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NOVOZÁMOCKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 35 000 domácností

O úcte i neúcte

76-0069

NOVOOTVORENÁ

PREDAJŇA

ŠIROKÝ SORTIMENT

sortim

76-0078

Iba po telefonickom kontakte
v čase do 20.00 h.

PRÁČKY - CHLADNIČKY

0910 800 837

alebo možná

STARZYK s.r.o.,
M.R. Štefánika 14, Šurany

VÝMENA

nefunkčnej
za funkčnú

www.starzyk.sk

OBEC PALÁRIKOVO, HLAVNÁ 82, 941 11
PALÁRIKOVO, IČO: 00309176

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

Ošetrenie nie je hradené ZP.

Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis

(rolety, žalúzie, sieťky)

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až
288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a),
ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj pozemku vo vlastníctve
obce, určeného na výstavbu zariadenia pre seniorov,
na ulici Hviezdoslavovej v Palárikove.

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

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

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže
sú zverejnené na úradnej tabuli Obce Palárikovo a internetovej stránke: www.obecpalarikovo.sk
Lehota na predkladanie ponúk je do 24.07.2019 do
12.00 hod.

0903467810,www.tvsatelektrik.sk
STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

3,50 €/m

2

76-0080

Ďalšie informácie: Obecný úrad Palárikovo, osobne
alebo na t.č. 035/6493201

76-0001

0907 779 018

Csuti Imrich
0903 122 192

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

OPRAVY A SERVIS
035/64 20 166

www.montplast.sk

montplast@montplast.sk
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Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

76-0006
76-0008

59-0207
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0905 746 124

07-0012 a 99

voliery pre psov

www.kupdodomu.sk

na celý

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PLECHOVÉ GARÁŽE

0905 20 70 59

10%

ent

ZĽAV
A

45-0027

Naopak, neúcta je iba tak nanajvýš
prejavom samoudelenej si nadradenosti, povýšenectva, neochoty zaoberať sa
nejakými inými záujmami a hodnotami, ako tými vlastnými. Okrem iného
„biznisu“, samozrejme.
V našej spoločnosti nám chýba
schopnosť úcty, úctivosti. Ťažko ju čakať od politikov egoistov a kariéristov,
tí majú tak akurát vzťah k peniazom a
k moci, ani tu vlastne nemožno vravieť
o úcte, skôr o znásilnení systému, ktorý
im moc iba prepožičal, určite nie však
bez výhrad daroval. To je totiž princíp
demokracie, u nás roky ignorovaný. Ak
by politici mali úctu k občanom, plnili
by a splnili by svoje predvolebné sľuby
a neobmedzili by sa iba na ľúbivé lži a
rozdávanie úplatkov zo štátneho rozpočtu, teda, z nášho spoločného majetku. Ale to by museli mať najskôr úctu
aj sami k sebe. Zatiaľ nám predvádzajú
iba neúctu – k sebe samým, k sebe navzájom medzi politickými stranami, k
sebe ako opozícia a koalícia a k nám,
občanom štátu, ktorý majú zverený do
rúk – nami, tými spomínanými no pre

PREJDITE
KU SKYLINKU!

nich zjavne nepodstatnými občanmi
štátu.
Jeden z vás, vážení čitatelia, nedáv
  
! 
no okrem iného do redakcie napísal, ciLEN
ZA
7,30
€
tujem: „Úctu alebo neúctu k slovenskej
od 1 €
reči je poznať na každom z nás denne,
podľa ochoty naučiť sa správne spisovne rozprávať, je možné aj povedaťvtáka poznáš po perí a človeka po reči.
  
Ľahúčko sa vykrikuje som presloven   
ský, ale ťažko môže byť niekto preslovenský, ak neovláda alebo si nechráni
spisovnú slovenčinu (samozrejme ak
študoval na slovenských školách) - k
tomu je potrebné viac námahy ako
len
IngenDinka_inz_102x49,5.indd
1
07.06.19
slovná pretvárka!“ Nuž a platí to nielen
o úrovni poznania jazyka. Platí to o
ŽELEZIARSKEHO,
spoločenskej úrovni ako takej, je to o
KANALIZAČNÉHO,VODOINŠTALAČNÉHO,
úcte a neúcte.
ZÁHRADNÉHO A PLYNÁRENSKÉHO TOVARU
Účet by mal vystaviť volič, lenže
PREDAJ RUČNÉHO NÁRADIA
mnohí z voličov už tiež stratili úctu k
sebe samým. Takže, ako z
Otv. doba: Po - PIA: 7.00 - 16.00
So: 7.30 - 12.00
toho von? Jednoducho –
Považská 89, Nové Zámky
uznávať vážnosť, niekoplatí
do 2
(od svetelnej križovatky pri TESCU smerom
0.7.2
0907 652 710
ho prirodzenú autoritu a
019
na Dvory nad Žitavou po pravej strane)
hodnoty čohokoľvek čo
tel.: 0950 400 182
hodnoty má.
Nech sa vám
darí – s úctou

76-0004

Úcta je uznanie vážnosti, autority
niekoho, hodnoty niečoho. Úcta je
teda do istej miery aj akceptácia.

15

2
SLUŽBY

NOVOZÁMOCKO

www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
Hydin
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n ca
c
(pri Galante)

Redakcia:

Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@regionpress.sk

• 8 - 15 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• brojlerové kačice na výkrm
• mulard kačice na výkrm
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

INZERCIA

Ing. Jarmila Kyselicová 0907 779 018

DISTRIBÚCIA (35.000 domácností)
Každý týždeň:
Nové Zámky, Tvrdošovce, Veľký
Kýr, Šurany, Palárikovo, Komjatice,
Dvory nad Žitavou, Bánov
+ párny týždeň:
Mojzesovo, Uľany nad Žitavou,
Radava, Nitriansky Hrádok, Kostolný Sek, Maňa, Kmeťovo
+ nepárny týždeň:
Semerovo, Veľké Lovce, Bešeňov,
Branovo, Andovce, Komoča

Rozvoz ZADARMO!

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Klvalitné plechové garáže s montážou

Masszív kerítések teli anyagból
Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok
07-0016

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

Nové
Zámky

36-0010

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

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

a:
ponúk

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

ZBER A SPRACOVANIE

STARÝCH VOZIDIEL S POTVRDENÍM
PRE POLÍCIU SR.

Východné Slovensko

76-0007

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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SLUŽBY

NOVAPLAST

Kamenárstvo MONUMENT
Palárikovo

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

pri predložení kupónu zľava 50€

INFO: 0905 328 814

76-0032

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

-50%
na okná a
dvere

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

76-0003

KUPÓN
na 50€

6 - týždnové

LEXAN

Damaro Slovakia s.r.o
so sídlom v Nitre

prijme na TPP

MORKY
NA CHOV

vodiča MKD

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

Víkendy doma

jedna odjazdená sobota v mesiaci

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

Letnáakcia
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76-0081

Kontakt: 0911 997 728

76-0054

Parkovanie áut v Bratislave

45-0217

Plat 1500€ (600€
v čistom + diéty + prémie)

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

45-0039

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

4
služby, bývanie
Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

»Predám malotraktor.Tel.
0918344798

02 AUTO-MOTO / iné

14 RôZNE / iné

»Kúpim Škoda 110R, Garde alebo Rapid aj nepojazdné bez papierov.Tel.
0904527918

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»40 ročný si hľadá priateľku.Tel. 0948528207
»54r.hľadá priateľku.Tel.
0917049831

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Prenajmem garzonku a
1-izbový byt v NZ a v Šuranoch.INFO:.Tel. 0915899339

Chcete si
podať
inzerát?

05 DOMY / predaj
»Predám 3-izbový rodinný
dom s 4,5á záhradou, veľkou garážou, s podpivničenou ptístavbou. Využiteľný
na podnikanie alebo bývanie. Rekonštrukcia, strecha
a zateplenie v r. 2016. Treba
vidieť.Tel. 0907868938

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. 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 novinách, NZ zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

»Predám murovanú garáž.
Tel. 0910470994

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
»Predám satelitný komplet FREESAT bez mesaných
poplatkov, ročný poplatok
25EUR, Slovenské, české
a maďarské programy.
Montáž
zabezpečím.Tel.
0903122192
»Odveziem
nepotrebnú
práčku, chladničku, mrazničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192
»Predám použitú chladničku, pračku v zachovalom
stave. Funkčná bez závady. Zabezpečím satelitný
príjem DIGI - DIGISPORT. Vybavenie zmluvy a montáž
dohodou. Tel: 0903122192

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124
»Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047

ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

0910 633 336 - CENY DOHODOU

NZ19-28 strana-

4

59-040

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
DLAŽBY OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ
OMIETKY STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

5
zdravie / zamestnanie

MIND diéta
5 skupín potravín,
ktoré treba obmedziť:
Pečivo a sladkosti - menej ako 5 porcií
týždenne
Červené mäso - menej ako 4 porcie týždenne
Syr - menej ako 1 porcia týždenne ( u
ľudí s osteoporózou treba konzultovať
u lekára)
V rebríčku najzdravších a najlepších
diét má MIND 4. miesto, aj napriek
tomu, že jej princípy boli spísané iba v
roku 2015. Ale trojročné vedecké skúsenosti na veľkom počte potenciálne
rizikových pacientov a pokračovanie
klinického skúšania na renomovaných
pracoviskách sú dôkazom významu takejto stravy. Riziko Alzheimerovej choroby dokáže znížiť o tretinu až polovicu.
Príklad rozpisu stravy
na jeden deň:
Raňajky: grécky jogurt s ovsenými
vločkami, čučoriedkami a orechmi
Obed: na pare robený plátok
lososa, veľká porcia zelenej listovej zeleniny
Večera: zelená fazuľka
s olivovým olejom, hnedá ryža, pohár bieleho
vína

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Porciunkula prinesie opäť jarmok aj súťaž vo varení guláša
Mestský jarmok, kultúrne vystúpenia i súťaž vo varení guláša ponúkne aj tento rok slávenie cirkevného sviatku Porciunkula. Podujatie, ktoré organizuje mesto Nové Zámky so
svojimi partnermi, potrvá od 25. do 27. júla.
Ako informovala radnica, oslavy sa začínajú vo
štvrtok 25. júla na Hlavnom námestí letnou Oldies
party. V piatok 26. júla sa tu predstavia kapely E.
T. Band, Vidiek a Wolf Kati. V sobotu 27. júla sa v
parku na Bernolákovom námestí začne už od rána
tradičná súťaž vo varení gulášu. Súčasťou podujatia bude aj Hand made trh a kultúrny program. Na
Hlavnom námestí si budú môcť návštevníci podujatia až do polnoci vypočuť koncerty viacerých
hudobných skupín a spevákov. Okrem kapely
TR Band to bude aj Polemic a Irigy Hónaljmirigy.
Tradícia jarmočných osláv, ktoré sa konajú
týždeň pred slávením cirkevného sviatku, siaha
v Nových Zámkoch ďaleko do histórie. V kostoloch slávia veriaci Porciunkulu 1. a 2. augusta. Pre
rád Františkánov ide o jeden z najvýznamnejších
sviatkov. Jeho názov je totožný s názvom kostolíka
Anjelskej Panny Márie na námestí Spoleto neďaleko Assisi. V minulosti bol po latinsky nazývaný
Portiuncula, z čoho neskôr vznikol zľudovený názov sviatku Porciunkula.
» TASR

75-06-3

10 skupín potravín, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie mozgu a
treba ich zaradiť do jedálneho lístka
pravidelne:
Celozrnné obiloviny - 3 a viac porcií
denne
Zelená listová zelenina - 6 porcií týždenne
Ostatná zelenina - 1 porcia denne, pridaná k pravidelným porciám zelenej
listovej zeleniny
Orechy - 5 porcií týždenne
Bobuľoviny - 2 alebo viac porcií týždenne
Fazuľa alebo strukoviny - 3 a viac porcií týždenne
Ryby - 1 a viac porcií týždenne
Hydina - 2 a viac porcií týždenne
Víno - 1 porcia denne, ale nie je podmienkou
Olivový olej - používaný ako hlavný olej

na varenie

INZERCIA

0907 779 018

STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

PICKER
možný mesačný hrubý zárobok: až 805 €

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

možný prechod do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka
Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:

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

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

Viac informácií:

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk
07-0009-8

MIND v angličtine znamená myseľ,
myslenie, rozum, intelekt. MIND
je ale aj skratka pre stravu, ktorá
ochraňuje kognitívne funkcie mozgu, chráni pred vznikom Alzheimerovej choroby a pomáha navrátiť činnosť mozgu po mozgovej príhode.
Ide o spojenie výhod stredomorskej a
DASH diéty, ktorá dokáže spomaliť degeneratívne procesy mozgu. Spája najzdravšie diéty.
Potraviny sú rozdelené do dvoch
skupín - na tie, ktoré sú prínosom a na
tie, ktorým sa treba obmedziť, alebo sa
im vyhnúť:

NZ19-28 strana-
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acn, naši nevidiaci / zamestnanie

Bohaté prázdniny
Letné prázdniny sú už v plnom prúde.
Každý z nás, špeciálne to platí u detí,
túži po tom, aby prežil prázdniny bohaté na zážitky.
Čo to ale znamená, prežiť na zážitky
bohaté leto? Určite to môže byť aj o navštívených miestach, a tým nemyslím len na
tie v zahraničí. Naše Slovensko je rovnako
krásna krajina. Možno trošku neznáma, ale
o to viac fascinujúca pre každého, kto sa ju
podujme spoznávať. Bohaté leto môže priniesť aj nové priateľstvá, nové lásky. A má
určite mnoho ďalších podôb.
Jedno však má bohaté leto spoločné s bohatým životom. Ide o najdôležitejšiu prísadu, bez ktorej môžeme mať koľko chceme
peňazí či majetku, ale pravé bohatstvo do
hĺbky nespoznáme. Ide o najdôležitejšiu
prísadu, bez ktorej môžeme navštíviť všetky
štáty sveta či sa hrdiť množstvom priateľov,
ale to pravé bohatstvo života nám napriek
tomu uniká.
Bohatý = Boh a Ty. Naozajstné bohatstvo nám neprinášajú len samotné svetské
peniaze či sláva. Ani zbieranie vlajok z navštívených krajín sveta. Ozajstné bohatstvo nachádzame a spoznávame vtedy,
keď žijeme život naplnený Bohom. Ak sa
o to, aby sme boli úspešní v škole či v profesionálnom živote (lebo aj toto sú dôležité
veci), alebo aby sme prežili naplnený voľný
čas, snažíme ruka v ruke s Ním.
„Pomôž si človeče, aj Boh Ti pomôže.“ On
nám pomáha aj vtedy, keď si to neuvedomujeme. Napríklad keď sa bojíme o budúcnosť.
„A prečo ste takí ustarostení o obleče-

Fotosúťaž Cesta svetla 2019

nie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú:
nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím
vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve
neobliekal tak ako hociktorá z nich. Keď
teda Boh takto oblieka trávu na poli,
ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece,
či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní?“ (Mt 6,28-30).
Letné prázdniny sú v plnom prúde. Nezabúdajme ani v zaslúžených časoch voľna
na ľudí, ktorí si ich z rôznych dôvodov užiť
nemôžu či nedokážu. Myslím najmä na
zdravotne trpiacich ľudí. Tiež na tých, prenasledovaných pre svoju vieru.
Pomoc druhým nepozná voľný čas.
Som plný viery, že ľuďom trpiacim či odkázaným budeme každý v rámci našich možností naďalej pomáhať aj cez prázdniny.
Nielen dary, ale tiež modlitba je synonymom pomoci a dobra človeka. A v dobro
ľudí veril aj páter Werenfried van Straaten, zakladateľ pápežskej nadácie ACN.
„Ľudia sú oveľa lepší, ako si myslíme. Aj
Boh je oveľa lepší, ako si myslíme.“
Slovenská národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi ďakuje všetkým čitateľom, ktorí vo svojich modlitbách
myslia na našich prenasledovaných a núdznych bratov a sestry. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí štedrým srdcom a finančnými
darmi pomáhajú zmierňovať ich utrpenie.
Prajeme všetkým leto bohaté nielen na
skutočné zážitky, ale aj hĺbku srdca a pomoc druhým.

» Jozef Bednár
ACN Slovensko

Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, pre ktorú zabezpečujeme mediálne partnerstvo, prichádza s ďalším ročníkom fotografickej
súťaže.
Radi zachytávate krásu prírody, neopakovateľné okamihy života, či dôležité
detaily, ktoré iným unikajú, prostredníctvom hľadáčika fotoaparátu? Potom
presne vám je určený už 16. ročník súťaže Cesta svetla. Vyhlasovateľom je Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska
(ÚNSS), zapojiť sa môžu fotografi amatérski i profesionálni, vidiaci aj nevidiaci, na veku nezáleží. ſ

môže do súťaže poslať dvanásť fotografií.
Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo súvisieť s problematikou
zrakovo postihnutých ľudí či s fenoménom svetla. V prihláške súťažiaci vyznačí počet prihlásených fotografií i súťažnú
kategóriu pre každú z nich. Každú fotografiu musí označiť svojím menom, adresou a názvom snímky.

Fotíte o skvelé ceny
Odborná porota súťažné snímky vyhodnotí do 21. 10. 2019 a určí tri najlepšie
práce v každej kategórii. Na úspešných
autorov fotografií čakajú zaujímavé
ceny, napríklad mobilný telefón od spoNovinka 16. ročníka
ločnosti Huawei či kvalitná tlačiareň od
– mobilná fotografia
firmy REGION PRESS pre tie NAJ fotky
Súťaží sa v kategóriách: čierno-biela vytlačené aj v pohodlí domova. Žezlo
fotografia, farebná fotografia a novinkou predsedu poroty 16. ročníka Cesty svetla
aktuálneho ročníka je mobilná fotogra- prevzal úspešný módny fotograf Lukáš
fia, takže aj fanúšikovia mobilov si prídu Kimlička.
na svoje. Fantázii a kreativite sa medze
Výsledky súťaže budú zverejnené na
nekladú. Jediné, čo treba dodržať je za- stránke www.unss.sk najneskôr do 30.
chytenie problematiky zrakovo postih- 11. 2019.
nutých alebo fenoménu svetla.
Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor
Podmienky súťaže:
zostaví v novembri 2019 verejnú výstavu.
Súťažiť môže každá fyzická osoba, Zároveň zo zaslaných fotografií porota
ktorá sa prihlási riadne vyplnenou a vyberie snímky, ktoré budú použité v
podpísanou prihláškou. Na adresu orga- propagačnom kalendári ÚNSS na rok
nizátora ju spolu so súťažnými snímka- 2020.
mi pošle do 30. 9. 2019.
Podrobné podmienky súťaže i PriDo jednej kategórie môže autor prihlá- hlášku na stiahnutie nájdete na stránke
siť minimálne jednu, maximálne štyri www.unss.sk.
fotografie vo formáte 20 x 30 cm. Celkovo
» Zdroj: UNSS
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zamestnanie

VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA

*Mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 610 €,
bonus za dochádzku, výkonový bonus a nadštandardný príplatok za prácu v noci.
Do Kolárova na prácu v trojzmennej prevádzke (výroba káblových zväzkov),
do čistého a príjemného pracovného prostredia hľadáme

OPERÁTOROV VÝROBY

Nadštandardný príplatok
za prácu v noci: 1,40 €/h

+70 € v čistom
vo forme straveniek

Možnosť postúpiť na
vyššie platenú pozíciu

Mesačné prémie

Doprava zdarma

Pravidelné
zvyšovanie platov

Pohovory máme
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

o 8:00 na našej adrese.
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76-0008

V prípade záujmu nás navštívte!

8
EDITORIÁL / SLUŽBY

PRÁCA

"
(&$   

NY

OPERÁTOR
VÝROBY / ČR
VODIČ VZV / ČR
KONTROLÓR
KVALITY / ČR
VÝROBA UPRATOVACÍCH
POTRIEB / ČR

52-0086

KÉ
PONÚKAME ŠTUDENTS

BRIGÁDY

V, ŽENY aj PÁRY
VHODNÉ PRE MUŽO AVA zabezpečené

UBYTOVANIE a

do schránk
y
a chceli by
ste?

DOPR

85_0471

0800 162 162
www.stannah.sk

 
 

NAŠE NOVI

VÝHODNÉ PLATO

 $ 
  !  

600 000
Stannah

0905 552 537

O
PRE KAŽDVÉÉHPODM
0915 971 823
IENKY

%    &
"  $ #'(  

 

Nedostáva
te
pravidelne

CALL CENTRUM:

Kontaktujte nás:
distribucia.nz@regionpress.sk

0908 979 443

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY
� MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...
(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

0907 779 018

20

85-0005

prijme do pracovného
pomeru:

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny
splátky od 35 €

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

terasy

zimné záhrady
splátky od 149 €

splátky od 98 €

- 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

rámové
bezrámové

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

ZĽAVY AŽ DO 30%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

NZ19-28 strana-

63-0106

www.balkona.eu
0948 787 777

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

Možnosť výhry 300 €

8

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

32-0079

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0475

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD., NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

