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A čo tak iba byť ...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prišlo k nám slovíčko „mega“. Už dáv-
no. Do chudobného slovníka exhibicionis-
tov bez štipky sebaúcty za mikrofónmi a 
potom už aj v tlači. Na sociálnych sieťach, 
ale už aj v bežných teenagerských rozho-
voroch. Žiaľ, nielen v nich. „Mega“ malo 
zaujať. Hlupákov. „Mega“ znamenalo čosi 
mimoriadne. „Mega“ znamenalo čosi ako 
impozantné, niečo hodnotovo nadradené, 
výnimočné. Potiaľ fajn. Lenže, zrazu sa 
„mega“ stalo všetko. Zápchy na cestách, 
pesnička, jedlo v reštaurácii, aj hlúposť 
bola „mega“.

Mega znamená milión. Mega pochá-
dza z gréckeho μέγας, čo znamená veľký. 
Lenže slovko veľký znie tak nezaujímavo, 
akoby ani nič výnimočné neopisovalo. 
Jednoducho – aj veľký začalo znieť akosi 
primalo na malomeštiakov, obdivujúcich 
všetko „mega“.

Všade čítam (a počúvam) najnovšie 
slovné spojenia „ozajstný katolík“, „ozajst-
ný demokrat“, „ozajstný patriot“. Akurát 
ozajstní hlupáci sa nehrdia tým, že sú 
ozajstní a stačí im, že sú. Katolík je také 
úbohé nič, demokrat, ten už koho zaujme, 
patriot je trápny. Ak sú však ozajstní, po-
tom sú niekto. Potom sú „mega“.

„Čokoľvek ozajstné sa stáva luxusom. 
Už potreba pridávať prívlastok „ozajstný“ 
svedčí o tom, že rátame s tým, že skoro 

všetko je len akože, alebo niečo sa tvári ale-
bo predáva s odkazom, že to vyzerá ako to, 
ale v skutočnosti je to toto“ pridala k mojej 
úvahe o ozajstnosti na sociálnej sieti pria-
teľka. Nie je vám to tak nejak ľúto? Človek 
takmer nikoho nezaujíma, ak nie je taký či 
onaký. Ak je iba človek. Ak nenosí červené 
tenisky, ak pri rozhovore alebo oslovení 
niekoho nestojí rozkročený ako americký 
vojak v pohove, lebo tak sa teraz má stáť, 
aby jeden nejako zaujal, ak sa nebúcha do 
pŕs, aký je kresťan, ak nekandiduje nie-
kam, kde si za päť rokov zarobí milión eur.

Používať prívlastok „ozajstný“ začali 
o sebe najmä tí, ktorí sú vlastne nezaují-
maví, nepresvedčiví, často nepravdiví, 
falošní.

Skutočný človek má mozole na ruke, 
žije nielen svojimi trápeniami a rados-
ťami, má svoje určité vnútorné hodnoty, 
ktorých sa nevzdáva, v peňaženke má 
pár drobných, ale v duši má 
pokoj a čisto. Nepotrebuje 
byť „mega“ na to, aby bol 
veľký.

Nech žije človečina, 
milí čitatelia a prosím – 
pomôžte jej spoza 
mreží hlúposti von, 
medzi nás.
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Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

freeSAT-50% Z ava
Skylink,Plustelka,Mindig TV
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OD Zámčan Nové Zámky
T.č.: 035/642 19 29

koberce • PVC • podlahoviny
Realizujeme podlahárske práce.

 VEĽKONOČNÉ ZĽAVY
od 15.4.2019 do vypredania zásob

koberce.zamcan@gmail.com

KOBERCE ZÁMČAN
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STAVEBNÉ PRÁCE VŠETKÉHO DRUHU
• pokladanie zámkovej dlažby
• renovácie eternitových striech - murovanie 
• prerábky bytových jadier - montáž striech
• renovácia škridlových striech a krovov
• murárske práce všetkého druhu

0949 131 140
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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

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

0907 652 710

45
-0

02
7



NZ19-15 strana- 2

2
ZDRAVIE / ZAMESTNANIE

INZERCIA

 

NOVOZÁMOCKO

Ing. Jarmila Kyselicová  0907 779 018

Distribúcia:
Kristína Mlatecová  0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Nové Zámky, Tvrdošovce, Veľký 
Kýr, Šurany, Palárikovo, Komjatice, 
Dvory nad Žitavou, Bánov 

+ párny týždeň: 
Mojzesovo, Uľany nad Žitavou, 
Radava, Nitriansky Hrádok, Kos-
tolný Sek, Maňa, Kmeťovo

+ nepárny týždeň: 
Semerovo, Veľké Lovce, Bešeňov, 
Branovo, Andovce, Komoča 

novozamocko@regionpress.sk

Redakcia: Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY

Nové 
Zámky

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (35.000 domácností)

Cez Veľkú noc sa ľudia zvyknú pre-
jedať. Aký vplyv môže mať takýto väčší 
nápor jedla na organizmus človeka?

Zabúdame, že takéto hodovacie 
zvyklosti vychádzajú z náboženstva a 
nasledujú po období pôstu. A to je roz-
diel Hojnosť sme si vybrali, pôst pred 
ňou však nedodržiavame. Teda, po nor-
málnom našom stravovaní (ktoré je žiaľ 
charakterizované nadmerných energe-
tickým príjmom) nasledujú ešte väčšie 
kulinárske hody. Znamená to zaťaženie 
tráviaceho traktu, pocit ťažoby na žalúd-
ku, nepravidelnosti vyprázdňovania. 
Samozrejme aj vzostup hmotnosti. Za 
štyri dni ľudia dokážu pribrať jeden až 
tri kg! Ale nemusí to byť pravidlom, stačí 
si uvedomiť význam týchto sviatkov (a 
nemusí to byť iba náboženský) – sú to 
totiž sviatky radosti a pohody..

Mali by rodičia dávať cez sviatky 
špeciálne pozor aj na deti? Predsa len - 
za deň pojedia niekoľko veľkonočných 
vajíčok, čokolád...

Na stravovanie detí treba dávať pozor 
po celý rok. Nie je dôvod, aby niektoré 
dni by mali byť výnimkou. Nemajú zjesť 
viac sladkostí, čokolád, vyprážaných 
jedál,... Následky sa odstraňujú ťažko – 
nielen tie aktuálne v podobe akútnych 
tráviacich ťažkostí, bolestí, ale aj tie dl-
hodobé – ak dieťa bude mať pocit, že po-
čas sviatkov môže všetko, odnesie si to 
do života so všetkými následkami.

Akých jedál by sa mali ľudia cez 
veľkonočné sviatky vyvarovať (šunky, 

majonézové šaláty) a ktoré by mali nao-
pak uprednostniť (zelenina)? Zmenil sa 
podľa vás za posledné roky sviatočný 
jedálniček Slovákov k zdravšiemu? Vy-
berajú si ľudia prísnejšie, aké potraviny 
si na sviatky nakúpia (vrátane nápojov)?

Môžeme spokojne konštatovať, že 
stravovacie zvyklosti sa postupne zlep-
šujú. Týka sa to hlavne mladších generá-
cií. U starších sú predsa len stravovacie 
zvyklosti viac zakorenené. Veľkonočné 
sviatky sú vítaním jari. Čerstvé šaláty, 
spolu so šunkou sú tým najlepším ako si 
neublížiť. Vyprážané jedlá, spolu s ma-
jonézovými šalátmi zas tým horším. U 
ľudí s vyššou hladinou cholesterolu tre-
ba opatrnosť aj na konzumáciu vajíčok v 
každej podobe.

Končia po veľkonočnom prejeda-
ní sa ľudia aj na pohotovostiach alebo 
sú hospitalizovaní v nemocnici? O aké 
problémy najčastejšie ide a aké násled-
ky môže veľkonočné prejedanie zane-
chať?

Často sa vyskytujú žlčníkové zá-
chvaty či už pri poznanom kameni v žlč-
níku alebo žlčových cestách, 
alebo sa počas sviatkov 
ohlási prvý raz. Ľudia, 
ktorí to preženú s alko-
holom, zas majú tráviace 
ťažkosti v hornej časti 
tráviaceho traktu.

Veľká noc a stravovanie

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

metabolizmu a výživy
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„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa 
Námestie M. R. Štefánika 8, 941 45  Maňa

v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja
v y h l a s u j e 

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ  KONANIE
na obsadenie pracovnej pozície:

vedúci úseku výchovy, sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie 
„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa

 
Kvalifikačné predpoklady: 
   – ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore so-
ciálna práca     

Iné kritériá a požiadavky:
   – prax v práci s ľuďmi so  zdravotným znevýhodnením minimálne 
5 rokov,
   – znalosť predpisov v sociálnej oblasti,
   – organizačné a riadiace schopnosti,
   – komunikatívnosť,
   – morálna bezúhonnosť,
   – vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti manažérstva kvality,
   – prax v manažérskej pozícii, schopnosť tvorby projektov a partici-
pácia na ich realizácii,
   – užívateľská znalosť práce s PC (word, excel, internet).

Zoznam požadovaných dokladov:
   – prihláška do výberového konania,
   – profesijný životopis,
   – úradne overená fotokópia dokladu o požadovanom vzdelaní,
   – potvrdenie o odbornej praxi,
   – projekt riadenia a  rozvoja úseku výchovy, sociálnej práce a sociál-
nej rehabilitácie  v rozsahu max. 2 normostrán.
   – výpis z registra trestov  nie starší ako 3 mesiace,  
   – písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výbe-
rového konania,
   – presná adresa pre doručovanie písomností, telefonický kontakt.

Všetky požadované doklady je potrebné  posielať v zalepenej obálke 
s označením „Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci úseku 
výchovy, sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie“ najneskôr do 5. 
mája 2019 na adresu:
„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa, Námestie M. R. 
Štefánika 8, 941 45 Maňa, tel. kontakt: 035 6595223

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ minimálne 
7 dní pred jeho konaním. 

„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
Námestie M. R. Štefánika 8, 941 45  Maňa

v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja
v y h l a s u j e 

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ  KONANIE
na obsadenie pracovnej pozície:

vedúci ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku   
„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa

 
Kvalifikačné predpoklady: 
   – ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore 
ošetrovateľstvo  (v jednom zo špecializačných odborov: ošetrova-
teľská starostlivosť v komunite, v odboroch vnútorného lekárstva  
alebo  v psychiatrii výhodou)       

Iné kritériá a požiadavky:
   – prax v práci s ľuďmi so  zdravotným znevýhodnením minimálne 
5 rokov,
   – znalosť predpisov v sociálnej oblasti a oblasti poskytovania 
ošetrovateľskej starostlivosti,
   – organizačné a riadiace schopnosti,
   – komunikatívnosť,
   – morálna bezúhonnosť,
   – vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti manažérstva kvality,
   – užívateľská znalosť práce s PC (word, excel, internet).

Zoznam požadovaných dokladov:
   – prihláška do výberového konania,
   – profesijný životopis,
   – úradne overená fotokópia dokladu o požadovanom vzdelaní,
   – potvrdenie o odbornej praxi,
   – projekt riadenia a  rozvoja ošetrovateľsko-opatrovateľského 
úseku  v rozsahu max. 2 normostrán,
   – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
   – potvrdenie o registrácii v príslušnej stavovskej organizácii (Slo-
venská komora sestier a pôrodných asistentiek),
   – písomný súhlas so spracovaním  osobných údajov pre účely 
výberového konania,
   – presná adresa pre doručovanie písomností, telefonický kontakt.

Všetky požadované doklady je potrebné  posielať v zalepenej obál-
ke s označením „Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci 
ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku“ najneskôr do 5. mája 
2019 na adresu:
„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa, Námestie M. 
R. Štefánika 8, 941 45 Maňa, tel. kontakt: 035 6595223

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ minimál-
ne 7 dní pred jeho konaním.
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PLAT: 
1 800 EUR/mes. 

brutto

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

HĽADÁME VODIČOV

KAMIÓNU
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EXEKÚCIE

az EGZEKÚCIÓNAK

VOLAJTE - HÍVJON 0915 896 536
Mgr. Bc. Marta Molnárová

KONZULTÁCIA ZADARMO 
Ingyenes konzultáció

0907 779 018
Inzerát, ktorý predáva

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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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 15.4.2019 do 20.4.2019

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

NAJLEPŠIE CENY V MESTE
ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 25kg

JABLKÁ BALENÉ
balenie 5kg

0,79 €/kg

KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

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

 0,70 €/ks

RAJČINY 
STRAPEC

voľný predaj
krajina pôvodu Maďarsko

cena za 1kg 2,50 EUR

CHREN
STERILIZOVANÝ 200g
na domáci spôsob

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

PRIESADY ZELENINY
ČREPNÍKOVÉ BYLINKY

U NÁS V PONUKE:

rôzne druhy

SKORÁ JARNÁ ZELENINA:
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Susedské spolunažívanie nie je 
vždy jednoduché a  častokrát vzni-
kajú rôzne konflikty a spory. Tieto sa 
najčastejšie týkajú zvukových a  pa-
chových imisií, náhrady spôsobenej 
škody, vytýčenia hraníc pozemkov 
a ich oplotenia, či chovu zvierat. Vše-
obecnú právnu úpravu susedských 
vzťahov možno nájsť v  Občianskom 
zákonníku, ktorý ukladá obmedze-
nia vlastníkovi v  záujme ochrany 
práv susedov. Každý vlastník sa musí 
zdržať všetkého, čím by nad mieru 
primeranú pomerom obťažoval iné-
ho alebo čím by vážne ohrozoval vý-
kon jeho práv. 

Opodstatnenosť uloženia tejto 
všeobecnej povinnosti každému 
vlastníkovi možno badať najmä v tzv. 
susedských vzťahoch, t. j. medzi 
vlastníkmi susediacich nehnuteľ-
ností. Ochrany pred ohrozovaním a 
obťažovaním sa však môže domáhať 
nielen vlastník nehnuteľnosti, ale 
aj každá iná osoba, ktorá je dotknu-
tá konaním vlastníka susediacej 
nehnuteľnosti (napr. nájomca alebo 
osoba oprávnená z vecného breme-
na), pričom ani nemusí ísť o bez-
prostredného suseda. Vo všeobec-
nosti platí, že ohrozovaný sused by 
sa mal domáhať ochrany svojich práv 
postupne, a to od najnižšej inštancie 
po najvyššiu. 

Riešenie susedských sporov je 
však častokrát komplikované a  nie 

vždy prichádza do úvahy možnosť 
riešenia susedských vzťahov formou 
dialógu so susedom, resp. uzatvore-
ním mimosúdnej dohody. V takomto 
prípade má vlastník niekoľko mož-
ností ochrany. 

V  prípade, že sa sused svojim 
konaním dopustil priestupku alebo 
trestného činu je opodstatneným 
prostriedkom ochrany obrátiť sa na 
policajný zbor alebo miestnu políciu. 
Najčastejšími priestupkami v  rám-
ci susedských vzťahov je porušenie 
nočného kľudu, úmyselné narušenie 
občianskeho spolunažívania vyhrá-
žaním ujmou na zdraví, drobným 
ublížením na zdraví, schválnosťami 
alebo iným hrubým správaním. 

Ďalšou z  možností ochrany je 
obrátiť sa na obec, pričom táto môže 
predbežne zásah zakázať alebo ulo-
žiť, aby bol obnovený predošlý stav. 
Okrem vyššie uvedených možností 
ochrany sa vlastník môže domáhať 
ochrany aj podaním žaloby na súd. 

Právna úprava susedských vzťahov

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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0AMI - úsporné svetlo pre každú príležitosť 

Ak máte záujem, kontaktujte nás na:  
vborovicka@ami.sk                                   0901 709 075

Voľné pracovné miesta

Miesto výkonu práce: Nové Zámky        Termín nástupu: dohodou

Náplň práce:
• Obsluha vysekávacieho a/alebo ohraňovacieho lisu

Požiadavky:
• Znalosť výkresovej dokumentácie a technická zručnosť

Dlhodobá perspektíva zamestnania, závodné stravovanie, 
príplatky za nadčasy podľa ZP

OBSLUHA VYSEKÁVACIEHO 
a/alebo OHRAŇOVACIEHO LISU

od 4,50 EUR/hod.
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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)

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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od 10 990€

Príď si kúpiť Ladu a dostaneš ako
darček tankovaciu kartu v hodnote

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

AUTORIZOVANÝ DEALER
PREDAJ, SERVIS, LEASING

150€
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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

NEJDE VÁM 
BIZNIS?
KONTAKTUJTE NÁS

novozamocko@regionpress.sk

0907 779 018
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POLITICKá INZERCIA / SLUŽBY

» PREDÁM OSOBNÉ MOTORO-
VÉ VOZIDLO FIAT PUNTO.Tel. 
0902691316

» Kúpim starú motorku v 
akomkoľvek stave, JAWA 
ČZ...Tel. 0905121391
» CZ 175 ŠPORT SKUTER JAWA 
90 250 350 PIONIER STA-
DION KÚPIM TIETO MOTORKY.
Tel. 0915215406

» Predám zrekonštruo-
vaný 3-izb. byt v NZ.Tel. 
0905144110

» Predám rodinný dom v 
obci Uľany nad Žitavou.Tel. 
0905144110

» PRENAJMEM/PREDÁM 
CHATU SO ZÁHRADOU NA 
ZUGOVE ČASŤ BUKROK S 
ROZLOHOU 365M2,.Tel. 
0902717776

» Kúpim haki lešenie,.Tel. 
0908532682

» 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 novú rohovú 
sedačku a nábytok do 
obývačky cena 150 eur.Tel. 
0902460506

» ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, STARÉ 
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel. 
0918439124

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

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   

» Upratujeme domácnosti, 
kancelárske a iné priestory, 
info o cene a bezplatnej ob-
hliadke na.Tel. 0918818131

» 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.

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Slovensko pre slabších

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Dnes Vám 
chcem predsta-
viť posledné tri 
otázky hĺbkového 
referenda, ktoré 
pripravuje naše 
hnutie OĽANO.

15. Svojvoľné neplatenie faktúr = 
trestný čin. Chceme presadiť, aby sa 
zaviedla trestnosť bezdôvodného ne-
zaplatenia faktúry. Tento návrh sme 
predkladali mnohokrát do parlamen-
tu, zakaždým však bol zhodený zo 
stola. Zdá sa, že v dnešnom Ficovsko-
-Dankovsko-Bugárovskom štáte tento 
spôsob okrádania (najmä) drobných 
živnostníkov niekomu veľmi vyhovu-
je... Sme presvedčení, že rovnako, ako 
je trestným činom nevyplatenie zaslú-
ženej mzdy, malo by byť trestným či-
nom aj svojvoľné nevyplatenie faktúry.

16. Zákaz hazardných hier a auto-
matov. Na území SR chceme zakázať 
prevádzkovanie hazardných hier na 
výherných prístrojoch. Myslím si, že 
štát, ktorý sa ulakomí na peniaze po-
chádzajúce z nešťastia rodín, je zlyhá-
vajúci štát. Chceme mať na Slovensku 
definitívne pokoj od tohto nekalého 
podnikania, ktoré je postavené na roz-
pade a nešťastí rodín či jednotlivcov.

17. Žiadny zisk, ak pacienti zby-
točne čakajú. Sme proti tomu, aby si 
zdravotné poisťovne vyplácali zisk, 
kým nezabezpečia kratšie čakacie 
doby na onkologické operácie, než 
sú dva týždne. Pacienti čakajú na 
onkologické operácie niekedy dlhé 
mesiace. Často sa im choroba počas 
tejto doby rozšíri, a niekedy sa nedo-
žijú ani operácie. Preto nesúhlasíme 
s tým, aby si zdravotné poisťovne uží-
vali zisk, kým nezabezpečia kratšie 
čakacie lehoty ako dva týždne. Bohat-
núť na úkor zdravia a života chorých 
je nemorálne.

Spravodlivé Slovensko, Sloven-
sko pre rodiny a Slovensko pre slab-
ších. To sú tri ciele hnutia OĽANO, 
ktoré chceme spolu s 
Vami presadiť v na-
šom referende, ke-
ďže politici mnohé 
problémy dlhé 
roky odmietajú rie-
šiť. Verím, že tieto 
riešenia spoločne 
dokážeme presadiť 
úspešným refe-
rendom.
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CHLADIACE 
PRÍVESY
na prenájom

(svadby, oslavy)
0907 355 835
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www.likvidazbestu.sk

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

AZBESTOVÝCH STRIECH

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

- dlhodobo v NR
- práca v sede na 3 zmeny

Ponuka práce

Základná mzda

+ ostatné príplatky

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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DOPRAVA ZABEZPEČENÁ

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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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 

www.regionpress.sk

Najčítanejšie

regionálne

noviny

INZERCIA
0907 779 018
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šKOLA, LIST čITATEľKY / SLUŽBY

Pred niekoľkými rokmi nám pribudol 
zákon o štátnych symboloch. Dotklo sa 
to škôl tak, že museli v učebniach zve-
rejniť text hymny, preambulu Ústavy 
SR, štátny znak, vyobrazenie zástavy 
a pribudla povinnosť púšťať hymnu SR 
na začiatku školského roka. Samozrej-
me, nastúpili firmy, čo ihneď ponúkali 
rôzne vyobrazenia symbolov, veď na 
škole sa dobre zarába. Inak nič proti zá-
meru zákonodarcu nemám. Ako šetrný 
učiteľ som si vytlačil povinné náležitosti 
a zarámoval som ich do nepoškodených 
drevených rámov po starých diplomoch. 
Zhanobil som tak štátne symboly?

Nedávno skupina Metalinda nahra-
la podľa mňa výnimočnú rockovú ver-
ziu hymny SR s celým textom, ktorú som 
dokonca pustil žiakom v rámci literatú-
ry. Zhanobila Metalinda štátny symbol? 
Poškodil som ho šírením tejto piesne ja? 
Alebo sa takto hymna spopularizovala? 

Raz som videl, ako deti na výtvarnej 
výchove pracovali so štátnymi sym-
bolmi. Jeden žiak na tri známe kopce v 
slovenskom znaku nakreslil domčeky a 
stromčeky. A na dvojkríž nakreslil kve-
tinky a listy. Zhanobilo toto dieťa štátne 
symboly?

A napokon sa podarilo v súvislosti 
s MS v hokeji vytvoriť originálne logo, 
ktoré má poukázať na to, že národ žije 
hokejom. Jeho dizajn  napĺňa požiadav-
ky moderných log a citlivo parafrázuje, 
a tým prezentuje východiskový znak SR. 
Mnohí politici ho považujú za hanobe-

nie štátneho symbolu až tak, že zasiahli 
do dizajnérskeho umenia zákonom. Aby 
„ochránili“ štátne symboly, ktoré sa 
bežne vo svete parafrázujú. Parafrázy 
sú častým a originálnym spôsobom pre-
zentácie štátu, ba dokážu národ, alebo 
aj zahraničných adresátov priviesť k vní-
maniu pôvodných štátnych symbolov. 
Možno by si takíto experti na štátnosť 
mali uvedomiť, že ani hymna SR nemá 
znenie, ktoré jej dal Janko Matúška, jej 
text je určený legislatívou.

Treba si uvedomiť rozdiel medzi 
parafrázou symbolu a jeho zosmieš-
nením (zneužitím). Hokejovému zväzu 
isto nešlo o to druhé, o čom svedčí aj 
podoba loga a snaha  športom dôstojne 
reprezentovať Slovensko. Minulé roky 
to bol text hymny na dresoch, dnes to je 
trojvršie z hokejok. Netreba tu politický 
zásah. 

Vzťah k znakom štátnosti sa tvorí 
úplne inak: úctou k jazyku, racionál-
nymi zákonmi, kvalitnými podmien-
kami na vzdelávanie, čestným kona-
ním osobností, riešením skutočných a 
vážnych problémov občanov. Domnie-
vam sa, že slovenský hokej rozhodne 
prispieva k súdržnosti národa, mladej 
generácie viac ako prikazovanie podo-
by štátnych symbolov, ku ktorým sa má 
manifestovať úcta činmi, nie parodic-
kými konaniami niektorých ústavných 
činiteľov. 

Štátny symbol je viac ...

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

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 €
30.04. 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

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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NOVOOTVORENÝ
AUTOSERVIS - PNEUSERVIS

autorizovaný servis vozidiel
VŠETKÝCH ZNAČIEK

Bezkonkurenčné
uvítacie ceny: 

Kontrola vozidla po zime ZADARMO!
Prezúvanie pneu od 10€

Uskladnenie pneumatík 4,99€/pneu na sezónu
Výmena oleja od 9,9€

Výmena čelného skla od 99€
Oprava čelného skla od 14,90 €

Montáž ťažných zariadení s certifikátom
Príprava na STK + EK / Absolvovanie STK+ EK

OTVÁRACIA DOBA:
Po - Pia: 09:00 - 17:00 hod.

www.profiautonz.sk0915 210 030

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

Nové Zámky
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FIRMáM / ZAMESTNANIE

Jarmila Kyselicová 
kyselicova@regionpress.sk 
0907 779 018

OZVITE SA NÁM

Týždenníky siete REGIONPRESS sú 
prvým regionálnym médiom, ktoré na 
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia 
pre svojich inzerentov splnenie všeo-
becných zákonných povinností.
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Od apríla dochádza k zvýšeniu dávky v 
hmotnej núdzi, aktivačného príspevku, 
ochranného príspevku a príspevku na 
nezaopatrené dieťa. Vďaka novele záko-
na o hmotnej núdzi vzrástli o 5%. Súčas-
ťou právnej normy sú aj motivačné opat-
renia, aby si sociálne odkázaní hľadali 
prácu, aj keď len za minimálnu mzdu.

Obsah novely zákona o hmotnej núdzi sa 
dá zhrnúť do troch najdôležitejších oblastí. 
Tou prvou je zvýšenie dávok a príspevkov v 
hmotnej núdzi. Naposledy sa upravovali v 
roku 2009, pričom úplnou novinkou je ich 
valorizácia. Práve valorizačný mechaniz-
mus dávky a príspevky každoročne upraví. 
„Zavádzame to, čo Slovensko za celú dobu 
existencie nemalo. Je to spravodlivé, lebo 
aj dávka v hmotnej núdzi musí reagovať na 
vývoj spoločnosti a hlavne ten sociálno-eko-
nomický,“ konštatuje minister práce, sociál-
nych vecí a rodiny Ján Richter. 

Motivácia k získaniu práce
Druhou prioritou novely je motivovať ľudí 

k získaniu riadne platenej práce. Dôležitou 
zmenou je napríklad poskytovanie aktivač-
ného príspevku na dvoch úrovniach. Člen 
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v 
hmotnej núdzi a pracuje aspoň za minimál-
nu mzdu získa nárok na aktivačný príspevok 
vo vyššej sume, a to viac ako 132 eur mesač-
ne. „Robím všetko preto, aby sa prehlboval 
rozdiel medzi sociálnymi dávkami a mini-
málnou mzdou, aby bolo motivačné na Slo-

vensku pracovať,“ hovorí minister. Ďalším 
posilnením motivácie nájsť si zamestnanie 
a pracovať je aj predĺženie obdobia poskyto-
vania osobitného príspevku na 18 mesiacov, 
pričom vo vyššej sume sa bude poskytovať 12 
mesiacov a v nižšej sume ďalších 6 mesiacov.

Zmeny pre rodiny
so študujúcimi deťmi

Treťou prioritou je, že sa upravujú práv-
ne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmot-
nej núdzi. Ide okrem iného o ústretové 
kroky smerom k rodinám so študujúcimi 
deťmi na Slovensku, ale aj v zahraničí, ale 
napríklad aj k rodinám, ktoré žijú v spoloč-
ných domácnostiach s dospelými pracujú-
cimi deťmi do 25 rokov.

Novela zákona, ktorá vstúpila do plat-
nosti 1. apríla 2019, obsahuje rad ďalších 
opatrení. Tie by mali podľa rezortu práce, 
sociálnych vecí a rodiny prispieť k tomu, 
aby sa odkázaní ľudia buď vymanili z 
hmotnej núdze alebo sa zvýšil životný štan-
dard tých, ktorí v hmotnej núdzi zostanú.

Niektoré dôležité zmeny, 
ktoré novela zákona prináša

Dávka v hmotnej núdzi § 10 sa mení na-
sledovne:
a)jednotlivec bez detí 61,60 eur na sumu 
64,70eur
b)jednotlivec s jedným až štyrmi deťmi zo 
sumy 117,20 eur na sumu 123,10eur
c)dvojica bez detí zo sumy 107,10 eur na 
sumu 112,50eur

d)dvojica s jedným až štyrmi deťmi 160,40 
eur na sumu 168,40eur
e)jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi zo 
sumy 171,20 eur na sumu 179,80eur
f)dvojica s viac ako štyrmi deťmi zo sumy 
216,10 eur na sumu 226,90eur

Ochranný príspevok § 11 sa mení na-
sledovne:
a)zo sumy 63,07 eur na sumu 66,20 eur, 
týka sa to osôb, ktoré dosiahli vek na sta-
robný dôchodok, sú invalidné z dôvodu 
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť o viac ako 70%, sú osamelým rodi-
čom, ktorý sa osobne, celodenne a riadne 
stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa, 
ktoré sa osobne, každodenne a riadne sta-
rajú o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 
postihnutím odkázanú na opatrovanie ale-

bo sa zúčastňujú resocializačných progra-
moch v resocializačnom stredisku
b)zo sumy 34,69 eur na sumu 36,40 eur, 
týka sa to osôb s nepriaznivým zdravotným 
stavom
c)zo sumy 13,50 eur na sumu 14,20 eur, týka 
sa to tehotných žien od začiatku štvrtého 
mesiaca tehotenstva a rodičov dieťaťa do 
jedného veku dieťaťa

Aktivačný príspevok sa mení zo sumy 
63,07 eur na sumu 66,20 eur.
Príspevok na nezaopatrené dieťa sa mení 
zo 17,20 eur na 18,10 eur.
Informácie poskytlo Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR

Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

Zmeny v dávkach v hmotnej núdzi

ilustračné foto                                                                                  zdroj kschneider2991 pixabay
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Úspech, ktorý teší celé Slovensko. 
A komunitu našich vozíčkarov 
ešte viac. Slovenská reprezentácia 
v paralympijskom športe boccia 
získala tri zlaté, jednu striebornú 
a jednu bronzovú medailu. Stala sa 
najúspešnejšou zo všetkých osem-
nástich zúčastnených krajín.

Od 25. marca do 1. apríla sa v chorvát-
skom hlavnom meste Záhreb konal 
medzinárodný bodovaný turnaj BISFed 
2019 Zagreb Boccia Regional Open. 
Určený bol pre krajiny z Európy a Slo-
vensko malo obsadenie vo všetkých 
kategóriách jednotlivcov a tiež v súťa-
žiach párov a tímov. Súčasťou výpravy 
boli aj Prešovčania Rastislav Kurilák so 
sprievodcom Matúšom Gregom a Boris 
Klohna s asistentom Michalom Kallom. 
Obaja ako kapitáni získali v tímoch BC1/
BC2 striebro a v pároch BC3 historicky 
prvé zlato.

Boccia, alebo Bocce (čítame boča“) 
je šport je určený nielen pre telesne po-
stihnutých športovcov, ktorí majú poru-
chu funkcie všetkých štyroch končatín, 
ale aj pre zdravých športovcov. Od roku 
1984 sa zaraďuje medzi paralympijské 
disciplíny, medzi olympijskými disciplí-
nami nemá ekvivalent. V súčasnosti sa 

boccia hráva vo viac ako 50 krajinách 
sveta.

Každý hráč či pár alebo tím má k dis-
pozícii 6 lôpt. Jeden má červené lopty, 
druhý modré. Úlohou je dostať svoje 
lopty bližšie k hlavnej lopte bielej farby 
(lopta sa volá „jack“), ako súper.

Každý zápas sa začína žrebovaním fa-

rieb. Červení začínajú hrať ako prví. Ako 
prvá loptu sa hádže „jack“.

Každý hráč má svoj vlastný box vy-
hradený na odohranie svojich lôpt. 
Prešľap nastáva vtedy, ak sa hráč dotý-
ka nejakou časťou vozíka, rampy, alebo 
iného príslušenstva boxovej čiary, alebo 
ak ju presahuje. V prípade porušenia 
tohto pravidla môže jeho súper získať 

dve tzv. penaltové lopty - dve lopty na-
vyše, zvyčajne tie dve, ktoré sú najďalej 
od „jacka“.

Mimochodom, prvýkrát v histórii slo-
venskej boccie sa stalo, že naši brali me-
daily zo všetkých párových a tímových 
súťaží!

Za celú redakciu i čitateľov gratuluje-
me!                                                                  red

Medaily 
zo Záhrebu vozíčkarom do Prešova

Zdroj: Adam Burianek
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www.pracujvnitre.sk

nová adresa     Fraňa Mojtu 19
949 01 Nitra

pon - pia: 08,00 - 17,00 hod.
nitra@manpower.sk

0800 29 29 29
www.manpower.sk

voľné pracovné miesta
vo výrobe a logistike

priamo v Nitre, Trnave a okolí

ManpowerGroup Slovensko
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www.pilulka.sk
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Voľné termíny:  19.5 – 25.5.  |  26.5 – 1.6.  |
2.6 – 8.6.  |  9.6 – 15.6.  |  16.6. – 22.6. 2019

Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.
V cene pobytu: plná penzia,  2 x fakultatívny výlet,

Čaj o piatej, folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!
V ponuke aj dovolenka

na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
Rezervácie na čísle  0918 591 942

Informácie na  www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám 
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí
iba za 156.- EUR/1 osoba a pobyt

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva
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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.
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