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Vraj mesiac ruží

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vstupujeme do posledného mesia-
ca prvého polroka. Privítame leto a 
dni sa začnú nebadane skracovať.

Podľa storočného Valašského ka-
lendára je jún mesiacom ruží. Vraj 
nádherne kvitnú a tešia nás. Dokážete 
sa ešte potešiť z kvitnúcich ruží? Z ich 
vône? Alebo už len z nákupu, zo suse-
dovej škody a neúspechu tých, ktorým 
často iba hlúpo závidíme? O vnútornú 
radosť sa treba starať. Práve tak, ako o 
tie ruže, ktoré bránime pred škodcami.

Istý africký kmeň má zvláštny 
zvyk. Keď niekto robí zlé veci, vezmú 
členovia kmeňa túto osobu do cen-
tra dediny a všetci sa postavia okolo 
nešťastníka. Niekoľko hodín mu roz-
právajú o všetkých dobrých veciach, 
ktoré kedy urobil. Tento kmeň totiž žije 
v presvedčení, že každý človek prichá-
dza na svet ako dobrá bytosť a tiež, že 
každý chce cítiť ochranu, lásku, mier 
a šťastie. Niekedy to však človek necíti 
dostatočne silne. A potom koná aj zlo. 
Spoločenstvo toho kmeňa všetky zlé 
skutky vidí ako nedostatok lásky, mie-
ru a ochrany. A tak robia všetko preto, 
aby ten, ktorý zablúdil, toto všetko 
opäť pocítil a aby pochopil, že on je 

dobrý človek. 

Sawabona je zas pozdrav používa-
ný v južnej Afrike a v preklade zname-
ná:  „Ja si ťa vážim, som tu pre teba. Si 
pre mňa dôležitý.“ Niet šťastia a radosti 
sociálne normálneho jednotlivca, keď 
niekto iný je nešťastný. Keď urobíme 
aj my denne radosť niekoľkým ľuďom, 
náš život sa bude napĺňať radosťou. 

Nenávisti je u nás už akosi priveľa. 
Spolu s ňou závisti. Pritom – recept je 
asi naozaj jednoduchý – nájsť si niečo, 
čo poteší. Hoci aj tie ruže.

V júni sa začína leto. Všimli ste 
si, že keď slnko príjemne hreje, ľudia 
sa viacej usmievajú? Je to spôsobené 
tým, že slnečné svetlo výrazne zvyšu-
je úroveň endorfínov a a produkcia vi-
tamínu D sa nám stará o ich 
dostatok. Výborným rie-
šením je fyzická aktivita 
na čerstvom vzduchu po-
čas slnečného dňa.

Užívajte si jún 
naplno, ako sa 
len dá!
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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
stavebné rezivo 

od150 €/m
2
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Odstránime mokré, vlhké steny! 
INJEKTÁCIA • ÚČINNÝ VÝSLEDOK 
SKVELÁ CENA • 0911 256 085

P O Z O R !

RÝCHLOČISTIAREŇ PERIA
VÝROBA PAPLÓNOV, VANKÚŠOV A VANKÚŠIKOV

PO - PIA  9.00 - 17.00 hod. a SO 9.00 - 12.00 hod.

ŠURANY, hlavná cesta pri Technokove smer Podhájska

         do 10.6.2019

Info: 0902 848 368
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www.oskarolex.sk
oskarolex@azet.sk
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EUROOKNÁ A DVERE LEN OPRAVUJEME

VÝMENA POŠKODENÝCH SKIEL, 
KOVANÍ, KLUČIEK, PÁNTOV, TESNENÍ 

NA OKNÁCH A DVERÁCH

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS S RÁMOVÝM A 
BEZRÁMOVÝM SYSTÉMOM AJ OTOČNÉ 

OSKAR ŠTAUBERT ml.
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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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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)

INZERCIA
0907 779 018
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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

LETNÁ
ZĽAVA
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Branovo, Andovce, Komoča 
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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
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ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
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Študentská 2, 917 01 Trnava
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reg. MKSR EV 3676/09
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Evanjelizácia neznamená robiť 
členský nábor alebo reklamnú kam-
paň. A nie je to ani zákaznícky servis 
založený na premyslených plánoch. 
Jedinou jej podstatou je nasmerovať 
pohľad a srdce človeka na Ježiša, 
pretože len v ňom nám Boh definitívne 
zjavuje, kým skutočnosti je, že je lás-
ka. Spoznať ho znamená stať sa jeho 
učeníkom, ktorý mu dôveruje, kráča 
po jeho cestách a riadi sa jeho slovami 
ako svojím životným kompasom. „On 
vždy svojou novosťou dokáže obnoviť 
náš život a naše spoločenstvo, a aj keď 
sa ho dotkli temné obdobia a slabosti 
Cirkvi, kresťanské posolstvo nemôže 
nikdy zostarnúť. Ježiš Kristus dokáže 
tiež prelomiť nudné schémy, v ktorých 
sa ho niekedy pokúšame uväzniť, a 
vie nás prekvapiť svojou neustálou 
Božou tvorivosťou,“ píše pápež Fran-
tišek v Evangelii gaudium. 

Aj v krajinách s kresťanskou kultú-
rou sa neraz vytráca skutočné pozna-
nie, prečo a  v  koho vlastne veríme. 
Evanjelizácia je preto potrebná 
vždy a všade. Marcello Candia (1916 
–1983), bohatý taliansky podnika-
teľ, ktorý ako 50-ročný všetko pre-
dal a  odišiel do Brazílie ako laický 
misionár, rozpráva o  svojej misijnej 
skúsenosti s výstavbou nemocnice 
v amazonskom pralese: „Môj spôsob 
myslenia sa celkom zmenil. Ako pod-
nikateľ v priemysle som si vždy najprv 

robil prognózy, plány, projekty. Uva-
žoval som o peniazoch a  bankách, 
ako financovať moje podnikanie, 
všetko podľa presnej matematickej lo-
giky. Postupne som si ale začal uvedo-
movať: ak sa niekto vydá na cestu s 
Bohom, účty sa vyrovnávajú inak. 
V misijnej nemocnici si mohlo zaplatiť 
liečenie len 10 percent ľudí, 40 per-
cent bolo tých, ktorí mali zdravotné 
poistenie, a všetci ostatní nemohli dať 
za ošetrenie a liečbu nič iné ako seba 
samých. A tak som pochopil: ak má 
nemocnica pre chudobných fungovať 
dobre, musí byť stále v deficite.“

Túto skúsenosť má za svoje vyše 
70-ročné pôsobenie aj pápežská 
nadácia ACN – Pomoc trpiacej 
Cirkvi. Hoci pre svoje prísľuby pomo-
ci je stále „v deficite“, účty boli doteraz 
vždy vyrovnané. Vďaka tisícom dob-
rodincov, pre ktorých je evanjelium 
neustálym prameňom novosti a mla-
dosti.

Vo svete je najmä obrovský defi-
cit viery, nádeje a lásky. Boh ho chce 
pokryť naším misionárskym zápalom 
a vkladom. Naše šance a devízy nikdy 
neboli väčšie, ako sú teraz, len potre-
bujeme nabrať odvahu a v dôvere v Je-
žišovo slovo „vykročiť na vodu“. 

Deficit viery, nádeje a lásky

» www.acn-slovensko.sk
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ZBER A SPRACOVANIE 
STARÝCH VOZIDIEL S POTVRDENÍM

PRE POLÍCIU SR.
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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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EXEKÚCIAMI
VOLAJTE 
HÍVJON

0915 896 536
Mgr. Bc. Marta 

Molnárová
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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.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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1 kg 1 kg
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ANTÉNY - SATELITY

slov. a maď. progr. ZADARMO. 
za 25€ ročne 

(38 programov SK, CZ, HU)
PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS

CSUTI IMRICH - NOVÉ ZÁMKY
MOBIL: 0903 122 192

DIGISPORT
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PARKETY
BRÚSENIE
bezprašné brúsenie parkiet
od 9 Eur/m s priemyselnými lakmi

* nátery lodnými a záťažovými 
lakmi
* brúsenie a renovácia starých 
drevených podláh, tmelenie, 
práca, cena dohodou.
* montovanie laminátových 
podláh AKCIA - 1m = 2 Eur
* montovanie PVC, korok
* montáž sadrokartónu
* malovky
* úprava a oprava podláh 
krovov a suterénov
Komplet brúsenie aj s  nátermi.

0903 122 376
Výpalisko 31, Nové Zámky

Peter Štaubert

AKCIA NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
novozamocko@regionpress.sk

0907 779 018

VIZITKY
0907 779 018

INZERCIA
0907 779 018
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RK Okná s.r.o
kvalita za rozumnú cenu
OK NO V P LNEJ VÝBAVE

0905 383 034
rkokna@zoznam.sk

iba za
333€

TIENIACA TECHNIKA

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

práca

Ponuka
práce

Mzda 663€/brutto
po 2. mes 687€/brutto

+ príplatky
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ

f 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

ZĽAVY NA JÚN 35% Možnosť výhry 350 €

balkóny terasyzimné záhrady 
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» Kúpim starú motorku v 
akomkoľvek stave, JAWA 
ČZ...Tel. 0905121391
» Kúpim staré mopedy, pi-
onier, babeta, stadion, aj 
diely.Tel. 0949154017
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/ Diely-DOHODA ISTÁ.
Tel. 0908205521

» Predám 1 izbový byt blízko 
centra,.Tel. 0904494820

» 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. 
Zabezpečím satelitný prí-
jem DIGI - DIGISPORT. Vyba-
venie zmluvy a montáž do-
hodou. Tel: 0903122192

» Predám prasa 170kg cena 
1,7eu/kg.Tel. 0905909223

» Kúpim akordeón, heligón-
ku.Tel. 0915876860
» ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, STARÉ 
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel. 
0918439124

» Predám nepoužívanú 
plastovú 300 litrovú ná-
drž na vodu, 150 €.Tel. 
0907636050

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na TEJTO STRANE.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

08 STAVBA                    

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

» Ušla suchozemská koryt-
načka v oblasti Holubičia 
ul. za vrátenie odmena.Tel. 
0915910787
» Kúpim ľudové kroje.Tel. 
0902708047

» 54r. muž hľadá ženu.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.

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Mobil: +421 911 419 389
Email: hesperuszemne@gmail.com
Web: http://www.hesperus.sk
Bližšie informácie Vám poskytneme
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DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

Mgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
     Salón krásy Claudi   •   www.salonclaudi.sk

MEZOTERAPEUTICKÁ 
LIPOLÝZA 
 

Dvojitá brada?
Už sa s ňou ďalej netrápte...

Ošetrenie, pri ktorom sa látka vpravuje 
priamo do tuku, ktorý sa následne rozpustí.
Aplikuje sa tiež na - brucho, boky, stehná, ramená.
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

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

2 týždňové
19 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
6,50 €
 

11.6. 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
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0907 652 710
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OPRAVA 
A SERVIS
zámkov, dverí 

a okien

0907 737 756
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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

INZERCIA
0907 779 018
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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:  každý pondelok o 11:00, 
Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie  7

Viac informácií:

P I C K E R

Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:

NITRA: každý utorok o 09:00
 a každý štvrtok o 14:00  

budova ManpowerGroup Nitra, Fraňa Mojtu 19

základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
 1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

Podľa údajov Národného centra 
zdravotníckych informácií sa v 
Slovenskej republike na lekársky 
predpis vlani vydalo takmer mi-
lión balení individuálne pripravo-
vaných liekov. 

V  poslednej dobe možno badať 
úspešné využitie individuálnej prí-
pravy niektorých liekov pri čoraz 
častejších výpadkoch ich hromadne 
vyrábaných verzií. Pri výpadku lokál-
nych liekových foriem (masti, krémy, 
gély, roztoky) je príprava pomerne 
rýchlo zvládnuteľná a všeobecne 
známa – a dermatológovia sú lekári, 
ktorí predpisujú individuálne pripra-
vované lieky asi najčastejšie. Avšak 
každá lekáreň zvládne aj náročnej-
šie formy ako sú prášky, kapsuly, či 
čapíky – dokonca viaceré nemocničné 
lekárne pripravujú aj náročné sterilné 
formy ako infúzie, či očné lieky. Práve 
nedostupnosť očných liekov jedného 
výrobcu v súčasnosti v jednotlivých 
regiónoch zachraňujú práve tieto le-
kárne.

Avšak individuálne pripravované 
lieky nepredstavujú zdroj neočaká-
vaného zbohatnutia, dokonca mož-
no konštatovať, že pri požiadavkách 
kladených na prevádzku laboratória 
v lekárni ide o stratovú činnosť, kto-
rej cena je prísne regulovaná ce-
novým predpisom ešte z roku 2007. 
„Vďaka“ už spomínaným výpadkom 

mnohých hromadne vyrábaných lie-
kov sa do lekárenských laboratórií 
výrazne vrátila príprava viacerých lie-
kových foriem. Napríklad dlhodobo 
nedostupné hromadne vyrábané ča-
píky s obsahom prednisonu, ktoré sa 
užívajú pri život ohrozujúcich stavoch 
(alergia, laryngitída) sú dnes výhrad-
ne pripravované v lekárňach, pričom 
ide o pomerne náročný druh liekovej 
formy s dôrazom na presné dávkova-
nie silne účinnej látky. Regulátor si 
túto prácu cení na 3,75 €. Príprava 200 
ml tzv. umelej žalúdočnej šťavy, ktorá 
pri dodržaní všetkých technologic-
kých postupov zaberie niekoľko ho-
dín práce je ocenená na 1,33 €. Masti, 
krémy, gély a podobné liekové formy, 
s  ktorými snáď prišiel do kontaktu 
každý, kto niekedy navštívil derma-
tológa majú pri dvestogramovom ba-
lení cenu práce 1,56 €. Tridsať kusov 
práškov pre novorodenca s vrodenou 
srdcovou vadou, pri ktorých banálny 
„omyl“ môže viesť k fatálnym násled-
kom, lekárnik pripravuje približne ho-
dinu za 3,68 €... Toto nie je sťažovanie 
sa – to je suchý popis reality.

Napriek všetkým trhovým zákoni-
tostiam však stále existuje dosť veľká 
skupina lekárnikov, ktorí vedia, že 
zmyslom ich existencie je pacient. 
Raz si to možno uvedomia aj tí, čo to-
muto zmyslu vymýšľajú (nezmyselné) 
ceny.

Príprava liekov v lekárni

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
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Sú to už štvrté 

Vlado sa Európskej

Michal Wiezik je

V SPOLU veríme

Vieme, že to

» Miroslav Beblavý» Miroslav Bebl ý
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 907 780 698
+421 948 672 122 

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

Vodič kamiónovej prepravy 
(JIT prepravy) 
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

prijme do pracovného
pomeru:

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!
Miesto výkonu práce:

Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno 

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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HLEDÁŠ PRÁCI, VE KTERÉ 
�������������������
�������������������

PRÁCE NA HPP 
MÍSTO VÝKONU: ������������ 
MZDA����������������������������

�����������������������������������������������
Tak nám napiš na ������������������

nebo rovnou zavolej na �����������������

ÁÁ

Tak zvedni telefon, zavolej do HAPI 
a promluv si s naší Májou o tvé ideální práci. 

�������������� 
�������������������, 

�����������������������������������
����������������������� 
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www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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