
ZM20-04 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 18 990 domácností 

ZLATOMORAVSKO
č. 4 / 24. január 2020 / 24. rOčnÍK

Robotnícka 55, Zlaté Moravce

Robotnícka 55, Zlaté Moravce
kovotherm@kovotherm.sk037 / 642 41 13

0910 926 737
www.kovotherm.sk

pondelok - piatok 8:00-12:00 a 13:00-17.00
Sobota 8:00-11:30 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

PLYN - VODA - KÚRENIE

Akcia na radiátory 

600x1000mm

Akcia na plynové 
kotle Protherm

69,90 €

od 850 €
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PMMONT s.r.o. 
T O PO I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topo ianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

AKCIAAKCIA AKCIAAKCIA
NA ELEKTRICKÝ

OHRIEVA

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁ  - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁ  - SERVIS

AKCIAAKCIA

80l - 105,90€80l - 109,50€

NA SLOVENSKÉ 
BATÉRIE

Zár ý 
a pozár ý 

servis

AKCIAAKCIA
na radiátory

KORADO, SANICA

Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.

037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

na plynové kotle
PROTHERM

skrinka 55
+ umývadlo

rôzne odtiene

AKCIAAKCIA

Pri kúpe
nad 100€
Pri kúpe
nad 100€

dar ek.dar ek.
cena:

64,90€64,90€
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BIO meranie celého tela 15€

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel.  0944 683 219
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PIJAVICA
LEKÁRSKA
        ... mohla by vám pomôcť
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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Palivové drevo
tvrdé štiepané

      

0919 025 455

6 prm
   sypaného dreva

bez dopravy
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

0940 765 8880940 765 888 80
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Súkromná jazyková 
Online Esity school

Lektorka doučí znevýhodnených žiakov MŠ, 
ZŠ -Anglický jazyk, ale aj ostatné jazyky 

možnosť aj v domácom prostredí.
Mgr. Adriana Powwer, 0910665437 
email:adrianapowwer@gmail.com
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Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
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Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
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Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
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Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany 

rezakova@regionpress.sk

Redakcia: Kmeťkova 10 
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
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Blíži sa február

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Žiaden akčný titulok v zmysle 
„padne vám sánka“, prípadne - 
„roztopíte sa“, alebo „šokujúce“. 

Proste a jednoducho – blíži sa feb-
ruár. Po januári to tak býva. Teším sa 
na február. Je to mesiac, v ktorom, aj 
podľa vlastných pozorovaní, ale naj-
mä v odkazoch stáročných tradícií 
prichádza pravidelne niekoľko dní 
s takmer jarným nádychom. Do za-
čiatku skutočnej jari je to potom už 
„malina“.

Spravidla sa tá „jarná“ februá-
rová nádejná perióda zjavuje v jeho 
poslednom týždni. Je to signál na 
ukončenie obdobia tmy, chladu, 
depresií, na oživenie snov, predstáv 
a opätovnej chuti žiť. A samozrejme, 
ako inak, na upratovanie, vetranie, 
vynášanie a pálenie zlého, starého, 
stuchnutého, plného chorôb. Je stále 
dobré dbať na tradície našich pred-
kov, pretože obsahovali v sebe veľké 
múdra celých generácií.

Bolo by veľmi nerozumné za-
hodiť takto nazbierané skúsenosti a 
zapredať sa svojvôli. Zapredať sa ob-
razu síce na prvý pohľad lákavému, 
no inak z hľadiska hodnôt úplne bez-
cennému. Ľudia dostali od Boha dar 

myslenia a bolo by asi pohŕdaním ta-
kýmto darom, ak by ho nevyužívali.

V septembri 2015 hovoril arci-
biskup Vasiľ pred pútnikmi z celého 
Slovenska zo Šaštínskej baziliky o 
obraze materinských bolestí - bolestí 
Slovenska. Zaradil medzi ne „stratu 
nadšenia, radosti a životného opti-
mizmu, stratu ľudskosti a súcitu – 
rastúcu bezohľadnosť, stratu dôvery 
v autoritu, v občianske i cirkevné 
inštitúcie, bolesť zo straty dôvery v 
spravodlivosť, v dané slovo, v lásku 
a rodinu, bolesť zo straty žičlivosti a 
štedrosti, zo straty solidarity a náde-
je“.

Svoju kázeň arcibiskup Vasiľ 
ukončil výzvou - „Slovensko, Slováci 
a Slovenky, máme v znaku tri vrchy a 
kríž - a nie tri opičky a hrabličky, ako 
návod na spokojný život  - nevidím, 
nepočujem, nehovorím a 
hrabem len k sebe“.

Blíži sa čas jarného 
upratovania, už o me-
siac. Dosť času na pre-
mýšľanie.

S pozdravom 
všetko dobré –

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,70 € / ks
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, Zlaté
Moravce a okolie

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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Ponúkam 
na predaj 

malotraktor domácej výroby 
s platnou STK.
Cena dohodou

0905 125 845

Nedovoľme zlu zvíťaziť

Miroslav Beblavý

28. január 1905 
narodila sa Zora Paulendová, slovenská herečka a protifašistická 
bojovníčka († 1999).

Výročia a udalosti
HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0910 851 307

0910 455 919InZEráT,KTOrÝ
PrEDáVa
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Úspechy Strednej odbornej školy technickej 
vo Vrábľoch

Umiestnenie Strednej odbornej školy technickej 
vo Vrábľoch v hodnotení organizácie INEKO

Pozitívny vývoj SOŠT vo Vrábľoch v posledných štyroch sledovaných rokoch doka-
zuje aj hodnotenie mimovládnej neziskovej organizácie INEKO. V rámci Nitrianskeho 
samosprávneho kraja sme sa v školskom roku 2017/2018 umiestnili na krásnom 7. 
mieste zo všetkých 61 stredných odborných škôl. Popredné umiestnenie je výsled-
kom dlhodobého skvalitňovania výchovno - vzdelávacieho procesu modernizáciou 
dielní odborného výcviku a učební teoretického vyučovania novými učebnými po-
môckami, výučbovým softvérom a modernými technológiami.   

Postupné zlepšenie výsledkov SOŠT vo Vrábľoch.

Úspech v národnom finále súťaže 
Land Rover 4x4 in School 2019

Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch sa zapojila do technologickej výzvy 
a zúčastnila sa 16. októbra 2019 národného finále súťaže Land Rover 4x4 in School. 
Táto súťaž bola určená pre stredné školy a jej hlavným cieľom bolo zvýšiť záujem o 
predmety STEM ( veda, technológia, inžinierstvo a matematika) a zlepšiť zručnosti 
žiakov v týchto oblastiach.V národnom finále súťaže Land Rover 4x4 in School sa 
náš tím SOŠT VR – Tempos umiestnil celkovo na 2. mieste. V kategórii Best Track 
Performance sme zvíťazili.

Víťazné družstvo SOŠT VR – Tempos.

Pracovná misia riaditeľa SOŠT 
vo Vrábľoch v Rakúsku

Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch je otvorenou školou, ktorej cieľom 
je neustále pružné reagovanie na zmeny a udržanie kroku s požiadavkami trhu 
práce.  Dôkazom toho je aj účasť riaditeľa Strednej odbornej školy technickej vo 
Vrábľoch Ing. Jána Jamricha na pracovnej misii v Rakúsku – Viedeň, Wolkersdorf v 
dňoch 30.9. – 2.10. 2019. Pracovnú misiu organizovala SOPK Žilina a Sekcia odborné-
ho, ďalšieho a celoživotného vzdelávania v spolupráci s Veľvyslanectvom Sloven-
skej republiky vo Viedni. Bola zameraná na strojárstvo a automobilový priemysel, 
na legislatívu a fungovanie systému duálneho vzdelávania v Rakúskej republike.
Cieľom misie bolo nadviazať kontakty s Rakúskou obchodnou komorou (WKÖ), so 
strednými odbornými školami v Rakúsku, získať informácie o stredoškolskom od-
bornom vzdelávaní a duálnom vzdelávaní v Rakúsku, o možnostiach projektových 
výziev Európskej únie a o systéme spolupráce škôl s firmami. Nadviazané kontakty 

a získané informácie o rakúskom stredoškolskom systéme vzdelávania budú pre 
našu školu motiváciou a dobrým príkladom pre ďalšie zdokonaľovanie kvality vý-
chovno-vzdelávacieho procesu a prípravu kvalifikovaných odborníkov pre budúcich 
domácich aj zahraničných zamestnávateľov.

VÍŤAZSTVA  SOŠT v súťaži ZENIT
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny inštitút odborného 

vzdelávania v spolupráci so Slovenskou komisiou súťaží ZENIT aj tento rok vyhlásilo 
súťaž Zenit v strojárstve a elektrotechnike. Zenit je súťaž „Zručnosť, elán, nápadi-
tosť, invencia, tvorivosť“ zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo, 
určená žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talen-
tovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvoj tvorivých kompetencií žiakov, odborno-teo-
retických vedomostí a odborno-praktických schopností a zručností v elektrotech-
nike a elektronike, programovaní a strojárstve. Žiaci našej Strednej odbornej školy 
technickej Vráble sa pravidelne zúčastňujú súťaže Zenit, aby si porovnali svoje elek-
trotechnické a strojárske  odborné vedomosti a zručnosti so žiakmi stredných škôl 
v krajských a celoslovenských kolách. Žiakmi získavané popredné umiestnenia v 
súťaži dokazujú, že im Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch a s ňou spo-
lupracujúce firmy v duálnom vzdelávaní  poskytujú odborné vzdelanie na vysokej 
úrovni, čím zvyšujú a podporujú ich budúci odborný profil a konkurencieschopnosť.

Krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve
Krajské kolo usporiadala Stredná odborná škola technická v Tlmačoch. Súťažilo 

sa v troch kategóriách. Kategória S pozostávala zo strojnej výroby súčiastky podľa  
výkresovej  dokumentácie na  klasických obrábacích strojoch, na frézke ,vŕtačke  a 
sústruhu. V tejto kategórii náš žiak Denis Guniš z III.G triedy obsadil 4. miesto. Ka-
tegória R bola určená pre ručnú výrobu súčiastky podľa výkresovej dokumentácie. 
V tejto kategórii sme mali dvojnásobné zastúpenie z našej školy. Žiak Miroslav Voj-
tek z  III.B triedy obsadil 2. miesto a žiak Patrik Jókai z II.G triedy skončil na 3. mieste. 
Žiaci za ich výborné umiestnenie boli ocenení vecnou cenou a diplomom. Kategória 
C bola zameraná na postup výroby strojárskeho komponentu pomocou technológií 
CNC. V silnej konkurencii náš žiak Nicolas Paulovič zo IV.A triedy obsadil vynikajúce 
1.miesto a tešil sa z diplomu, vecnej veci a tiež z postupu do celoslovenského kola 
v súťaži ZENIT.

Zľava Patrik Jókai, Nicolas Paulovič, Miroslav Vojtek.

Krajské kolo súťaže Zenit v elektrotechnike
Krajské kolo súťaže Zenit sa konalo v našej 

Strednej odbornej škole technickej vo Vráb-
ľoch. Študenti desiatich stredných škôl Nit-
rianskeho samosprávneho kraja boli rozdele-
ní do dvoch kategórií A (žiaci 3.a 4. ročníka) a 
B (žiaci 1. a 2. ročníka ). Súťaž mala dve časti – 
teoretickú a praktickú. V teoretickej časti mali 
žiaci za úlohu  vypracovať  test odborných 
vedomostí s 30 otázkami. V druhej náročnej 
praktickej časti pomocou softvéru EAGLE na-
vrhli dosku plošných spojov podľa elektrickej 
schémy, ktorú následne vyrobili a pred sú-
ťažnou komisiou predviedli jej funkčnosť. V 
kategórii A žiak Alexej Pavlov sa umiestnil na 
3. mieste, v kategórii B žiak Adam Zelnický sa 
umiestnil na krásnom 1. mieste a postupuje 
do celoslovenského kola.

Ing. Ján Jamrich
Riaditeľ školy 
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Po voľbách 2020 bude najdôležitejšou témou 
intenzívny boj proti korupcii, ktorá Slovensko ro-
zožiera ako rakovina už 12 rokov, naprieč celého 
obdobia Ficových vlád. Hochštaplerské vedenie 
krajiny nás navyše doviedlo do stavu, keď pravá 
ruka nevie, čo robí ľavá a občania sú buzerovaní 
štátnymi úradmi, ktoré ich posielajú s jedným pa-
pierom od jedného okienka k druhému. 

Udalosti posledných mesiacov ukázali v celej 
nahote, čo korupčné vlády narobili s našim súd-
nictvom. Výpovede svedkov v kauze vraždy Jána 
a Martiny skúšajú naše žalúdky, keď odhaľujú 
vzťahy dookola tých istých grázlov, z prepisov 
ich správ naskakuje husia koža. Slušní sudcovia 
nemajú šancu, v prehnitom systéme vyhrávajú tí, 
ktorí dovolenkujú s tými „správnymi“ mafi ánmi.  

Preto si nedokážem vybaviť nič prioritnejšie, 
ako pomocou jasných a odborne vypracovaných 
riešení napraviť tieto oblasti. Očistiť súdnictvo 
od korupcie a nastaviť pravidlá skutočne pre 
všetkých. Presne to sú piliere nášho Návodu na 
lepšie Slovensku – 1144 riešení, aby sa tu oplatilo 
pracovať, podnikať a žiť. Pretože mudrovať o tom 
môže hocikto, ale konkrétne rie-
šenia máme pripravené iba my. 
Môže si ich pozrieť na www.sas.
sk/navod. Za stranu SaS zodpo-
vedne vyhlasujem, že sme pri-
pravení.    

Najväčšou prioritou
je spravodlivosť

Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

Predvolebná kampaň je v plnom prúde. Vládne 
strany (ale aj niektoré opozičné) sa predbiehajú v 
sľuboch a hlavne populisticky rozhadzujú naše 
spoločné peniaze. Smer je priam ukážkový, ale 
nezaostáva ani strana kapitána Danka. Béla Bu-
gár sa pre svoje prežitie v politike pridáva ako po-
mýlený maďarský husár po výprasku na Moháči.

Tieto populistické reči sľubovania ma ako ob-
čana nesmierne pobavili, ale po chvíli som sa pre-
stal smiať. Dôvodom bola prázdnosť myšlienok 
,,politických skrachovancov“ spojených v koalícií 
proti extrémizmu, ktorí zastupujú strany, ktoré 
morálne a právne zdevastovali Slovensko. Stra-
ny, ktorých  politika je založená na populizme v 
podobe vlakov zadarmo, obedov zadarmo a po-
dobných huncúcstiev , ktoré je potrebné zaplatiť 
z daní nás všetkých, je potrebné poslať na sme-
tisko dejín. Musíme zastaviť predražené tendre a 
nezmyselné projekty a tak vrátiť ľudom dôveru v 
politiku. Chceme zmenu doterajšej politiky, ktorá 
nie je založená na kupovaní voličov, ale na zod-
povednosti každého z nás za svoju 
existenciu.  Tieto zmeny v práv-
nom štáte je možne uskutočniť 
iba v deň volieb. 29 február 2020 
musí byť náš deň. Ide o všetko.    
O slušné, demokratické a hlavne 
právne Slovensko.

Ide o všetko

Ivan Debnár
okresný predseda SaS
v Zlatých Moravciach,
kandidát č. 57

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely- DOHODA ISTÁ 0908 
205 521
» Kúpim staré mopedy, pionier, 
babeta, stadion aj diely. Tel. 
0949 154 017
» KÚPIM STARÉ AUTO VETE-
RÁN,,,,, ŠKODA, LADA,,,,TRA-
BANT, atď,, 0918 383 828

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Dám do prenájmu zariadený 
2/3 izb. byt v Nitre na Klokoči-
ne po čiast. rekonštrukcii, piv-
nica, káblovka 470EUR vrátane 
EN. 0951 163 678

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim RD v okolí Nitry, Vrá-
biel , Zl. Moraviec, 0907 147 430
» Chcete predať nehnuteľ-
nosť? Kúpim v hotovosti. Tel. 
0948 068 938 

stavba 8
» Kúpim Haki lešenie, 0908 
532 682 

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918 439 124

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Predám malotraktor motor 
škoda 1203 dvojpluh 0918 344 
798

rôzne/iné 14
» KÚPIM VZDUCHOVKU VZ-35,47 
(opakovačka na guličky) 0910 
419 469

hľadám prácu 15
» HĽADÁM BRIGÁDU PRI PRE-
RÁBKE DOMU. 0944 792 440

zoznamka 16
» Hľadám dobre vyzerajú-
cu rozhľadenú ženu do 45r. 
nielen pre spoločne strávené 
chvíle. Len SMS 0905 316 376
» 55r hľadá priateľku 0917 
049 831
» 40 ATRAKT. MUŽ HĽADÁ 
ŽENU DO 50r. 0907 119 860
» 45 ATRAKT. MUŽ HĽADÁ 
ZRELÚ ŽENU NA ZONÁMENIE. 
0907 119 860

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / 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   

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

Kolektív školy

Pri výbere školy je veľmi dôležitý jej 
kolektív, jej vedúci pracovníci, teda 
zamestnanci, ktorým denne zveru-
jeme svoje deti. 

Od kvality zamestnancov sa odvíja 
aj to, ako sa dieťa v škole cíti, ako v nej 
napreduje, aký má postoj k inštitucio-
nalizovanému vzdelávaniu. Kritérium 
kolektívu školy sa teda javí rodičom 
ako najdôležitejšie. Je o to naliehavej-
šie, keďže zo všetkých strán počúva-
me, že v školách sú nekvalitní učitelia, 
keďže sú nedostatočne zaplatení.

Ako laik posúdi kvalitu zamest-
nancov? Nemožno sa spoľahnúť na 
internetové referencie, príp. na klebe-
ty, nemôžu byť jediným zdrojom. Žiaľ, 
jeden nespokojný hlas má väčšiu silu 
ako piati spokojní, môže škole krivdiť. 
Ani informácie zo školského webu nie 
sú zárukou, majú sčasti marketingovú 
funkciu. Deň otvorených dverí (DOD) 
veľa naznačí, no užitočná je aj náhod-
ná návšteva školy, pri ktorej si treba 
všímať, ako sa o vizuál školy pracovní-
ci starajú, ako estetizujú priestory pre 
žiakov, či nekričia po žiakoch, či si ich 
všímajú aj cez prestávky a pod. Veľmi 
dôležitá je priama komunikácia a nie 
iba s vedením školy. Treba si všímať, 
ako reagujú na vaše otázky, ako vás 
počúvajú, ako sú otvorení v rozhovore. 
Odporúčam školu navštíviť s odbor-

níkom (učiteľom). Náhodná návšteva 
však nemusí byť dovolená. Preto vyu-
žite pobyt v škole počas DOD na maxi-
mum a sledujte rôzne interakcie  peda-
gógov s deťmi počas celej akcie. Určite 
sa možno spoliehať aj na prvotný pocit 
z návštevy školy, na intuíciu. Možno 
si zistiť stabilitu školského kolektívu, 
či nedochádza k častej fluktuácii za-
mestnancov. Neodporúčam riadiť sa 
rôznymi rebríčkami škôl či výsledkami 
z testovaní, nie sú obrazom personálu 
školy, iba čiastkovým hodnotením ur-
čitého aspektu školy. 

Možností na posúdenie kolektívu 
školy máme teda minimálne. Dobrých 
učiteľov nám nemusí zaručiť ani sú-
kromná škola, ktorá lepšie odmeňuje 
zamestnancov. Ak sa však aj stane, že 
po nastúpení vášho dieťaťa zistíte, že 
personál je problém, je veľmi dôležité 
byť aktívnym rodičom školy, zapájať sa 
do aktivít, navrhovať zmeny, vstupovať 
do samosprávnych funkcií školy, a tak 
školu meniť. Možno práve spolupráca 
učiteľov a rodičov by predišla strachu z 
nesprávneho výberu školy. Ak by však 
pochybnosti o pretrvávali, existujú isté 
možnosti, ako mať dieťa doma a indi-
viduálne ho vzdelávať. To je však oso-
bitná téma. Dôležité je uvedomiť si, že 
ste rodičia detí, na ktorých vám záleží, 
a preto by ste mali participovať na fun-
govaní školy a školstva vôbec. 

Trojuholník škola – rodič - žiak III

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ

Stredná odborná škola technická
Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre chladiacu 
a klimatizačnú techniku

V školskom roku 2020/2021 ponúkame tieto možnosti štúdia:  
Študijné odbory:
 2679 k mechanik mechatronik*
 2426 k programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení*
 2411 k mechanik nastavovač pre oblasť nástrojársky technik*
 2697 K mechanik elektrotechnik pre oblasť diagnostika chladiacich a klimatizačných zariadení*
 2682 K mechanik počítačových sietí
 3968 M logistika*
Učebné odbory:
 2423 H nástrojár*
 2433 H obrábač kovov*
 2683 H 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá 
Nadstavbové štúdium:
 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž, opravy strojov a prístrojov
 6403 L podnikanie v remeslách a službách
Pomaturitné štúdium:
 2697 N mechanik elektrotechnik** 
* Odbor sa vyučuje v systéme duálneho vzdelávania
** Odbor sa vyučuje v systéme duálneho vzdelávania „Duál 18+“

Škola je lídrom v systéme duálneho vzdelávania v Nitrianskom kraji. Má podpísanú zmluvu o duálnom 
vzdelávaní s 23 zamestnávateľmi z regiónu Zlaté Moravce, Vráble, Nitra a Topoľčany. Od roku 2016 pôsobí 
ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre chladiacu a klimatizačnú techniku, ako jediná svojho 

druhu na Slovensku. Pripravuje žiakov v strojárskych, elektrotechnických a ekonomických študijných 
a učebných odboroch,  ktoré  sú  na  trhu  práce  v súčasnosti najžiadanejšie a najlepšie honorované. 

Poslaním školy je žiakov nielen vzdelávať a vychovávať, ale pripraviť ich na také povolanie, s ktorým si nájdu 
uplatnenie na trhu práce. Absolventi našej školy nerozširujú rady nezamestnaných, majú okamžité 

uplatnenie v domácich i zahraničných firmách.

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí za účasti zmluvných firiem duálneho vzdelávania  

28.februára 2020

Vychovávame pre život, vzdelávame pre prax ... 80
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Miba Steeltec s.r.o, Hlavná 48, 952 01 Vráble, +421/372301 659, www.miba.com

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

037 / 2301 659 

OPERÁTOR STROJOV
A ZARIADENÍ

CNC OPERÁTOR
SKLADNÍK/LOGISTA

NÁSTROJÁR
RUČNÝ/STROJNÝ

HĽADÁTE DOBRÚ A STABILNÚ PRÁCU VO VRÁBĽOCH?
ZARÁBAJTE 700 - 1200€ + BONUSY A PRÍPLATKY

PRÍDITE SA K NÁM POZRIEŤ, DOHODNITE SI 
STRETNUTIE NA 

miroslava.povazanova@miba.com
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Prijmeme 
vodičov VZV 

na TPP v NR. Mzda 837€/brut-
to/mes + príplatky podľa ZP, 

bonusy do výšky 15%, 
SL 3,83€/deň alebo strava. 

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ. 
MAHAX Slovakia, s.r.o. 

0944 425 183
Preukaz VZV PODMIENKOU

Kontakt:
jarosova@novosedliksro.sk

mobil: 0907 731 489

od 5.50€/hod
+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky

MURÁR
TESÁR

POMOCNÝ STAVEBNÝ

ROBOTNÍK
od 4.50€/hod
+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky

DLHODOBÉ ZAMESTNANIE

Prijmeme
pracovníkov
do TPP na stavby
zamestnávateľa
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terászimné záhrady balkóny rámové
bezrámové hliník. prístrešky BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €NOVOROČNÁ AKCIA
splátky od 98 €splátky od 149 €splátky od 49 € splátky od 99 € splátky od 249 €
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

Lidl Zlaté Moravce Mzda: 3,3330 €/h. brutto 

Kaufland Zlaté Moravce Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Nástup ihneď.
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Návrh na rozvod manželstva smeruje 
k  tomu, aby bolo manželstvo právne 
zrušené. Podanie takéhoto návrhu by si 
mal navrhovateľ dôkladne premyslieť, 
nakoľko ide o závažné rozhodnutie. 

Navrhovateľom môže byť iba jeden 
z  manželov. Konanie o  rozvod manžel-
stva je návrhové a  nikdy sa nezačína 
z úradnej povinnosti. Manžel alebo man-
želka by mali návrh na rozvod podať, len 
ak je vzťah medzi nimi vážne a trvalo 
rozvrátený, manželstvo nemôže naďalej 
plniť svoj účel a  od manželov nemožno 
očakávať obnovenie manželského spolu-
žitia. Návrh na rozvod manželstva musí 
spĺňať formálne náležitosti predpísané 
zákonom. Podáva sa v  písomnej forme. 
Možno ho podať v listinnej podobe osob-
ne v podateľni súdu alebo poštou, taktiež 
možno využiť spôsob elektronického 
podania. Súdny poplatok za podaný ná-
vrh na rozvod manželstva je vo výške 
66 eur, a to v prípade podania v listinnej 
podobe a  v  prípade elektronickej verzie 
je to 33 eur. Návrh na rozvod manželstva 
musí spĺňať okrem formálnych náleži-
tostí aj obsahové náležitosti. Prioritne je 
dôležité označiť súd, na ktorý sa návrh 
podáva. V  návrhu je taktiež potrebné 
označiť účastníkov konania, ktorými sú 
obaja manželia. Označení sú ako manžel 
a manželka. V prípade, ak z manželstva 
pochádzajú deti, bude súčasťou návrhu 
aj úprava práv a povinností k maloletým 
deťom na čas po rozvode. Vzhľadom na 
uvedené je súd povinný v rozhodnutí, 

ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov 
maloletého dieťaťa, vždy upraviť výkon 
ich rodičovských práv a povinností k 
maloletému dieťaťu na čas po rozvode. 
V  návrhu na rozvod manželstva je teda 
potrebné presne špecifikovať manželov, 
a  taktiež maloleté deti s  uvedením ich 
osobných údajov. V  návrhu sa stručne 
popíše, kedy manželstvo vzniklo, aký bol 
jeho doterajší priebeh. Taktiež sa uvádza-
jú dôvody prečo jeden z manželov žiada 
o rozvod manželstva. Navrhovateľ popíše 
všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré ho 
viedli k  podaniu návrhu. V  záverečnej 
časti navrhovateľ musí uviesť tzv. petit, 
v  ktorom zhrnie čo zamýšľa dosiahnuť 
podaním návrhu, teda čo je jeho cieľom. 
Na konci návrhu sa navrhovateľ podpíše 
a uvedie miesto a dátum spísania návrhu. 
K návrhu je potrebné ako prílohu doložiť 
kópiu sobášneho listu. Ak sú účastníkmi 
maloleté deti dokladá sa aj ich rodný list. 
Zároveň môže navrhovateľ doložiť listi-
ny alebo iné dôkazy preukazujúce jeho 
tvrdenia. Súd môže manželstvo rozviesť 
bez účasti manželov, len za predpokladu, 
že z  manželstva nepochádzajú maloleté 
deti. Návrh na vyporiadanie majetku sa 
podáva samostatne. 

Návrh na rozvod manželstva

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

29. január 1595 
pravdepodobne bola po prvý raz uvedená hra Williama Shakespe-
ara Rómeo a Júlia.

Výročia a udalosti

InZEráT,
KTOrÝ
PrEDáVa

0910 851 307 
0910 455 919
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov 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

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 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 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník

85
_0
01
4

85
-0
00
8

3
3
-0
0
0
8

0910 851 307 
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