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NOVOZÁMOCKO
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Pozor na prílišné sebavedomie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Krásny jarný čas vám želám za celú 
našu redakciu, vážení čitatelia. Najskôr 
jedno obzretie sa v čase a úprimné blaho-
želanie budúcej pani prezidentke, spojené 
s nádejou, že sa jej podarí v úrade hlavy 
štátu naplniť tieto jej slová: „Hodnoty 
ako ľudskosť, humanizmus, solidarita a 
pravda sú dôležité pre množstvo ľudí na 
Slovensku a k týmto hodnotám sa musíme 
vrátiť!“ (Zuzana Čaputová)

Nuž a hneď aj výhľad do nadchádzajú-
ceho týždňa – tam môžeme vidieť veľmi 
silnú symboliku v historických súvislos-
tiach, oveľa starších. Desiateho apríla 1912 
totiž na svoju prvú plavbu vyplával par-
ník Titanic. A o štyri dni neskôr, dvadsať 
minút pred polnocou sa potopil. Nech dá 
Boh večnú slávu jeho obetiam. Tým, ktoré 
nemuseli byť. Keby nebolo samoľúbosti, 
spupnosti, keby nebolo ignorácie zdravé-
ho rozumu, keby nebolo honby po sláve, 
moci a zisku. Nič vám to nepripomína? Ak 
nie, treba precitnúť, ak áno, škoda ďalších 
úvah. Všetkým nám je jasné, o čo ide. A 
určite nielen v ľadovcových vodách Atlan-
tiku.

Nuž a ešte dva významné dátumy nás 
v najbližšom týždni čakajú. Oba je dob-
ré si pripomenúť. Deň narcisov je dňom 
boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v 
žltej farbe umelých a živých narcisov na 

podporu všetkých, ktorí čelia zákernej 
rakovine. Zakúpením tohto jarnej kviet-
ku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadrí 
spolupatričnosť a podporu onkologickým 
pacientom. Finančná zbierka sa vracia 
verejnosti späť vo forme financovania 
programov a projektov na podporu onko-
logických pacientov i širokej verejnosti. A 
napokon - Medzinárodný deň solidarity 
oslobodených politických väzňov a bojov-
níkov proti fašizmu. Ten nám pripomína 
oslobodenie väzňov z nacistického kon-
centračného tábora v Buchenwalde v roku 
1945. Išlo o jeden z najväčších táborov na 
nemeckej pôde, ktorý zriadili v lete roku 
1937. Ocitlo sa tu približne 250 000 ľudí z 
36 krajín. Počet úmrtí je odhadovaný na 
56 000 osôb, z nich 11 000 Židov. Títo ľudia 
sa stali obeťami nútenej práce v nepriaz-
nivých podmienkach, zomierali v dôsled-
ku hladu, vyčerpania, choroby, ľudských 
experimentov, ale aj činmi a 
zneužívaním SS stráže.

Nie, nechcem skončiť 
smutnou témou, je predsa 
úžasná jar. Užívajme si ju 
plnými dúškami. Našu 
„slovenskú“ jar! Všet-
ko dobré vám!
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Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191

www.novaplast.biz  info@novaplast.biz

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 5-6 komorový profil
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

NOVAPLAST

-50%
na okná a 

dvere
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Kamenárstvo MONUMENT
  Palárikovo

• ponúka náhrobné kamene z rôznych materiálov
• zlátenie, dosekávanie písma a ďalšie kamenárske práce
• poradenstvo ZADARMO

INFO: 0905 328 814

JARNÁ
ZĽAVA
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Ďalej ponúkame: 
OPRAVY A SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzií
• pántov a kovaní
• klučiek a skiel

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

www.montplast.sk

OPRAVY A SERVIS
035/64 20 166

montplast@montplast.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
   (rolety, žalúzie, sieťky)
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PRÁČKY - CHLADNIČKY
OPRAVA 

alebo možná 
VÝMENA

nefunkčnej 
za funkčnú

Csuti Imrich
0903 122 192
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Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

freeSAT-50% Z ava
Skylink,Plustelka,Mindig TV

59
-0

08
7

PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

2-3 týždňové 
2-3 týždňové
2-3 týždňové

2 týždňové
13 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
5,00 €

+0,30 €
16.04. 2019 a potom každý druhý utorok
v Šuranoch, SNP 12, 14:00 - 15:00 hod.

vo Dvoroch nad Žitavou 15:30 - 16:30 hod. 

0905 745 006 0903 944 151 p. Vavrová, TURÁ - bývalé PD

za každý začatý týždeň

WWW.REGIONPRESS.SK
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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Aké jedlá sú pre žlčník najriskantnej-
šie?

Žlčník je dôležitý orgán pri metaboliz-
me tukov. Preto všetky tučné a mastné 
jedlá spôsobujú zvýšenú tvorbu žlče v žlč-
níku. Ľudia s vyoperovaným žlčníkom by 
sa mali vyvarovať jednorazovému príjmu 
mastného jedla. Ale nielen oni. Vyprovo-
kovaná tvorba žlče môže u niektorých ľudí 
vyvolať žlčníkový záchvat, alebo „iba“ ne-
voľnosť, pocity plnosti v bruchu s bolesťa-
mi pod pravým rebrovým oblúkom, nieke-
dy až s vyžarovaním pod pravú lopatku.

Nebezpečné sú všetky vysmážané jedlá 
– vysmážané mastné mäso, ale aj vysmá-
žaná zelenina, podávané často spolu s 
hranolkami alebo čipsami. Rizikové sú aj 
ťažké dezerty, pikantné jedlá, morské prí-
šery, majonézy, kysnuté koláče, oriešky.
Čo pomáha tráveniu

Pred konzumáciou mastného sa odpo-
rúča tzv. stomachikum alebo digestívum 
– najčastejšie aperitív, obyčajne horký 
destilát, citliví ľudia, ktorí vedia o svo-
jich problémoch, obyčajne užijú tablety s 
obsahom enzýmov. Vhodná je aj citróno-
vá šťava v sýtenej minerálnej vode alebo 
sóde, čerstvé jablko alebo plátok ananásu.
Čo je dobre ohľadom na žlčník vypustiť 
na dovolenke?

V prímorských krajinách je častou chy-
bou, ktorú robia ľudia z neznalosti kon-
zumácia morských príšer – darov mora 
spolu s destilátom. Miestni vedia, že naj-
lepšie je k nim víno, inak dochádza často k 
podráždeniu žlčníka. Štipľavé jedlá treba 

rovnako konzumovať obozretne. Chilli 
con carne podľa miestnej receptúry je ťaž-
kou skúškou pre celý tráviaci trakt – môže 
vyvolať pyrózu, teda pálenie záhy, ktorá 
niekedy dokonca môže imitovať až srdco-
vý infarkt, žlčníkový záchvat, alebo navo-
dí „iba“ hnačkovitý stav. Každá odchýlka 
v transporte v tráviacom trakte znamená, 
že potrava alebo jedlo „nesadlo“ a treba sa 
mu do budúcna vyhýbať. 
Najriskantnejšie potraviny, koreniny 
a nápoje

Sú to vlastne všetky vysmážané, ope-
kané a fritované jedlá. U rizikových ľudí 
je vhodné dusenie, restovanie, grilovanie, 
ale nie dlhé. A z korenín hlavne bylinky, 
nie pikantné papriky alebo horčice.
Aké športy môžu podráždiť žlčník? 

Nebezpečné športy v súvislosti so žlč-
níkom u zdravých ľudí neexistujú. Iná 
situácia je u ľudí, ktorí majú v žlčníku tzv. 
piesok, alebo kameň. Tieto sa môžu pri 
náhlom pohybe posunúť a upchať tak pri-
rodzený odtok žlče a žlčníková kolika je 
na svete. Medzi jedlom a cvičením má byť 
minimálne jedna hodina.

Ako Vás bolí pod pravým 
rebrovým oblúkom a vyža-
ruje pod pravú lopatku, 
vyhľadajte lekára. Pravde-
podobnosť podráždeného 
žlčníka je veľká.

Žlčník a strava

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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Vodozádržné opatrenie 
Súťaž Pre vodu, ktorá sa venuje riešeniu kon-

krétnych problémov pri hospodárení s vodou 
v mestách a obciach na Slovensku, sa dostala do 
terénnej fázy. Štvorica študentov z Fakulty zá-
hradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) SPU 
informovala predstaviteľov mesta o svojom ná-
vrhu riešenia vodozádržného opatrenia v meste.  
      Študenti budú v rámci súťaže riešiť Majzonovo 
námestie v Nových Zámkoch s dôrazom na vodo-
zádržné opatrenia. „Je to verejný priestor s mimo-
riadnym potenciálom a významným historickým 
odkazom. Tento priestor kedysi lemovali hradby 
známej renesančnej protitureckej pevnosti, pod 
ktorými bola vodná priekopa – súčasť dômyselné-
ho architektonického, inžinierskeho a vodohospo-
dárskeho diela,“ povedal vysokoškolský učiteľ na 
katedre záhradnej a krajinnej architektúry FZKI 
a vedúci školského tímu Attila Tóth.  V januári 
tohto roku Nadácia Ekopolis zozbierala v rámci 
aktuálneho súťažného ročníka päť modelových 
situácií a reálnych problémov. V kategórii štu-
dentských školských tímov boli vytvorené tri tímy 
na riešenie niektorej z nominovaných situácií. 
V druhej, otvorenej kategórii si súťažiaci študenti a 
mladí ľudia do 30 rokov môžu vybrať konkrétne za-
danie zo zoznamu, prípadne môžu spracovať svoj 
vlastný inovatívny návrh hospodárenia s vodou. 
Uzávierka súťaže je 30. septembra 2019. Záštitu 
nad 4. ročníkom súťaže prebral minister životného 
prostredia SR László Sólymos. 

» TASR
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Vedľa predajne sa nachádza veľkoobchod s ovocím a zeleninou. Pre obchodníkov a kuchyne ponúkame
výrazné zľavy!!! Informácie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

8.00 – 18.00 hod.
7.00 –14.00 hod.
Zatvorené

Predajňa: Nitrianska cesta 119, Nové Zámky, Tel: 035/640 86 00

Ceny sú platné od 8.4.2019 do 13.4.2019

Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

ZEMIAKY NA SADENIE: žlté a ružové, certifikovaná sadba, (rôzne odrody)
CIBUĽA NA SADENIE: žltá, biela, červená, certifikovaná sadba, balenie 0,5kg a 1kg

SKORÁ JARNÁ ZELENINA:

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 25kg

JABLKÁ BALENÉ
balenie 5kg

0,79 €/kg

KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

U NÁS V PONUKE:

0,60 €/kg

0,49 €/kg
MAK
balenie 0,5kg

3,00 €/ks

ORECHY LÚPANÉ
VLAŠSKÉ
balenie 0,5kg

4,50 €/ks

ČALAMÁDA 1100g
SLADKÁ, PIKANTNÁ
na domáci spôsob

1,30 €/ks
PAPRIKOVÁ 
POMAZÁNKA 190g
(sladká)
na domáci spôsob

 1,00 €/ks

RAJČINY 
STRAPEC

voľný predaj
krajina pôvodu Maďarsko

cena za 1kg 2,50 EUR
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» Kúpim starú motorku v 
akomkoľvek stave, JAWA 
ČZ...Tel. 0905121391
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/ Diely-DOHODA ISTÁ.
Tel. 0908205521

» Predám 3-izb byt po re-
konštrukcii so zariadením 
na Prednádraží v NZ.Tel. 
0905144110
» Predám 2 izb byt so zá-
hradou cena 55.000€.Tel. 
0948287365

» Predám-vymením dom.
Tel. 0950307470

» Predám digitálnu anté-
nu na príjem slovenských 
a maďarských programov 
bez poplatku. Montáž do-
hodou.Tel. 0903122192
» Predám satelitný kom-
plet FREESAT bez mesaných 
poplatkov, ročný poplatok 
25EUR, Slovenské, české 
a maďarské programy. 
Montáž zabezpečím.Tel. 
0903122192 
» Odveziem nepotrebnú 
práčku, chladničku, mraz-
ničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192 
» Predám použitú chlad-
ničku, pračku v zachovalom 
stave. Funkčná bez závady.
Tel. 0903122192

» Predám pšenicu 1q/16€. 
Mojzesovo.Tel. 0910176040

» Kúpim ľudové kroje.Tel. 
0902708047
» Robím napnutie plátna 
na rám.Tel. 0944543675
» ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, STARÉ 
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel. 
0918439124

» Kúpim ľudové kroje.Tel. 
0902708047

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

Pri komparácii právnej úpravy náj-
mu bytu podľa Občianskeho zákon-
níka (ďalej len „OZ“) a krátkodobého 
nájmu bytu (ďalej len „KNB“) podľa Zá-
kona o krátkodobom nájme bytu (ďalej 
len „ZKNB“) je možno v  rámci týchto 
úprav badať viacero markantných 
rozdielov, ktoré sa týkajú najmä záni-
ku nájomného vzťahu. Na rozdiel od 
prísne formalizovanej úpravy zániku 
nájmu bytu na základe výpovede ná-
jomnej zmluvy podľa OZ, úprava zá-
niku nájmu bytu zakotvená v ZKNB je 
flexibilnejšia a účastníkom nájomného 
vzťahu poskytuje zmluvnú voľnosť vo 
väčšej miere. 

OZ upravuje presne určený výpo-
vedné dôvody, ktoré v žiadnom prípa-
de nemožno rozširovať. Naopak ZKNB 
popri zákonných výpovedných dôvo-
doch umožňuje zmluvným stranám, 
aby si zmluvne dohodli ďalšie výpo-
vedné dôvody. Tieto však musia spĺňať 
podmienku, že ide o dôvod, pre ktorý 
nemožno spravodlivo požadovať trva-
nie nájomného pomeru. K zániku KNB 
môže dôjsť aj odstúpením od nájomnej 
zmluvy, pričom rovnako ako pri výpo-
vedi si zmluvné strany môžu osobitne 
dojednať aj ďalšie dôvody odstúpenia 
odlišné od tých, ktoré uvádza ZKNB. 
Odstúpením od nájomnej zmluvy pod-
ľa OZ sa zmluva zrušuje od začiatku. 

Naopak pri KNB sa pri odstúpení 
nájomná zmluva zrušuje od okamihu 
doručenia odstúpenia jej adresátovi. 

Ďalším rozdielom je dĺžka výpovednej 
doby a okamih začatia plynutia výpo-
vednej doby. Podľa OZ je výpovedná 
doba minimálne 3 mesiace, pričom 
začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci doručenia 
výpovede. 

Za určitých podmienok (ak je ná-
jomca v  hmotnej núdzi, ktorú si sám 
nespôsobil) môže byť táto lehota predĺ-
žená o ochrannú dobu, ktorá trvá 6 me-
siacov. Na druhej strane podľa ZKNB 
je výpovedná doba najmenej 1 mesiac 
a pri určitých výpovedných dôvodoch 
len 15 dní, pričom výpovedná doba 
začína plynúť dňom nasledujúcim po 
dni doručenia výpovede a teda proces 
ukončenia takéhoto nájomného vzťahu 
môže byť výrazne rychlejší. 

Výhodou KNB pre prenajímateľa 
je, že v prípade ukončenia KNB mu ne-
vzniká povinnosť poskytnúť nájomcovi 
bytové náhrady. Záverom si dovoľuje-
me upozorniť na podmienku uplatne-
nia právneho režimu ZKNB, ktorou je 
okrem iného aj požiadavka registrácie 
prenajímateľa podľa Zákona o  dani 
z príjmov v zákonnej lehote.

Nájom bytu a krátkodobý nájom bytu

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Zverejnenie zámeru priameho predaja 
majetku obce Palárikovo

s výzvou na podávanie cenových ponúk

Obec PALÁRIKOVO so sídlom Hlavná 82 941 
11 Palárikovo, v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), ods. 
2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade s uzne-
sením Obecného zastupiteľstva Palárikovo  č. 
13/190221  zo dňa 21.02.2019 zverejňuje: 
zámer priameho odpredaja svojho majetku a 

výzvu na predloženie cenových ponúk
na odkúpenie
oddeleného pozemku, podľa GP č. 12-
2/2018, úradne overeného pod č. 1584/18 dňa 
07.12.2018 ako  parcela  CKN parc. č. 549/47   
o výmere 224 m2, druh pozemku záhrada 
v katastrálnom území Palárikovo.
Minimálna cena, za ktorú Obec Palárikovo 
ponúka na predaj vyššie uvedenú nehnuteľnosť  
- pozemok, je stanovená vo výške 1.240,00 €.
Špecifické požiadavky: kupujúci bude povinný 
uhradiť náklady spojené s vyhotovením znalec-
kého posudku na stanovenie všeobecnej hodno-
ty nehnuteľnosti a náklady spojené s vkladom 
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do 
katastra nehnuteľností.
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
1. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľ-
ni Obecného úradu v Palárikove, alebo poštou      
na adresu : Obec Palárikovo, Obecný úrad, 
Hlavná 82, 941 11 Palárikovo, tak aby cenová      
ponuka bola doručená na Obecný úrad v Palári-
kove najneskôr do 18.04.2019 do 12,00 hodiny.
2. Cenová ponuka musí byť predložená písomne 
v slovenskom jazyku v zalepenej obálke ozna-
čenej heslom „ Priamy predaj pozemku parc. č. 
549/47 – neotvárať!“ 
3. Ďalšie podmienky sú uverejnené na www.
obecpalarikovo.sk.

Bližšie informácie môžete získať na tel.č. 
035/6493201, alebo osobne na Obecnom úrade 
Palárikove  v kancelárii prednostu OcÚ. 

Zverejnenie zámeru priameho predaja 
majetku obce Palárikovo

s výzvou na podávanie cenových ponúk

Obec PALÁRIKOVO so sídlom Hlavná 82 941 
11 Palárikovo, v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), ods. 
2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a v súlade s uzne-
sením Obecného zastupiteľstva Palárikovo  č. 
14/190221  zo dňa 21.02.2019 zverejňuje: 
zámer priameho odpredaja svojho majetku a 

výzvu na predloženie cenových ponúk
na odkúpenie
pozemku - parcela  CKN parc. č. 701/74  o vý-
mere 76 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, zapísaná na LV č. 1, v katastrál-
nom území Palárikovo. 
Minimálna cena, za ktorú Obec Palárikovo 
ponúka na predaj vyššie uvedené nehnuteľnos-
ti  - oba pozemky spolu, je stanovená vo výške 
420,00 €.
Špecifické požiadavky: kupujúci bude povinný 
uhradiť náklady spojené s vyhotovením znalec-
kého posudku na stanovenie všeobecnej hodno-
ty nehnuteľnosti a náklady spojené s vkladom 
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do 
katastra nehnuteľností. 
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
1. Cenovú ponuku žiadame predložiť v poda-
teľni Obecného úradu v Palárikove, alebo poš-
tou  na adresu : Obec Palárikovo, Obecný úrad, 
Hlavná 82, 941 11 Palárikovo , tak aby cenová     
ponuka bola doručená na Obecný úrad v Palári-
kove najneskôr do 18.04.2019 do 12,00 hod.
2. Cenová ponuka musí byť predložená písom-
ne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke      
označenej heslom „ Priamy predaj pozemkov 
parc. č. 701/74 – neotvárať!“
3. Ďalšie podmienky sú uverejnené na www.
obecpalarikovo.sk.

Bližšie informácie môžete získať na tel.č. 
035/6493201, alebo osobne na Obecnom úrade 
Palárikove  v kancelárii prednostu OcÚ. 

Zverejnenie zámeru priameho predaja 
majetku obce Palárikovo

s výzvou na podávanie cenových ponúk
Obec PALÁRIKOVO so sídlom Hlavná 82 941 
11 Palárikovo, v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), 
ods. 2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade 
s uznesením Obecného zastupiteľstva Paláriko-
vo  č. 15/190221  zo dňa 21.02.2019zverejňuje: 
zámer priameho odpredaja svojho majetku a 

výzvu na predloženie cenových ponúk
na odkúpenie oddelených pozemkov podľa 
GP č. 5/2019, úradne overeného pod č. 58/19 
dňa 25.01.2019 ako  parcela  CKN parc. č. 
1908/685  o výmere 83 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a parcela CKN parc. č. 
1908/684 o výmere 23 m2, druh pozemku 
zastavané plochy, obe v katastrálnom území 
Palárikovo. Minimálna cena, za ktorú Obec 
Palárikovo ponúka na predaj vyššie uvedené 
nehnuteľnosti  - oba pozemky spolu, je stanove-
ná vo výške 588,30 €. Špecifické požiadavky: 
kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené 
s vyhotovením znaleckého posudku na stanove-
nie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a náklady 
spojené s vkladom vlastníckeho práva v pro-
spech kupujúceho do katastra nehnuteľností. Nie 
je možné kúpiť pozemky samostatne.
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
1. Cenovú ponuku žiadame predložiť v poda-
teľni Obecného úradu v Palárikove, alebo poš-
tou  na adresu : Obec Palárikovo, Obecný úrad, 
Hlavná 82, 941 11 Palárikovo , tak aby cenová     
ponuka bola doručená na Obecný úrad v Palári-
kove najneskôr do 18.04.2019 do              12,00 
hod.
2. Cenová ponuka musí byť predložená písomne 
v slovenskom jazyku v zalepenej obálke      ozna-
čenej heslom „ Priamy predaj pozemkov parc. č. 
1908/685 a 1908/684 – neotvárať!“
3. Ďalšie podmienky sú uverejnené na www.
obecpalarikovo.sk.
Bližšie informácie môžete získať na tel.č. 
035/6493201, alebo osobne na Obecnom úrade 
Palárikove  v kancelárii prednostu OcÚ. 

INZERCIA
0907 779 018

VIZITKY
0907 779 018

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

Park nevydržal ani týždeň 
Novozaložený park na mestskom pozemku 

za plotom starej nemocnice v Nových Zámkoch 
nevydržal ani týždeň. V pondelok 1. apríla nad-
ránom medzi štvrtou a šiestou hodinou nezná-
my páchateľ prepílil kmene na 20 vysadených 
lipách. „Rezy majú znaky odbornej práce a kva-
litných nástrojov. Niektoré kmene boli vyvrá-
tené, iné zostali stáť na podporných páskach. 
V pondelok predpoludním sme privolali na 
miesto príslušníkov mestskej polície aj Policaj-
ného zboru a podávame trestné oznámenie,“ 
uviedol primátor Nových Zámkov Otokar Klein.  
      Celkovo 30 líp veľkolistých bolo na mestskom 
pozemku vysadených v utorok 26. marca. Vysadila 
ich súkromná spoločnosť, ktorá ich darovala mes-
tu. Lipy mali sedem rokov, obvod kmeňa desať až 
15 centimetrov. Podľa náčelníka mestskej polície 
Jozefa Tökölyho polícia zatiaľ nemá žiadne po-
znatky o páchateľovi či podozrivom. „Je to odľahlé 
miesto lesoparku. Kamery na Sihoti ani v blízkom 
okolí nie sú,“ potvrdil. V januári 2017 podobným 
spôsobom niekto spílil novovysadené stromčeky 
na Zúgove. 

-

» TASR
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme na TPP

vodiča MKD
0-3 ročný vozový park

triedy euro 6.
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Firma Damaro Slovakia

Preplácané nočné jazdy.
Nástup ihneď.

Kontakt: 0911 997 728

Víkendy doma
Plat 1500€ (600€

v čistom + diéty + Bonusy)
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0907 652 710
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Nedávno médiami prebehlo po-
horšenie nad tým, že tínedžer pred 
voľbami prezidenta napísal na soci-
álne siete nenávistný odkaz voličom 
protikandidátov v zmysle, že by ich 
postrieľal. Niet pochybností, že škola, z 
ktorej pochádza, ho potrestá a navrhne 
preventívne spôsoby riešenia, ktoré by 
mali jeho rodičia prijať, aby sa nestalo 
zo slov násilie. Chlapec sa ospravedlnil 
a zrejme oľutoval svoj čin. Môže to však 
na ňom nechať ďalekosiahle následky. 
Otvárajú sa tu tri ďalšie problémy: 

Prvým je, že výrok bol zámienkou 
na dehonestovanie prezidentského 
kandidáta, poukazujúc na to, aká ag-
resívna je skupina jeho voličov. Takéto 
zneužitie nepremysleného statusu ne-
plnoletého a paušalizáciu musím od-
mietnuť. Keby sa to nestalo v čase kam-
pane, možno by jeho výrok zostal bez 
povšimnutia. Mediálne pranierovanie 
spraví viac škody ako diskrétny zásah 
psychológa v rámci školskej prevencie. 
Stačí si aspoň na chvíľu predstaviť to, 
že by sa vaše deti za ich výroky dostali 
do víru médií. A že takéto výroky majú, 
o tom niet pochýb. Takýto tlak sotva 
zvláda dospelák.  

Druhým problémom je, že žiaci ani 
v 21. storočí nevedia narábať s interne-
tom a využívať ho vo svoj prospech. Ne-
dokážu sa pozrieť na rôzne komunikač-
né situácie a ich dôsledky. Sú majstri v 
aplikáciách, hraní hier či robení videí, 
no uniká im to, že text na internete je 

navždy verejný. Stále im chýba kritic-
ké myslenie, mediálna gramotnosť, 
netiketa (etiketa na internete) a zásady 
komunikácie. Napriek tomu, že sa in-
vestuje do multimediálneho vybavenia 
škôl. Avšak tieto nedostatky vyplývajú 
predovšetkým zo zlého učebného plá-
nu a preplnených osnov, ktoré neodrá-
žajú život.  

Tretím aspektom je otázka, pre-
čo toľká nenávisť v chlapcovi, ktorý 
vyjadril postoj k voličom, čo nechcú 
„zmenu“. Áno, kontroverzne, ale deti 
a mladí ľudia ešte nedokážu korigovať 
svoj revolučný postoj, mávajú nimi 
city. Aj oni vnímajú zúfalú situáciu v 
najvrchnejšej politike, ktorá sa spája so 
zločinom, podvádzaním, vulgaritou, 
xenofóbiou, neslušnosťou, korupciou 
a pod. Aj mladí cítia tú bezmocnosť, 
tú nespravodlivosť, tú beztrestnosť ko-
nania mocných. Nevedia to spracovať. 
Tak napodobňujú správanie dospelých 
alebo sa zveria sociálnej sieti v návale 
emócií.

Všetko konanie má svoje príčiny 
a dôsledky. Je ľahké hodiť do ringu tí-
nedžera, ktorého rozum dozrieva. Je 
ľahké rozdeliť ľudí na slušných a ne-
slušných. Je ľahké rečniť o polarizácii 
spoločnosti. Avšak je veľmi ťažké, aj v 
rámci školy, zdôvodniť závažné činy 
politických osobností a pokračovať ďa-
lej vo vyučovaní Pytagorovej vety...

Mladý extrémista

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská, Bratislava 

» 54r.hľadá priateľku.Tel. 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, NZ zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

Vtipy 
týždňa

» - Náš poslanec je obeta-
vý muž. 
- To máte šťastie... 
- Ani nie! Všetkých nás obe-
toval pre svoju kariéru!

» - Minule sa jeden po-
slanec pochválil, že sa živí 
prácou svojich rúk... 
- Vážne? A čo robí? 
- Tlieska v parlamente 
svojim nadriadeným...

» Aký je rozdiel medzi 
politikom a horolezcom? 
- Žiadny. Obaja sa šplhajú 
hore a boja sa pádu.

» Čím sa líši programátor 
od politika? 
- Programátorovi zaplatia 
len za tie programy, ktoré 
prinesú nejaký efekt.

» Päť životných múdrostí:
1.Nemysli! 
2.Ak myslíš, nehovor! 
3.Ak myslíš a hovoríš, tak 
nepíš! 
4.Ak myslíš, hovoríš a pí-
šeš, tak neodpisuj! 
5.Ak myslíš, hovoríš, píšeš 
a odpisuješ, tak sa neču-
duj! 
     » redakcia
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1Telefón: 0915 394 334

PLAT: 
1 800 EUR/mes. 

brutto

• TÝŽDŇOVÉ TURNUSY  • PREPRAVY MEDZI ČR A HU
• VÍKENDOVÉ PARKOVANIE PODĽA DOHODY

HĽADÁME VODIČOV

KAMIÓNU

Hydina Takáč Tešedíkovo
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Húsatá
Husokačky Mulard
Brojlerové kurčatá
Kuričky na znášku 8-18 týž.

ponúka:

0918 537 780, www.hydinatakac.sk
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Možno povedať, že niet lekárne, 
v  ktorej by si pacient nemohol vybrať 
svoje lieky bez papierového lekárskeho 
predpisu. Čo by však mal vedieť každý 
pacient skôr, než mu lekár týmto spôso-
bom lieky predpíše?
1. Pacient má právo aby mu bol vysta-
vený elektronický lekársky predpis

Ak pacient bude počuť vetu od ses-
tričky: „Naša pani doktorka predpisuje 
iba papierové recepty“, tak jednoznač-
ne porušuje zákon, ktorý hovorí, že pri 
predpisovaní lieku je lekár povinný 
vytvoriť tzv. preskripčný záznam – to 
je správny názov pre ľudovo povedané 
elektronický recept. Štátne orgány však 
nateraz takéto postupy tolerujú. 
2. Pacient má právo vybrať si lieky 
v ktorejkoľvek lekárni

Napriek tomu, že mnohí pacienti 
v ambulancii občas počujú vetu „choď-
te dole do lekárne, poslal som vám tam 
recept“, nie je to pravda. Neexistuje nie-
čo také ako odoslanie elektronického 
receptu do konkrétnej lekárne, lekár 
odosiela všetky záznamy na centrálne 
úložisko. To, kde si pacient vyberie svo-
je lieky je len a len jeho rozhodnutie. 
3. Lieky si viete vybrať pomocou rod-
ného čísla

Do roku 2021 budeme mať všetci (vrá-
tane detí) občianske preukazy s  elek-
tronickým čipom. Umožnia prístup 
k  mnohým službám – vrátane prístu-
pu k  službám elektronického zdravot-
níctva. Umožňujú ich aj v  súčasnosti, 

zatiaľ však nie sú zdravotnícke zaria-
denia vybavené ich čítačkami, a preto 
je v  zákone prechodné ustanovenie, 
ktoré umožňuje pacientovi vybrať si 
svoje lieky predpísané elektronickým 
lekárskym predpisom pomocou rodné-
ho čísla.
4. Recept po uplynutí platnosti 
„zmizne“

Platnosť lekárskeho predpisu je už 
roky nezmenená – týždeň platí väčšina 
receptov, tri dni recepty na antibiotiká, 
päť dní na omamné a  psychotropné 
lieky a jeden deň recept z pohotovosti. 
Po prekročení tejto lehoty nie je recept 
lekárnikovi dostupný.
5. Lekár môže predpísať lieky až na 
dvanásť mesiacov

Snáď najzásadnejšou novinkou, kto-
rou e-zdravie uľahčí pacientom život je 
možnosť vystavenia tzv. opakovacieho 
lekárskeho predpisu. Ocenia to zvlášť 
chronickí pacienti, ktorí majú dobre 
a efektívne nastavenú liečbu a ktorí po 
zvážení lekára nepotrebujú časté kon-
troly. A tak pacienti budú môcť navští-
viť svojho lekára raz za pol roka či rok 
a v  intervale, ktorý im lekár stanoví si 
jednoducho iba vyberú lieky v  ktorej-
koľvek lekárni.

E-zdravie je tu na to, aby uľahčilo 
život – lekárom, lekárnikom, ale predo-
všetkým pacientom. Nebojme sa ho vy-
užívať čo najviac a spoločne pracujme 
na jeho zlepšovaní.

Čo má vedieť pacient o e-zdraví?

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
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predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

až do

- 50%
Zlavy
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www.hindickyhydroizolacie.sk
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Poľnohospodársky podnik pôsobiaci
v okolí NZ hľadá

Kontakt: 0917 125 914

strojníka
na samochodný postrekovač HARDI

MZDA 6,50€/ 1 hodina + 0,20€/1 ha 

63
-0

05
4

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA ZĽAVA DO 35% Možnosť výhry 300 €

balkóny terasyzimné záhrady 

20

0907 779 018

INZERCIA
0907 779 018
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Oficiálnou víťazkou druhého kola 
prezidentských volieb je Zuzana 
Čaputová so ziskom 58,4 percenta 
hlasov. Maroš Šefčovič získal 41,59 
percenta hlasov. Oficiálne výsled-
ky potvrdila Štátna komisia pre 
voľby a kontrolu financovania po-
litických strán. 

„Na základe takéhoto výsledku vo-
lieb, sčítania hlasov aj štátna komisia 
skonštatovala svojím uznesením, že za 
prezidentku SR bola zvolená pani Zuza-
na Čaputová,“ vyhlásil predseda komi-
sie Eduard Bárány a zagratuloval víťaz-
ke volieb. Poďakoval zároveň všetkým 
ďalším kandidátom, ktorí sa zúčastnili 
na voľbách, a tiež tým, ktorí sa podieľali 
na ich organizácii.

Celoplošne okrem Prešova
Budúcu prezidentku si voliči väčši-

novo vybrali v siedmich slovenských 
samosprávnych krajoch, výnimkou 
bol iba Prešovský, v ktorom zvíťazil jej 
protikandidát Maroš Sefčovič. Celkovo 
Zuzanu Čaputovú volilo 1.056.582 vo-
ličov, Marošovi Šefčovičovi odovzdalo 
svoj hlas 752.403 voličov. Volebná účasť 
dosiahla 41,79 percenta, čo je 1.847.417 
voličov. Oproti prvému kolu bola účasť 
nižšia.

Naša krajina je takmer unikát
Slovensko sa po víťazstve Zuzany Ča-

putovej v sobotňajších prezidentských 
voľbách stane po jej inaugurácii v júni 
ôsmou krajinou Európskej únie, ktorá 
má na čele ženu, informovala agentúra 
AFP. Ženy sú v súčasnosti na čele šty-
roch ďalších európskych krajín, ktoré 
nie sú členskými krajinami EÚ. Erna 
Solbergová v Nórsku, Katrín Jakobsdót-

tir na Islande a Ana Brnabičová v Srb-
sku zastávajú posty premiérky. Salome 
Zurabišviliová je od decembra minulé-
ho roka prezidentkou Gruzínska.

Dámsky klub blahoželal
Prezidentky Litvy a Estónska po-

priali Zuzane Čaputovej k víťazstvu v 
prezidentských voľbách v SR. „Gratu-
lujem, Zuzana Čaputová, novozvolená 
prezidentka Slovenska! Želám vám 
veľa úspechu pri službe svojej krajine 
a jej obyvateľom!“ napísala na Twitteri 
litovská prezidentka Dalia Grybaus-
kaite. Bývalá eurokomisárka je prvou 
ženou na poste hlavy štátu v Litve od 
júla 2009. Rovnakú platformu využila aj 
prvá prezidentka ďalšej pobaltskej kra-
jiny, Estónska, Kersti Kaljulaidová, kto-
rá nastúpila do funkcie v októbri 2016. 
Ku svojej gratulácii dodala: „Teším sa 
na mnohé zaujímavé rozhovory, plod-
nú bilaterálnu spoluprácu a spoločnú 
ochranu našich hodnôt a zásad.“ Ku 
gratuláciám sa pridala aj súčasná pred-
sedníčka Valného zhromaždenia OSN 
María Fernanda Espinosová. „Blahože-
lám Zuzane Čaputovej k jej zvoleniu za 
prvú prezidentku Slovenska. Potrebuje-
me viac žien pri moci, aby sme dosiahli 
zmenu. Pokračujme v budovaní sveta 
so skutočnou rovnosťou pohlaví,“ na-
písala vo svojom tvíte bývalá minister-
ka zahraničných vecí juhoamerického 
Ekvádora.

Rozporné domáce hodnotenie
„Nezávislý kandidát na preziden-

ta SR s podporou strany Smer-SD pán 
Maroš Šefčovič získal v druhom kole 
prezidentských volieb podporu viac ako 
750 000 hlasov našich občanov. Z tejto 

voľby, na rozdiel od opozičných parla-
mentných strán, vyšla strana Smer-SD 
posilnená. Zároveň blahoželáme pani 
Zuzane Čaputovej k zvoleniu za pre-
zidentku Slovenskej republiky.“ To sa 
hovorí v oficiálnom vyhlásení strany, 
ktorá nominovala protikandidáta. Jej 
odchádzajúci podpredseda Peter Kaži-
mír však nesúhlasí so Smerom-SD, stra-
na by podľa neho mala priznať prehru. 
„Ako by mohla byť najsilnejšia politická 
strana v krajine posilnená volebným 
procesom, v ktorom, aby neuškodila 
vlastnému kandidátovi, nemohla sa 
k nemu ani naplno prihlásiť. Jediným 
posilneným je Maroš Šefčovič, ktorý v 
osobnej voľbe získal podporu trištvrte 
milióna voličov zo všetkých kútov Slo-
venska,“ vyhlásil prostredníctvom tla-
čovej agentúry Peter Kažimír. Podľa jeho 
názoru je potrebné si priznať, že strana 
Smer-SD voľby prehrala. 

A toto sa dobre sleduje
Americký denník The New York Ti-

mes zverejnil hneď päť článkov o výsled-
ku prezidentských volieb na Slovensku.
Publikoval správu agentúry Associated 
Press s titulkom „Liberálny nováčik Ča-
putová bola zvolená za prvú slovenskú 
prezidentku... Liberálna environmen-
tálna aktivistka a relatívny nováčik v 
politike prilákala voličov zhrozených 
korupciou a politikou hlavných strán“, 
píše sa tiež v článku.

Aj Reuters zdôraznil, že Zuzana Ča-
putová využila verejný hnev nad korup-
ciou a zoslabila trend víťaziacich popu-
listov a politikov vystupujúcich proti EÚ 
v Európe. The New York Times publiko-
val ešte ďalšie dva materiály agentúry 
Reuters o vývine výsledkov hlasovania 
po čiastkovom a konečnom sčítaní hla-
sov. Onedlho denník zverejnil aj roz-
siahly článok od vlastných reportérov. 
„Využijúc vlnu nespokojnosti verejnosti 
s rozšírenou korupciou, ale odmietajúc 
zapojiť sa do osobných útokov na svo-

jich oponentov, sľúbila, že vráti slušnosť 
do slovenskej, často toxickej politickej 
klímy,“ napísali reportéri Marc Santora 
a Miroslava Germanová.

„Rozsiahle konšpirácie boli hodené 
do toxickej vyhne rétoriky - v krajine, 
ktorá zaznamenala v posledných ro-
koch výrazný vzostup extrémistických 
skupín. Konečné výsledky sú víťaz-
stvom iného typu politiky,“ píše NYT.
BBC: Kandidátka bez politickej skúse-
nosti porazila vysokopostaveného dip-
lomata
AFP: Pozorovatelia prirovnávajú Čapu-
tovú k Macronovi. 
Reuters: Víťazom prezidentských vo-
lieb je slovenská Erin Brokovichová

( podľa americkej bojovníčky za život-
né prostredie, ktorú vo filme z roku 2000 
stvárnila Julia Robertsová.)

A toto tu ešte nebolo

Spracoval: (ib)
Foto: Financial Times, archív

„Je dôležité snažiť sa na Slovensku o pravdivú a korektnú politiku“ - Z.Č.

Výsledok prezidentských volieb 
je vzburou občianskej spoločnosti

Foto: archív

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

Graf a tabuľka                                                                                                              zdroj: ŠÚ SR

Tabuľka
Počet volebných okrskov          5 940 
Počet a podiel odovzdaných zápisníc okrskových volebných komisií          5 940  100,00 %
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov1  4 419 883
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní2 a účasť 1 847 417    41,79 %
Počet a podiel voličov, ktorí odovzdali obálku3 1 847 115   99,98 %
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov4 1 808 985    97,93 %

Za všetko hovorí aj titulná strana pon-
delkového vydania najrenomovanej-
ších novín na svete – The Financial 
Times. Napokon, tú si pozrite sami.
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Chystáte sa obuť si turistické topán-
ky a vydať sa do hôr za ďalšími dob-
rodružstvami? Tak by ste ešte pred 
odchodom na hory nemali zabud-
núť uzatvoriť si horské poistenie.

Bez ohľadu na to, či chcete podniknúť 
len krátky výlet alebo túru, môže vám 
poistenie v prípade nepredvídaných 
okolností pomôcť vyhnúť sa zbytočným 
starostiam navyše. Zo zákona je totiž 
každá osoba nachádzajúca sa v horskej 
oblasti povinná uhradiť horskej službe 
náklady spojené s výkonom záchrannej 
činnosti alebo s pátraním. Táto povin-
nosť sa nevzťahuje len na deti a fyzické 
osoby nespôsobilé na právne úkony. 
Poistenie do hôr sa pritom rozlišuje na 
krátkodobé a dlhodobé, teda celoročné. 
Krátkodobé poistenie na hory je vhodné 
uzatvárať pri jednorazových výletoch. 
V prípade, že na hory chodíte viackrát 
do roka, je určite výhodnejšie uzatvoriť 
celoročné horské poistenie.

Územná platnosť
horského poistenia

Platnosť poistenia horskej služby sa 
vzťahuje len na územie Slovenska, a to 
na všetky horské oblasti, vrátane jaskýň 
a priepastí, kde vykonáva horská služba 
svoju činnosť. Ide o oblasti Malá a Veľ-

ká Fatra, Belianske Tatry, Nízke Tatry, 
Vysoké Tatry, Západné Tatry, Pieniny, 
Stredné Beskydy a Slovenský raj.

Výhody poistenia do hôr
Dôvodom, prečo sa poistiť na hory 

je skutočnosť, že vám garantuje pomoc 
v situáciách, kedy si nemôžete alebo 
neviete pomôcť sami. Pokojne sa môže 
stať, že v horách zablúdite či uviaznete 
v ťažkom teréne. A hoc si to nik neželá, 
dôjsť môže i k úrazu, prípadne strate 
schopnosti chôdze v dôsledku únavy 
alebo vyčerpania. Nie je však vylúčený 
ani zosun alebo zrútenie lavíny, pôdy, 
skál či zeminy. Tu všade sa môže pois-
tenie zísť.

Čo všetko je poistením kryté
Horské poistenie sa poskytuje v nie-

koľkých poistných balíkoch, ktorých 
rozsah krytia sa môže v jednotlivých 
poisťovniach mierne líšiť. Je preto dobré 
overiť si to v príslušnej poisťovni a tiež 
si nezabudnúť preštudovať všeobecné 
zmluvné podmienky. Každé poistenie 
do hôr však má kryť zásahy horskej 
služby akými sú jednak vyhľadávanie 
a vyslobodzovanie osôb v tiesni, po-
skytovanie prvej pomoci osobe v tiesni, 
preprava k najbližšiemu dopravnému 
prostriedku zdravotníckeho zariadenia, 

preprava z horskej oblasti do zdravot-
níckeho respektíve ubytovacieho zaria-
denia, preprava osoby v tiesni a to po 
zemi aj letecky.

Odporúčania horskej služby
Ak sa vydáte na túru, horská služba 

radí, vziať si so sebou aj mobilný tele-
fón. Priebeh túry si prezrite na mape 
alebo v turistickom sprievodcovi a v prí-
pade potreby využite služby horského 
vodcu alebo horského sprievodcu. Na 
túru odchádzajte skoro ráno a dokonči-
te ju do zotmenia. Pri zostupe je podľa 
odporúčaní horskej služby nutné rátať 
s časom rovnajúcim sa asi 70 % času 
výstupu. Pri pohybe v horskom teréne 
vám chôdzu uľahčí používanie turistic-

kých palíc. Na každú túru sa vystrojte 
primerane ročnému obdobiu, namá-
havosti túry a jej dĺžke. Nevyhnutná je 
obuv s vibramovou podrážkou a plášť 
do dažďa alebo vetrovka. V chladnej-
šom počasí alebo pri výstupe na sedlo 
alebo vrchol sú potrebné aj sveter, čiap-
ka a rukavice. Nezabúdajte na jedlo a 
dostatok tekutín. Na orientáciu použite 
turistickú mapu, v ktorej sú zakreslené 
všetky dôležité údaje. Používajte vždy 
posledné opravené vydanie, vyhnete sa 
omylom v teréne. Viac informácií sa do-
zviete na stránkach horskej záchrannej 
služby, kde sú tiež pravidelne aktualizo-
vané najdôležitejšie informácie týkajúce 
sa aktuálneho stavu v horách na jednot-
livé dni.                 TEXT: Renáta Kopáčová

Vhodné poistenie vám môže ušetriť starosti 

Turistická sezóna klope na dvere

ilustračné foto                                                                                                   autor peter mrva
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možný mesačný hrubý zárobok: až 805 €
 

možný prechod do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk

STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

NOVÉ ZÁMKY: pondelok, 08.04.2019 o 11:00, 
Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie 7

Viac informácií:

P I C K E R

Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:

ŠAĽA: utorok, 09.04.2019 o 09:00,
Bowling Strike Caffé, Štúrova 1

NITRA: každý utorok o 09:00 a 14:00,
 každý štvrtok o 14:00, budova VBC, Štúrova 22

základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
 1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%
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osoby nespôsobilé na právne úkony. 
Poistenie do hôr sa pritom rozlišuje na 
krátkodobé a dlhodobé, teda celoročné. 
Krátkodobé poistenie na hory je vhodné 
uzatvárať pri jednorazových výletoch. 
V prípade, že na hory chodíte viackrát 
do roka, je určite výhodnejšie uzatvoriť 
celoročné horské poistenie.

Územná platnosť
horského poistenia

Platnosť poistenia horskej služby sa 
vzťahuje len na územie Slovenska, a to 
na všetky horské oblasti, vrátane jaskýň 
a priepastí, kde vykonáva horská služba 
svoju činnosť. Ide o oblasti Malá a Veľ-

ká Fatra, Belianske Tatry, Nízke Tatry, 
Vysoké Tatry, Západné Tatry, Pieniny, 
Stredné Beskydy a Slovenský raj.

Výhody poistenia do hôr
Dôvodom, prečo sa poistiť na hory 

je skutočnosť, že vám garantuje pomoc 
v situáciách, kedy si nemôžete alebo 
neviete pomôcť sami. Pokojne sa môže 
stať, že v horách zablúdite či uviaznete 
v ťažkom teréne. A hoc si to nik neželá, 
dôjsť môže i k úrazu, prípadne strate 
schopnosti chôdze v dôsledku únavy 
alebo vyčerpania. Nie je však vylúčený 
ani zosun alebo zrútenie lavíny, pôdy, 
skál či zeminy. Tu všade sa môže pois-
tenie zísť.

Čo všetko je poistením kryté
Horské poistenie sa poskytuje v nie-

koľkých poistných balíkoch, ktorých 
rozsah krytia sa môže v jednotlivých 
poisťovniach mierne líšiť. Je preto dobré 
overiť si to v príslušnej poisťovni a tiež 
si nezabudnúť preštudovať všeobecné 
zmluvné podmienky. Každé poistenie 
do hôr však má kryť zásahy horskej 
služby akými sú jednak vyhľadávanie 
a vyslobodzovanie osôb v tiesni, po-
skytovanie prvej pomoci osobe v tiesni, 
preprava k najbližšiemu dopravnému 
prostriedku zdravotníckeho zariadenia, 

preprava z horskej oblasti do zdravot-
níckeho respektíve ubytovacieho zaria-
denia, preprava osoby v tiesni a to po 
zemi aj letecky.

Odporúčania horskej služby
Ak sa vydáte na túru, horská služba 

radí, vziať si so sebou aj mobilný tele-
fón. Priebeh túry si prezrite na mape 
alebo v turistickom sprievodcovi a v prí-
pade potreby využite služby horského 
vodcu alebo horského sprievodcu. Na 
túru odchádzajte skoro ráno a dokonči-
te ju do zotmenia. Pri zostupe je podľa 
odporúčaní horskej služby nutné rátať 
s časom rovnajúcim sa asi 70 % času 
výstupu. Pri pohybe v horskom teréne 
vám chôdzu uľahčí používanie turistic-

kých palíc. Na každú túru sa vystrojte 
primerane ročnému obdobiu, namá-
havosti túry a jej dĺžke. Nevyhnutná je 
obuv s vibramovou podrážkou a plášť 
do dažďa alebo vetrovka. V chladnej-
šom počasí alebo pri výstupe na sedlo 
alebo vrchol sú potrebné aj sveter, čiap-
ka a rukavice. Nezabúdajte na jedlo a 
dostatok tekutín. Na orientáciu použite 
turistickú mapu, v ktorej sú zakreslené 
všetky dôležité údaje. Používajte vždy 
posledné opravené vydanie, vyhnete sa 
omylom v teréne. Viac informácií sa do-
zviete na stránkach horskej záchrannej 
služby, kde sú tiež pravidelne aktualizo-
vané najdôležitejšie informácie týkajúce 
sa aktuálneho stavu v horách na jednot-
livé dni.                 TEXT: Renáta Kopáčová

Vhodné poistenie vám môže ušetriť starosti 

Turistická sezóna klope na dvere

ilustračné foto                                                                                                   autor peter mrva
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bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

OZVITE SA 
NÁM NA:

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby. 
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh 
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej 
republiky úplne zadarmo.

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY 
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

16 ROKOV NA TRHU
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AUTORIZOVANÝ DEALER
PREDAJ, SERVIS, LEASING

od 10 990€

Kúp si svoju Ladu na splátky

3 ročná záruka bez obmedzenia km

www.profiautonz.sk0915 210 030

PROFI AUTO NZ s.r.o. 
Komárňanská cesta 98 

Nové Zámky

Možnosť splácania
5 rokov

alebo na štvrtiny 
s LADA Finance

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,70 € / ks
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku
Nosnice - 17. týždňové

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kg

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

6 - týždnové
MORKY
NA CHOV

0907 779 018
Inzerát, ktorý predáva
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
�������������� 

11 EUR/hod.

����������������������

85
-0
00
5

Holešová 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788,
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com,
Web: www.mini-trans.sk

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené

www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

AKCIOVÉ CENY
na nebrzdené vozíky

akcia na brzdené
prívesy - zľava 12%

možný nákup sobota - nedeľa po tel. dohode

Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

2100 x 1100 x 300 mm, cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm, cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm, cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm, cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm, cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm, cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm, cena s DPH 580 €
2200 x 1250 x 380 mm, cena s DPH 460 €
2600 x 1350 x 370 mm, cena s DPH 600 €
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Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

distribucia.nz@regionpress.sk
0908 979 443

Kontaktujte nás:

najlepšie ceny 
plošnej
inzercie

0907 779 018


