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Stáva sa aj to

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ako a čím tento týždeň začať? Prvý-
mi rannými mrazmi už aj v níži-
nách? Zničenou úrodou vlašských 
orechov, ktoré napadol po celom 
Slovensku akýsi červovitý škodca? 
Alebo úplne z inej strany?

Odišiel majster Karel Gott, symbol 
generácií. Odišla pani Vlasta Chramo-
stová, symbol vzdoru proti boľševickej 
svojvôli. Bolo výročie Václava Havla, 
Antona Bernoláka – oboje takmer ve-
rejnosťou nepovšimnuté. Veď prečo aj, 
stačí si pustiť z rádia vysmiatu kulisu a 
svet je hneď krajší, aj keď – ten rozhla-
sový či televízny, minimálne ten – je 
myšlienkovo a hlavne ideovo o ničom. 
Ak nie aj svet okolo nás v oveľa širšom 
, no slovenskom okruhu. Hoci, zostáva 
aj vďaka tomu tak príšerne prázdny. 
Len si to nevšímame, ignorujeme tú de-
sivú skutočnosť, obchádzame ten fakt 
– na radosť mnohých iných.

Zostáva mesiac do výročia Novem-
bra 89. Ťažko ho z dnešného pohľadu 
nazvať nejak inak – zamatová revolú-
cia? Prevrat? Kozmetická úprava spo-
ločenského zriadenia tými istými? Raz 
mávajúcimi na východ, keď sa hodí, 
zas na západ? Tými, ktorým sa popri 

moci zachcelo aj bohatstvo, ktoré pred 
tridsiatimi rokmi akosi oficiálne možné 
v našich končinách nebolo?

REGIONPRESS si bude spolu s 
vami, milí čitatelia, celý tento mesiac 
pripomínať, čo pre nás pôvodne mal 
znamenať November 89 a čo by mal 
znamenať aj v ďalších desaťročiach. V 
cykle Tridsať rokov zápasu o slobodu, 
nielen o jej účelové výklady nám bude 
dôležité momenty tohto medzníka 
našich dejín pripomínať uznávaný a 
skúsený diplomat, pán Tomáš Valášek. 
Začíname už v tomto týždni časťou, 
venovanou nástupu éry Michaila Gor-
bačova.

Mimochodom, pevné zdravie vám, 
akási nová epidémia sa totiž šíri – 
mnohí, ktorí majú za ušami, sú zrazu 
na péenkách. No, niektorí 
aj celé roky. Len aby sa 
vyhli spravodlivosti. Iní 
tak, operatívne... podľa 
aktuálnych predvolaní 
na súdne pojednávania. 
Sme tridsať rokov 
po Novembri 89!

76
-0

00
4

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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KOBERCE  ZÁMČAN
KOBERCE:

PVC:
Podlahy:
Doplnky: 

metrážne, kusové, behúne, tkané
podlahové krytiny
laminátové a vinylové
garniže, obrusy, rohože, molitany, 
lepidlá, prechodové a soklové lišty
PODLAHÁRSKE PRÁCE 

OD Zámčan 
NOVÉ ZÁMKY 
(suterén)
T.č.: 035 / 642 19 29
koberce.zamcan@gmail.com
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NOVOOTVORENÁ pizzéria ponúka:
• denné menu
• pizza, hamburger
• výber jedál z jedálneho lístka
• možnosť rezervácie na rodinné 
  oslavy, svadby, kary...
• navštívte naše víkendové AKCIE info na FB

 Navštívte nás: Hlavná 179, Andovce
   

ROZVOZ NOVÉ ZÁMKY

minimálna objednávka 8 EUR

GRÁTIS
Pizzéria Oliva
0910 508 888
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50905 20 70 59   
www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov
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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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Nakoľko slovenský právny poriadok 
nepozná výraz „res nullius“, ktorým 
možno označiť vec bez pána alebo vec 
nikomu nepatriacu, preto stratenú, 
skrytú alebo opustenú vec nemožno 
považovať za vec bez svojho vlastníka.

V zmysle Občianskeho zákonníka kaž-
dá vec musí mať svojho vlastníka. Strata 
veci je mimovoľnou udalosťou, bez roz-
hodnutia jej vlastníka. Na to, aby vlast-
ník stratil vlastnícke právo k veci je však 
nutné splnenie ďalších podmienok. Náj-
dením stratenej veci sa nemení vlastnícke 
právo k nej. Nálezca je povinný vec vrátiť 
jej vlastníkovi. V situácii, ak vlastník nie 
je nálezcovi známy, tak je povinný ju zo 
zákona odovzdať príslušnému štátnemu 
orgánu, najjednoduchšie je odovzdať ju 
na polícii. Až v  prípade, ak sa vlastník 
danej veci neprihlási do uplynutia lehoty 
jedného roka od jej odovzdania, vlastníc-
ke právo k  takejto nájdenej veci prechá-
dza na štát, a to bez nutnosti vykonania 
ďalšieho právneho úkonu. Štát sa stane 
vlastníkom tejto veci priamo zo zákona. 
Ak by nastala situácia, že by nálezca takú-
to nájdenú vec neodovzdal, išlo by z jeho 
strany o  bezdôvodné obohatenie. Moti-
váciou pre nálezcu vec odovzdať je právo 
na náhradu potrebných a preukázateľne 
vzniknutých výdavkov, a  taktiež právo 
na nálezné vo výške 10 percent z hodnoty 
nájdenej veci. Porovnateľná situácia na-

stáva v prípade, ak sú veci skryté, avšak 
len za predpokladu, že ich vlastník nie je 
známy, a taktiež pri veciach opustených. 
Ak je vlastník známy, tak sa vec, či už 
stratená alebo skrytá vráti jemu. V  prí-
pade skrytých vecí ide častokrát o veci s 
historickou, vedeckou alebo umeleckou 
hodnotou. Aj v  tomto prípade prináleží 
nálezcovi nálezné vo výške 10 percent 
z hodnoty nálezu. Opustenie veci spočíva 
vo vôľovom správaní daného vlastníka, 
ktorý už nemá vôľu naďalej vec vlastniť 
a  je to z  jeho konania zjavné. Opustenie 
je právnym úkonom, a teda prejavom 
vôle vlastníka, ktorý zahŕňa jeho úmysel 
vzdať sa vlastníckeho práva k  opustenej 
veci. Vlastník má túto možnosť z  titulu 
jeho dispozičného práva k  veci. Právo 
opustiť vec a vzdať sa jej vlastníctva je 
súčasťou obsahu vlastníckeho práva. Jed-
nostranný právny úkon opustenia veci 
však musí byť urobený slobodne a vážne, 
určite a zrozumiteľne, musí zahŕňať vôľo-
vú stránku a musí napĺňať tiež vôľu vzdať 
sa vlastníctva veci a jej fyzické opustenie, 
pričom iba samotné neužívanie veci samo 
osebe ešte neznamená zánik vlastníctva.

Nájdenie stratenej, 
skrytej alebo opustenej veci

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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OKNÁ A DVERE
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BEZÚDRŽBOVÉ DREVOPLASTOVÉ WPC
• terasy
• obklady stien
• ploty, brány

• altánky ...

teraz AKCIOVÉ ceny -25%
materiál SKLADOM v Nových Zámkoch

kompletný sortiment - www.wpc-drevoplast.sk

Nové Zámky,
email: regro@regro.sk, tel.: 0905 601 512
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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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Staňte sa našim veľkoobchodným partnerom!
Hľadáme zodpovedné a technicky zdatné 
firmy a živnostníkov na spoluprácu:
PREDAJ, MONTÁŽ A SERVIS NAŠICH PRODUKTOV.

Zateplená brána 2500x2020 s pohonom a ovládaním 

GARÁŽOVÉ BRÁNY   PRIEMYSELNÉ BRÁNY   AUTOMATICKÉ POHONY

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať: 
www.kling.sk, e-mail: klingslovakia@gmail.com, tel.: +421 948 296 222

s DPH

len za 
650€ 
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Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

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

www.regionpress.sk
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475

KOMÁRNO
kurz  začína  28. 10. 2019 

0904 047 272
www.tof isa.sk

UPRATOVANIE

BYTOVÝCH DOMOV

FIREMNÝCH PRIESTOROV
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Pre viac info: 0948 592 954
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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operátorov/ky
skladu

na 2 zmeny TPP, priamo v NR
označovanie, skenovanie dielov,

kontroly komponentov...

Mzda od 700€-837€
/BRUTTO/mes.

+ príplatky podľa ZP, bonusy
do výšky 15%, stravné lístky

3,83€/deň alebo strava
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ

Prijmeme
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Na každého raz dôjde. Takto zvykli rozprá-
vať naši prarodičia. Oni ešte zažili časy, kedy 
bývalo viac generácií pod jednou strechou. 
Možno práve z tých čias pramení naša túžba 
po  vlastnom bývaní. Potreba mať vlastnú 
strechu nad hlavou vôbec nemusí súvisieť 
s vekom, ale skôr s vnútorným pocitom nie-
čo v živote dokázať, vedieť sa postarať o seba 
a o  svoju rodinu. A ako sa k nej dá dostať? 
V  podstate veľmi jednoducho. Stačí sa roz-
hodnúť.

Jedno miesto, veľa možností
Keď zistíte, že nastal čas na zmenu bývania, 
poznáme miesto, kde vám určite dobre po-
radia. Za  27 rokov svojej existencie v  ňom 
odborníci nazbierali toľko skúseností, že ich 
nevyvedie z miery akákoľvek zmena v legisla-
tíve. Poznajú životné situácie ľudí v každom 
kúte Slovenska. Tým miestom je Prvá sta-
vebná sporiteľňa.

Každý vek má svoje potreby
V PSS vám poradia bez ohľadu na to, koľko 
máte rokov. Veď v každom veku ľudia túžia 
bývať podľa svojich predstáv. Možno sa práve 
vy nájdete v niektorej z nasledujúcich skupín.

Mládež 
Ak ste ešte mladí, študujete, nemusíte utekať 
z  rodičovského hniezda hneď po  dovŕšení 
plnoletosti. Pokojne doštudujte ale už teraz 

myslite na  to, ako a kde budete bývať. Keď 
už máte akú takú predstavu, začnite si sporiť 
v PSS. Nezabudnite, že podľa najnovšej legis-
latívy vám banky požičajú na bývanie najviac 
80 % z ceny nehnuteľnosti a zvyšok si musíte 
doplniť z vlastných zdrojov. Práve preto je dô-
ležité začať so sporením čo najskôr. Vyčleňte 
si čiastku, ktorú budete vkladať na účet sta-
vebného sporenia a  uvidíte, ako vám budú 
úspory rásť. Že neveríte? PSS tým, ktorí sa 
rozhodli sporiť a  pri dohodnutom šesťroč-
nom sporení splnia stanovené podmienky, 
pridá k základnej úrokovej sadzbe z vkladov, 
percentá navyše. 

Ľudia v produktívnom veku
Vašou výhodou je, že máte svoju ekonomi-
ku vo vlastných rukách. Poberáte príjem, 
s ktorým ste sa naučili hospodáriť. Môžete 
si v PSS sporiť i využiť niektorý z ponuky jej 
výhodných úverov zo stavebného sporenia. 
Či chcete rekonštruovať, kupovať i  stavať, 
na  každý účel má PSS riešenie. Neverili 
by ste, ale úvery zo stavebného spo-
renia v  PSS sú odteraz výrazne 
dostupnejšie pre všetky príj-
mové kategórie. Na  kúpu 
je vhodný úver zabezpečený 
nehnuteľnosťou do  170  000 € 
a  na  rekonštrukciu postačí 
ten, pri ktorom nemusíte použiť 
svoju nehnuteľnosť ako zábezpe-

ku. Pre sporiaceho klienta má PSS priprave-
ných až 50 000 €. Pri ich dlhej, maximálne 
30-ročnej splatnosti, a  teraz aj mimoriadne 
nízkej úrokovej sadzbe vás nezaskočí ani výš-
ka mesačnej splátky. Ak sa vám vo vašom, 
už zabývanom, príbytku nechce nič zásadné 
meniť, oživte ho drobnou modernizá-
ciou. Využiť na to môžete úver na zariade-
nie domácnosti do výšky 7 000 € a so splat-
nosťou 8 rokov. 

Seniori
Ani by ste neverili, akú dôležitú funkciu 
v rodinných fi nanciách zohrávate. Idete prí-
kladom svojim deťom i vnúčatám. Učíte ich 
zodpovednému prístupu k peniazom a ak im 
vaše deti uzatvorili zmluvu o stavebnom spo-
rení v PSS, môžete im tiež prispieť drobnou 
čiastkou. Ste vo veku, v  ktorom si bývanie 
prispôsobíte vlastným potrebám. Ak máte 
nasporené v PSS, k dispozícii máte úvery zo 
stavebného sporenia s podmienkami, ktoré 

zvládnete aj s nižším príjmom. 
Iste, váš vek vám neumožní 

využiť maximálnu dobu 
splatnosti úveru, až 
30 rokov, no vďaka 
sporeniu získate me-
dziúver či stavebný 
úver s  mimoriad-
ne výhodnou úro-
kovou sadzbou.

Túžiť po vlastnom bývaní nie je nič nezvyčajné. Prešli alebo 
prechádzame si tým všetci. Presný model, kedy by sa mal človek 
osamostatniť, zrejme neexistuje. 

BÝVANIE JE JEDNA 
ZO ZÁKLADNÝCH POTRIEB
CLOVEKA

Neverili 
spo-

ne 
-

zvládnete a
Iste, vá

využ
spla
30
sp
d
ú
n
ko

PSS VÁM VYJDE V ÚSTRETY!Neváhajte sa informovať a zavolajte na telefónne číslo 
02/58 55 58 55 alebo kontak-

tujte niektorého z  obchod-ných zástupcov zo zoznamu na www.pss.sk. 

ˇ
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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 14.10.2019 do 19.10.2019

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

JABLKÁ ČERVENÉ
nová úroda
voľný predaj

0,69 €/kg

NOVÁ KVASENÁ 
KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

ZAVÁRANINY
na domáci spôsob

KARFIOL
voľný predaj

0,99 €/ks

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

od 1,20 €/ks

ZEMIAKY ŽLTÉ
na zimné uskladnenie
balenie 25kg

REŽEME KAPUSTU
PO-PIA 8.00-16.00

SO 8.00-12.00
Telefonické objednávky

na číslach:
0908 832 973, 0944 706 284,

0902 714 559

KAPUSTA 
REZANÁ
voľný predaj

0,55 €/kg
PAPRIKOVÁ 
POMAZÁNKA 190g
(sladká, pikant, extra pikant)

od 1,00 €/ks
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0 % ÚROK 
ROČNE
NA PÔŽIČKY 

AŽ DO 2 000 EUR

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

Parádna pôžička vás nezaťaží

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach akcie a jej trvaní získate
v pobočke alebo na www.paradnapozicka.sk.

B1925701010_rb_pozicka_inzercia_207x137_0919.indd   1 19.9.19   10:01
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-DOHODA ISTÁ.Tel. 
0908205521
»Kúpim staré motorky 
JAWA, ČZ. Mopedy Stadion 
aj diely.Tel. 0905121391

»Predám 2izb. byt na ul. G. 
Bethlena, 4.posch, čiastoč-
ná rekonštrukcia. Cena do-
hodou.Tel. 0917619692

»Prenajmem garzonku a 
1-izbový byt v NZ a v Šura-
noch.INFO:.Tel. 0915899339

»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 chladnič-
ku, pračku v zachovalom 
stave. Funkčná bez záva-
dy. Zabezpečím satelitný 
príjem DIGI - DIGISPORT. Vy-
bavenie zmluvy a montáž 
dohodou. Tel: 0903122192

»Predám jačmeň 1q 
/16€, Mojzesovo.Tel. 
0910176040¤Predám pávy.
Tel. 0949225092
»Darujem 2-mesačnú 
mačičku a 4-mesačného 
kocúrika. Prinesiem.Tel. 
0905672251

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

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 7 dolu.

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    

Otázka: „Ráno mávam vyššie hodnoty 
cukru na lačno, ako cez deň po jedle, 
prečo  je to tak, keď večeriam okolo 
17.30, potom už nič. Čo sa týka diéty, 
snažím sa ju dodržiavať.  Ďakujem.“

Dobrý deň, je to veľmi častá otázka 
tých diabetikov, ktorí majú vyhovujúci 
hladinu cukru večer, a preto ich prekva-
puje, ak majú zvýšenú hladinu ráno a pri-
tom v noci nič nejedia. Všeobecne možno 
povedať, že na hladine glykémie ráno 
sa nepodieľa iba skladba potravy večer, 
ale aj prirodzený proces  uvoľňovania 
cukru zo zásob v pečeni, ktorý dominu-
je hlavne v noci, keď spíme a prirodzene 
nekonzumujeme jedlo. U zdravého člo-
veka fungujú pri dosiahnutí požadova-
nej hladiny cukru v  krvi v  čase spánku 
kontrolné mechanizmy. Tieto môžu byť 
a zväčša aj sú, u diabetika narušené. Ďal-
ším faktorom je inzulínová rezistencia, 
stav typický u diabetikov 2. typu. Bunky 
nie sú schopné účinne využívať inzu-
lín na zníženie hladiny krvného cukru.  
Okrem toho je nadránom  a  skoro ráno 
dôležitý vplyv hormónov, ktoré majú svo-
je úlohy, ale ako vedľajší účinok znižujú 
účinku inzulínu. Výsledkom môže byť 
ranná zvýšená hladina krvného cukru. 
Ide hlavne o kortizol, rastový hormón, 
glukagón, andrenalín a noradrenalín.  

Navyše hlavne u diabetikov, ktorí užívajú 
inzulín, príčinou môže byť stav nazvaný 
Somogyiho efekt. Ak je dávka inzulínu 
večer vyššia, ako je potrebné, v noci 
sa môže vyskytnúť hypoglykémia, 
ktorú diabetik ani nemusí vnímať, ale 
telo na ňu zareaguje zvýšeným uvoľ-
nením cukru a  výsledkom je ranná 
hyperglykémia. Inou príčinou môže byť 
Dawn fenomén, nazývaný aj fenomén 
svitania, ktorý býva u diabetikov 1. typu. 
Večer aj v noci majú dobrú hladinu cukru 
v krvi, ale ráno už majú vysokú hladinu, 
hovoríme, že inzulín „nedoťahuje“ a čas-
tou príčinou je účinok rastového hormó-
nu.

Ak je ráno zistená zvýšená hladina 
a  cez deň už je v  norme, nedeje sa nič 
závažné. Ak je ráno trvalo zvýšená hla-
dina, je potrebné sa poradiť s  lekárom. 
Ak je dlhodobo glykémia 
ráno vysoká a  rovnako 
aj cez deň, ide o  stav, 
ktorý sa rieši zmenou 
liečby, aby sa predišlo 
vzniku vážnych kom-
plikácií na dôležitých 
cievach.

Hyperglykémia ráno nalačno

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

metabolizmu a výživy
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Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

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

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský       výrobok
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HĽADÁM PRÍLEŽITOSTNÝCH 
BRIGÁDNIKOV NA SŤAHOVANIE
NÁBYTKU V  NOVÝCH ZÁMKOCH

ZA  4 EUR/HOD.  
KONTAKT: 0905 488 611

predávame
montujeme

AKCIE   

až do -50% na krytinu

platia na krytinu, 

pri odbere 

s príslušenstvom

STRECHY

tel.: 0905 577 222, 0905 598 924 www.stresnekrytiny.sk
škridly plechové

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

+
CENOVO 

VÝHODNÁ
demontáž 

azbestu
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»55r. 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    

Mali ste niekedy radosť z toho, keď 
ste niekomu ublížili? Normálny člo-
vek sa zahanbí, ak niekomu neúmy-
selne spôsobí škodu alebo zlo. 

Sú však ľudia, ktorí škodia druhým 
s radosťou. Kedysi sme sa prechádzali 
s lekárom na detskej onkológii. Bola to 
smutná prehliadka. Lekár sa ma spýtal, 
či si viem predstaviť, že by niekto tieto 
choré deti okrádal. Nechápavo som sa 
na neho pozeral a on mi rozprával prí-
behy hrubého okrádania tejto nemoc-
nice na predražených obchodoch cez 
nastrčené firmy. 

Pani krčmárka pri Žiline opila a 
okradla chudákov z útulku.

Jedna pani, ktorá si riadne nerobi-
la svoju prácu sa hodila na maródku 
a neoprávnene si v noci fotografovala 
interné dokumenty svojho zamestnáva-
teľa – domu sociálnych služieb pre chu-
dobných ľudí. Počas roka “maródky” 
rozpútala vojnu sťažností, udaní a trest-
ných oznámení s cieľom zničiť dielo, 
ktoré pomáha ľuďom v núdzi. Požaduje 
veľa peňazí, inak vraj so svojimi útokmi 
neprestane. Je hrozné, koľko ľudí doká-
že zamestnať a koľko zla vytvoriť takáto 
pani, ktorú baví robiť druhým zle. Táto 
pani sa sťažuje na porušovanie svojich 
práv, ale zákon porušuje ona. 

Komunita ľudí, ktorí sa ocitli na 
okraji spoločnosti, sa rozrastá, pracu-
je, podniká a pripravuje projekt domu 
sociálnych služieb. Kúpili si pozemok, 
navozili naň staré tehly a vybavujú si 
stavebné povolenie. Ďalšia „dobrá“ 
pani napísala sťažnosť na úrady, kto-
ré donútili ľudí z komunity stavebný 
materiál do niekoľkých dní odviezť. 
Pozemok je ich, od susedných stavieb 
vzdialený desiatky metrov, stavba je 
povolená obecným úradom, ale zákon 
je zákon. Táto pani sa teraz môže tešiť, 
že sa zo svojho domu nebude vidieť na 
tehlu, ktorú si na dom sociálnych slu-
žieb navozili chudobní ľudia. Zo svojej 
záhrady, vzdialenej desiatky metrov, si 
môže užívať pekný výhľad a písať ďal-
šie petície a sťažnosti.

Tešili by ste sa z okradnutia choré-
ho dieťaťa, alebo z po-
razenia chudobného 
a slabého človeka? 

Modlím sa za 
vás ľudia, ktorí ško-
díte, aby vám bolo 
odpustené a stretli 
ste sa raz v so 
svojimi obe-
ťami v nebi.

S radosťou škodiť

» Ján Košturiak

Nové Zámky chcú podporiť 
dva projekty
        Mesto Nové Zámky plánuje v roku 2020 zrealizovať 
dva zo štyroch projektov, ktoré boli navrhnuté na fi-
nancovanie z participatívneho rozpočtu. Investičné 
zámery, ktoré žiadali obyvatelia mesta zrealizovať, 
sa týkali modernizácie športovísk, zatienenia ma-
terských škôl či znižovania letných teplôt v meste.  
      Podľa mestského úradu je na realizáciu vhod-
ný projekt klimatizácie športovej haly a zriadenie 
dažďových oáz. „Nové priestory pod plavárňou na 
Tureckej ulici sú skvelé na tréningy, odkedy sa do 
ich obnovy pustil Tomáš Bilishich so svojimi žiak-
mi na svoje náklady. Jedinou veľkou investíciou, 
ktorú nedokážu svojpomocne opraviť, je zastaraná 
vzduchotechnika. Počas letných mesiacov je v pl-
nej hale nemožné trénovať,“ informovala radnica. 
      Projekt, ktorý by mal byť financovaný z par-
ticipatívneho rozpočtu, počíta s obnovou vzdu-
chotechniky a inštaláciou vhodnej klimatizácie v 
hale. „Cieľovou skupinou sú deti i dospelí, ktorí na-
vštevujú Martial Arts Academy, venujú sa bojovým 
umeniam a športom. Nové ventilátory a klimatizá-
cia prispejú k skvalitneniu priestoru na trénovanie 
a stretávanie sa komunity malých a veľkých bojov-
níkov, ktorí pravidelne reprezentujú klub a mesto 
doma i v zahraničí,“ konštatuje sa v projekte. 
     Druhým zámerom, ktorý sa má realizovať v 
rámci participatívneho rozpočtu, je zriadenie 
dažďových oáz. „Vybuduje sa inovatívna zelená 
infraštruktúra spolu s vodozádržnými jednotka-
mi na miestach, ktoré si to najviac vyžadujú. Ide o 
otvorené priestranstvá, kde sa darí vysádzať novú 
zeleň, ale veľkým problémom zostáva rýchle vy-
sychanie pôdy a zahrievanie okolia. Riešením je 
budovanie podzemných a povrchových nádob na 
zber dažďovej vody, zavlažovacích systémov, ex-
tenzívnych zelených striech a povrchových nádob 
na zber dažďovej vody,“ pripomenul magistrát. 
      Cieľom projektu preto bude vybudovanie za-
riadení, ktoré dokážu akumulovať dažďovú vodu 
a pomaly ju vracať odparovaním do prostredia a 
nie do kanalizácie. „Nemenej dôležitým výstupom 
bude propagačný materiál, ktorý bude môcť byť 
použitý pri edukácii žiakov základných škôl (ZŠ). 
Na realizáciu projektu boli vybrané tri lokality v 
intraviláne mesta. Rozhodujúcimi faktormi vý-
beru boli vhodnosť a jednoduchosť technických 
riešení, vlastnícke pomery, zapojenie komunity, 
dostupnosť občanmi a maximalizácia hodnoty za 
peniaze. Projekt sa bude realizovať v okolí Kina 
Mier a ZŠ Mostná, pri ZŠ Nábrežná a treťou loka-
litou je Komárňanská ulica,“ informoval mestský 
úrad.                                » TASR
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KOŽNÁ AMBULANCIA
MUDr. Hlavatá Mária MBA

dermatovenerológ
Poliklinika Medicentrum
Ul. G. Czuczora 1, Nové Zámky

Ordinačné dni: pracovné dni

0915 097 539
www.koznaambulancianz.sk

• Kožné vyšetrenia 
hradené poisťovňami: 

VšZP, Dôvera, Union
• Vyšetrenia znamienok

digitálnym dermatoskopom
• Laserové ošetrenia

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

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

živých
MORIEK
KURENIEC

Kŕmené husokačice s pečienkou

Kŕmené husi s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,50€/kg

9€/kg

4,30€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

PREDAJ

Zemiaky na uskladnenie, cibuľa a rezaná kapusta

Nie ničmenej, ale avšak.
Nie vychytávka, ale finta, nápad, zlepšovák.

Slovenčina naša
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KONTAKT:

MURÁR
TESÁR
ŽELEZIAR
POMOCNÝ STAVEBNÝ
ROBOTNÍK

Prijmeme
živnostenské partie
na pozíciu:

Miesto výkonu práce:
Bátorove Kosihy
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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 

V prípade záujmu nás navštívte!  

Pohovory máme  
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ  

o 8:00 na našej adrese. 

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 

Možnosť postúpiť na 
vyššie platenú pozíciu  

Mesačné prémie 

Pravidelné  
zvyšovanie platov Doprava zdarma 
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Volajte - Hívjon
0915 896 536

Kancelárie:
Komárno, Štúrovo,

Želiezovce

STOP 
EXEKÚCIAM
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Branislav Gröhling pracuje ako poradca pre 
školstvo na Bratislavskom samosprávnom kraji. 
Tam ukazuje, že školstvo sa dá reformovať aj zdo-
la, bez podpory parlamentu či ministerstva.

Gröhling pracuje pre Bratislavský kraj už dva 
roky. Odvtedy začal v krajskom školstve prinášať 
nové riešenia. Kraj už druhý rok učiteľom prepláca 
krúžky a aktivity po vyučovaní, začínajúcim uči-
teľom navyšuje plat o 100 eur, končiacim zvyšuje 
odchodné a všetkým učiteľom umožňuje bezplat-
ne študovať cudzí jazyk.

„Motivovaný učiteľ je spokojný učiteľ. Preto uči-
teľom preplácame aj krúžky, za ktoré doteraz ne-
boli platení. Ide na to cez 100 000 eur mesačne,“ 
hovorí Gröhling.

Okrem toho na školách v kraji zavádzajú moder-
né odbory či podporujú využívanie fondov a pro-
jektov, vďaka ktorým si učitelia aj študenti môžu 
vycestovať do zahraničia a spoznať tam školstvo. 
Za dva roky záujem o školy, ktoré zriaďuje Brati-
slavský kraj, narástol až o 25 %.

„S reformou školstva netreba čakať na minis-
terstvo. Na župe nechceme školy iba udržiavať pri 
živote. Chceme školstvo zlepšovať 
pre žiakov aj učiteľov,“ hovorí 
Branislav Gröhling, ktorý je zá-
roveň poslancom NR SR za SaS 
a tímlíder pre školstvo.  

Gröhling: Reforma školstva? 
Už teraz ju robíme

Branislav Gröhling
poslanec NRSR

Školstvo

Politické strany sa predháňajú v darčekoch voli-
čom a zároveň zamlčujú, že tieto darčeky zaplatíte 
sami cez vyššie dane a dlhy. SaS AKO JEDINÁ ZÁ-
SADNE ODMIETA VYŠŠIE DANE A AKÉKOĽVEK 
NOVÉ DANE. Zároveň vravíme - menej regulácie, 
menej byrokracie.

Máme ľudí s riešeniami pre všetky dôležité ob-
lasti. Lucia Ďuriš Nicholsonová, Braňo Gröhling, 
Alojz Baránik, Eugen Jurzyca, Martin Klus, Jana Ci-
gániková, Karol Galek, Anna Zemanová, či Jarmila 
Halgašová. 

A pribudli ďalší – Monika Filipová z ministerstva 
vnútra, ktorá bude mať na starosti zoštíhlenie štát-
nej byrokracie, bývalý elitný vyšetrovateľ NAKA 
Pavol Milan, Zuzana Šubová, ktorá sa postavila 
rozkrádaniu eurofondov. Ján Krošlák sa venuje 
mladým športovým talentom a Jozef Drahovský je 
špičkový dopravný analytik. Ich vzácne skúsenosti 
pribudnú do už teraz skvelého programu SaS.   

Možno ste zachytili, že v SaS sme si prešli men-
šou vnútrostraníckou búrkou a som rád, že je už na 
nami. V živote je to tak, že ľudia prichádzajú aj od-
chádzajú. Samozrejme, mrzí ma to, ale urobil som 
všetko. Ako sa hovorí, „větru dešti 
neporučíš“. Interné záležitosti ne-
riešim na verejnosti. 

Ako prvá strana sme schváli-
li kandidátku a sme pripravení 
spraviť Slovensko lepším. 

Chceme meniť Slovensko, s nami 
viete, na čom ste

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Keď vláde Ivety Radičovej zostávali 
posledné mesiace, opozičný poslanec 
Robert Fico ju vyzval, aby sa už do 
ničoho nepúšťala. “Svietiť a kúriť” – 
odkazoval jej vláde škodoradostne. 
Dnes sa mu to vracia ako bumerang.

Vláda Roberta Fica (formálne 
na čele s Petrom Pellegrinim) sa roz-
padáva od samého začiatku. Najprv 
stratila niekoľko poslancov Siete, 
potom roztrhal koaličnú zmluvu An-
drej Danko, Béla Bugár potom vytla-
čil Fica s Kaliňákom z vlády a teraz 
na konci sa rozpadáva aj poslanecký 
klub Mostu-Híd. 

Do toho sa z Kočnerovho mobilu 
dozvedáme, že tieto politické tančeky 
sú len úplným vrcholom ľadovca. Pod 
oným vrcholom sa odohráva špinavá 
podstata tejto politickej garnitúry. 

Kupujú sa rozsudky priamo na mi-
nisterstve spravodlivosti, korumpujú 
sa sudcovia, prokurátori a policajti, 
zbierajú sa kompromitujúce materi-
ály a objednávajú sa vraždy nepo-
hodlných novinárov, prokurátorov, 
advokátov...

Akoby toho nebolo málo, vláda 
nedokáže zorganizovať ani jeden je-
diný tender, ktorý by nesprevádzali 
pochybnosti o cene alebo o tom, že 
súťaž je šitá pre jediného uchádza-
ča. Svedčí o tom aj návrh rušenia 
rodných čísel, ktoré nás má stáť 250 
miliónov eur, alebo aj zbabraný ten-
der na kamery pre policajtov za 100 
miliónov eur. Oba tieto biznisy boli 
nateraz stopnuté, no stále existuje ri-
ziko, že do konca volebného obdobia 
ich vláda schváli.

Toho hnusu je už toľko, že na to 
nestačia ani Ficove slová z roku 2012. 
Táto koalícia by už ne-
mala ani len svietiť 
a kúriť, lebo by hro-
zilo, že to bude buď 
predražené, alebo sa 
rozkradnú ešte aj lam-
py a radiátory, ktoré 
na to svietenie 
a kúrenie po-
trebujú.

Svietiť a kúriť
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» Gábor Grendel
 tieňový minister vnútra za OĽANO
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KONTAKT:

STROJNÍK
obsluha stavebných
strojov 1B, 1C, 1G, 2B

VODIČ
Vodičský preukaz C + E

Prijmeme
živnostníka na pozíciu:

od 8€/hod
Miesto práce: okres Komárno
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17. novembra to bude 30 rokov, čo sa začal rúcať komunistický režim. Česká a slovenská časť histórie je relatívne 
dobre zmapovaná, menej je už však známe o tom, čo umožnilo revolúcii vo svete prebehnúť relatívne bezbolestne?  

Gorbačov nechtiac spustil demokratickú revolúciu

Táto úvaha sa nemôže nezačať inak ako osobou 
Michaila Gorbačova. Komplikovaného človeka, 
ktorý síce vytvoril podmienky pre demokratické 
revolúcie v Európe, ale aj to neskôr oľutoval, keď sa 
mu udalosti v samotnom Sovietskom zväze vymkli 
spod kontroly. Jeho úmyslom nebolo dať slobodu 
národom strednej Európy, tobôž nie iným repub-
likám ZSSR.
 
■   Gorbačovov „omyl“

Keď v r. 1986 oznámil perestrojku (reformu), mal 
oveľa skromnejší cieľ: posilniť sovietsky komu-
nizmus ozdravením ekonomiky. Gorbačov nebol 
osloboditeľ ani demokrat, bol to inteligentný komu-
nistický funkcionár, ktorý pochopil, že bez ožive-
nia hospodárskeho života ZSSR pod jeho vedením 
zbankrotuje. A rozhodol sa s tým niečo urobiť. 

■   Niečo sa muselo stať
Sovietsky zväz ťahala nadol kombinácia nízkych 

cien ropy a plynu, vysokých výdavkov na zbrojenie 
a nekompetentný manažment. Krátko po príchode 
do funkcie sa Michail Gorbačov na Islande stretol 
s americkým prezidentom Ronaldom Reaganom 
a pripravili spolu niekoľko nových dohôd o ob-
medzení jadrových arzenálov. Tým de facto zastavi-
li preteky v  zbrojení – a zároveň aj astronomické 
sovietske výdavky na obranu. Popritom Gorbačov 
spustil hospodársku reformu. Pripustil súkromné 
vlastníctvo (v r. 1988) a otvoril diskusiu o iných eko-

nomických modeloch ako centrálne plánovanie. 
To bolo pôvodným cieľom slávnej glasnosti – nie 
ukončiť komunizmus, ale vniesť nový prístup do 
manažovanie sovietskej ekonomiky.

■   Nečakaný dôsledok
Gorbačov podcenil, koľko frustrácie a hnevu 

sa pod pokrievkou komunizmu za tých nie-
koľko dekád nazbieralo, nielen v  Sovietskom 
zväze, ale aj v „bratských“ socialistických kra-
jinách. Gorbačovove kroky poňala verejnosť za 
hranicami ZSSR ako právo spochybniť celý komu-
nistický režim. Veď keď už padli tabu plánovanej 
ekonomiky a  večného zápasu s  kapitalistickými 
nepriateľmi, prečo nie otvoriť aj iné otázky, ako sa-
motný monopol komunistickej strany a ideológie? 
Márne namietali miestni pohlavári ako Miloš Jakeš 
či Erich Honecker, že Gorbačov to tak nemyslel.

■   Začali to Poliaci
Proti komunizmu sa postavili najskôr Poliaci, 

potom obyčajní východní Nemci (masovým útekom 
na Západ v lete r. 1989) a neskôr maďarská vláda 
(ktorá nemeckým utečencom otvorila hranice do 
Rakúska). Keď sme sa neskôr pridali my – a potom 
v decembri Rumuni – už bolo neskoro brzdiť. Keď 
sa začal rúcať samotný Sovietsky zväz, Gorbačov 
ešte vyslal tanky do pobaltských krajín. Ale ani ich 
nezávislosti už nevedel zabrániť a  neskôr ho vo-
jenský puč v Moskve odstránil od moci.

■   Poučenie pre Slovensko
Dnes už sa to zdá byť dávna história. Ale niečo 

z nej platí pre Slovensko dodnes: Aj menšie krajiny 
si vedia písať vlastnú históriu; nie sú len bábkami 
v rukách tých väčších. Gorbačov nikdy neplánoval 
dať Československu slobodu, či Slovensku nezávis-
losť. Viac-menej nechtiac vytvoril podmienky pre 
zmenu a  ľudia u  nás a  inde, ktorí pochopili, aká 
príležitosť sa naskytla, ju využili na sto percent. 
Chcelo to len odvahu a  imagináciu, a  to sú dve 
vlastnosti, ktoré by mali ctiť našu diplomaciu aj do 
budúcnosti.  

Glasnosť
Glasnosť podľa Michaila Gorbačova neznamenala 
potrebu ukončiť komunizmus, ale vniesť nový príst-
up do manažovanie sovietskej ekonomiky. Ak ju 
nemajú držať nad vodou ceny ropy, usúdil sovietsky 
líder, tak to bude musieť urobiť talent novej generá-
cie manažérov. 

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 1NOVEMBER  89 
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ponúka:
Hydinárska Farma TopoLnica  
(pri Galante)

   

      

pHydini án rsr ks a Fk aF rmr am TopoLnin cac
www.hydinarskafarma.sk

  
 

  
• 8 - 22 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

• brojlerové kačice na výkrm

• mulard kačice na výkrm

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
Rozvoz ZADARMO!

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

0907 652 710
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Novozámocká 2/A
Nitra - Krškany
(vedla čerpacej stanice OMV)
Tel.: 0905 902 506, 037/655 10 85
Po - Pia: 10.00 - 16.00 h

www.strechyhlinka.sk
E-mail: info@strechyhlinka.sk

Montáž krovov, strešných krytín a
odkvapových systémov

JESENNÉ
ZĽAVY

Strešný
systém výpočet,

cenové
kalkulácie a
poradenstvo

ŠPECIALIZOVANÁ PREDAJŇA
NA STRECHY A STREŠNÉ KRYTINY, PREDAJ, MONTÁŽ

JESENNÉ
ZĽAVY
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- oddĺženie úverov
- zastavíme dražby
- zastavíme zrážky zo mzdy

0905 742 924
0908 984 147
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

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
máme stále dostatok ponúk

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
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 

0944 556 070, 0944 113 140
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091

MZDA OD 850 € 
DO 1300€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ - KAROSÁR
HORIZONTÁR  A INÉ ....
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PRÁCA V ČR

WWW.KONSTRUKTER.SK

KONŠTRUKTER
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

INZERCIA
0907 779 018


