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Golgota našej doby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Tak nazval svojho času milovaný 
slovanský pápež, dnes už svätý Ján 
Pavol II. miesto, na ktorom leží areál 
bývalého fašistického koncentrač-
ného tábora v Osvienčime.

Moderný súčasný pápež František 
minulú nedeľu v modlitbe Anjel Pána 
vyzval 1,3 miliardy katolíkov na celom 
svete, aby si modlitbou a zamyslením 
pripomenuli 75. výročie oslobodenia 
nacistického vyhladzovacieho tábora v 
Osvienčime a povedali „Už nikdy viac“ 
holokaustu. 

„Vzhľadom na túto nevýslovnú tra-
gédiu, túto krutosť, nie je ľahostajnosť 
prípustná. Spomínanie je našou povin-
nosťou. Všetci sme vyzvaní, aby sme 
sa pri tomto výročí modlili a rozjímali. 
Každý by si mal vo svojom srdci pove-
dať: Už nikdy viac! Už nikdy viac.“

Bol som pokrstený ako kresťan a 
vychovaný ako kresťan. Snažím sa žiť, 
myslieť a konať tak, ako sa od kresťana 
očakáva. Prijímam s pokorou a s úctou 
výzvu biskupa z Ríma - „už nikdy viac“. 
Už nikdy viac ideológiu, ktorá vyhladi-
la milióny nevinných ľudí z povrchu 
zemského. Už nikdy viac fašizmus. Ve-
rím a dúfam, dokonca, chcem byť pre-
svedčený, že kresťania na Slovensku 

počúvajú svojho pápeža. I toho, dnes 
už svätého. Verím, že ho počuli aj tí, 
ktorých heslom je „za Boha“. Ak si ctia 
kresťanskú cirkev. Verím v to aj napriek 
tomu, že práve táto pápežova modlitba 
Anjel pána z minulej nedele z Vatikánu 
u nás akoby ani nezaznela. Nespomína 
sa,  necituje sa, nerozširuje sa. Až to 
budí podozrenie, že zámerne.

Golgota (tiež hora Kalvárie) je 
miesto, kde bol podľa Biblie ukrižo-
vaný v 1. storočí Ježiš Kristus. „Golgo-
ta našej doby“ podľa Jána Pavla II. je 
koncentračný tábor Osvienčim - počas 
druhej svetovej vojny nemecký fašistic-
ký vyhladzovací tábor. Väčšina z jeho 
väzňov našla svoju smrť v plynových 
komorách. V Osvienčime zahynulo 
približne 1,5 milióna nevinných ľudí v 
plynových komorách, v dôsledku vy-
hladovania alebo ťažkých prác. Konali 
sa tu aj nehumánne experi-
menty. Najväčšiu vinu za 
ne nesie Josef Mengele.

Tak – už fakt naozaj 
„nikdy viac“ - ako nás 
kresťanov  dôrazne žia-
da náš pápež!
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA

0907 922 021

Diagnostika - vyšetrenie
všetkých orgánov tela

Odhalíme všetky príèiny
Vašich zdrav.problémov
a riešime ich! Cena 15 €
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CHLADIACE 
PRÍVESY
na prenájom

(svadby, oslavy)
0907 355 835
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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
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UPRATOVANIE

- Upratovanie domácností
- Upratovanie po stavbe
- Upratovanie firiem
- A mnohé iné

TEPOVANIE

- Koberce
- Sedačky/Gauče
- Kreslá
- Matrace
- Kuchynské stoličky

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTENIE

- Fasád
- Dlažieb
- Bazénov
- Strešných krytín
- Zámkových dlažieb

KOSENIE TRÁVNIKOV

- Kosenie záhradnou kosačkou
- Odvoz pokosenej trávy

VYPRATÁVANIE

        ČISTENIE KOŽE
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Ďalej ponúkame: 
OPRAVY A SERVIS

• okien a dverí
• roliet a žalúzií a sieťok

• pántov a kovaní • klučiek a skiel

OKNÁ A DVERE PLASTOVÉ
   HLINÍKOVÉ, EUROOKNÁ LEN OPRAVUJEME 
    (rolety, žalúzie, sieťky, parapety)

OSKAR ŠTAUBERT ml.

Vzorkovňa: Nové Zámky, Podzámska 21, Oskar Štaubert
zameranie a servis: 0915 125 452, cenové ponuky: 0911 125 452

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS S RÁMOVÝM 
A BEZRÁMOVÝM SYSTÉMOM AJ OTOČNÉ 

Vaše okná a dvere v správnych rukách...
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 4320905 44444444444445444444444444 0 432

0

krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ ZDARMA

Ponúka na predaj:
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PONUKA PRÁCE 

do novootvorenej predajne
vo Dvoroch nad Žitavou.  

 Mzda 580 EUR  + stravné lístky.
Info : 0915 899 339

PRIJMEME
predavačku na TPP
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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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INZERCIA

NOVOZÁMOCKO

Ing. Jarmila Kyselicová  0907 779 018

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

párny týždeň: 
Nové Zámky, Bánov, Komjatice, 
Mojzesovo, Palárikovo, Šurany, 
Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou, 
Dvory nad Žitavou, Kmeťovo, 
Maňa, Radava, Veľký Kýr
 
+ nepárny týždeň: 
Nové Zámky, Andovce, Bánov, 
Komjatice, Palárikovo, Šurany, 
Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou, 
Bešeňov, Branovo, Komoča, Se-
merovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr 

novozamocko@regionpress.sk

Redakcia: Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY

Nové 
Zámky

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
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

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

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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„Čo je to metabolický syndróm? 
Mám ho? Asi nie, keď lekár hovo-
ril „iba“ o vysokom krvnom tlaku, 
zvýšenej hladine cukru, vysokom 
cholesterole a „ľahkej“ nadváhe 10 
– 20 kg...

Kritériá na diagnostiku metabolic-
kého syndrómu sa postupne vyvíjali. 
Najviac rozšírené sú tie, ktoré vypra-
covala Svetová zdravotnícka organi-
zácia, Európska skupina na štúdium 
inzulínovej rezistencie či Národný cho-
lesterolový edukačný program.Všetky 
pracovné skupiny sa zhodujú na zák-
ladných črtách metabolického syndró-
mu – obezita, inzulínová rezistencia, 
porucha metabolizmu tukov a vysoký 
krvný tlak.

Výskyt metabolického syndrómu 
na Slovensku V uplynulom období na 
Slovensku v  rámci projektu „Preva-
lencia diabetes mellitus na Slovensku“ 
organizovaného Slovenskou diabetolo-
gickou spoločnosťou bolo vyšetrených 
1517 respondentov, zodpovedajúcich 
štruktúre dospelého obyvateľstva pod-
ľa veku, pohlavia a krajov. Výskyt me-
tabolického syndrómu podľa bol 20,1 
percenta, pričom bol významne vyššií 
u žien (23,9) oproti mužom (15,9). 

Dominantnou príčinou metabo-
lického syndrómu je inzulínová rezis-
tencia. Je to vlastne zmena fyziologic-
kej regulácie, kedy rovnaké množstvo 
inzulínu má na metabolizmus menší 
účinok ako u zdravých ľudí bez inzulí-
novej rezistencie. Objaví sa, keď sa pe-
čeňové, svalové a tukové bunky stanú 
menej senzitívne alebo sú rezistentné 
na inzulín. 

Ku vzniku a  rozvoju metabolické-
ho syndrómu môžu prispievať aj nie-
ktoré podávané lieky.

Zvláštnu pozornosť treba venovať 
napríklad kortikoidom, antipsychoti-
kám, niektorým liekom na vysoký krv-
ný tlak. Preto u rizikových pacientov v 
súčasnosti už dokážeme „ušiť“ liečbu 
na mieru, iba s minimálnych rizikom 
zhoršovania metabolických paramet-
rov. Najväčšie ovplyvne-
nie majú ale v rukách 
samotní pacienti v po-
dobe dostatku pohy-
bu a vhodnej skladby 
stravy.

Máte metabolický syndróm?

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 
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Billboardy Mariana Kotlebu sľubujú zoštátnenie 
strategických podnikov a že potom bude lacnejšia 
elektrina, teplo, aj voda. Ak sa pozrieme čo len na 
základné fakty, zistíme, že to nie je pravda.

V roku 1948 znárodnili komunisti prakticky všet-
ky fabriky a nazvali to Víťazný február. Pointa bola 
v tom, že komunisti tie fabriky ukradli. Len tak. Bez 
náhrady.

Dnes však sme členmi EÚ a platí Ústava SR, kto-
rá v článku 20 odsek 1 hovorí, že „Každý má právo 
vlastniť majetok.“. O zoštátnení ani znárodnení nie 
je v Ústave ani slovo, avšak odsek 4 hovorí o vy-
vlastnení nasledovné: „Vyvlastnenie alebo nútené 
obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevy-
hnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe 
zákona a za primeranú náhradu.“

Takže fajn, je možné vyvlastniť, ale len za prime-
ranú náhradu a tá bude minimálne vo výške ceny, 
ktorú investori zaplatili. Takže môžeme chystať mi-
liardy eur.

Povedzme, že Kotlebovi by sa naozaj podarilo 
niečo vyvlastniť a zadlžiť naše deti, to však zďaleka 
neznamená, že energie budú lacnejšie. Napríklad 
teplo: štátu patrí 6 teplárni (v Bratislave, Žiline,                         
Trnave, Košiciach, Martine a vo Zvolene). Teplo lac-
nejšie nie je, lebo sa jedná o regulo-
vanú cenu, avšak podľa Kotlebu by 
tieto teplárne mali dosahovať vyšší 
zisk. Je to tak? Ani omylom. Je to 
práve naopak. Prečo? Lebo štát je 
ten najhorší vlastník.

Kotlebovo zoštátnenie nie je ako 
znárodnenie v 48-om

Richard Sulík
predseda SaS

Menej štátu,
nižšie dane

Sloboda a Solidarita 
v Nových Zámkoch
Ako bude vyzerať Slovensko 
po voľbách 2020?

kedy:   3. 2. 2020 o 18.30 hod. 

kde:  Poetry café, Hlavné 

Námestie 7

podpredseda 
NR SR generálny 

manažér SaS

poslanec 
NR SR

Martin Klus Roman 
Foltin

Branislav
Gröhling

bratislavský 
župan

Juraj 
Droba

Objednávateľ: strana Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IČO: 421 39333 
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417 

1. februára 2003 
sa pri návrate z misie nad americkým Texasom rozpadol raketo-
plán Columbia pričom zahynuli všetci siedmi astronauti na palube.

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 779 018
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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 3.2.2020 do 8.2.2020

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

JABLKÁ ČERVENÉ
rôzne odrody
balenie 5kg

NOVÁ KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

KEL
voľný predaj

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

VVEENNÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 25kg

0,49 €/kg

MRKVA
voľný predaj

0,69 €/kg

0,79 €/kg

0,39 €/kg

KAPUSTA BIELA
voľný predaj

0,59 €/kg

PETRŽLEN
voľný predaj

PAPRIKOVÁ 
POMAZÁNKA 190g
(sladká, pikant, extra pikant)
na domáci spôsob

od 1,00 €/ks

sa nachádza ve
né z

/kg

0,49 €/kg

ZAVÁRANINY
na domáci spôsob

m a zeleni

s

ou. Pre obcino

od 1,20 €/ks

035/640 86 0000335/5/6/646440 86 0086 000
020

RRRRRRRRŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽLLLLLLLLLLEEEEEEEEEENNNNNNNNN
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0,99 €/kg
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»Kúpim staré motorky 
(JAWA, ČZ) mopedy, stabilá-
ky, diely.Tel. 0905121391
BYTY - PREDAJ
»Predám 2-izbový byt, 
kompl. prerobený na 
ul. T.G.Masaryka.Tel. 
0905966756

»Kúpim byt v NZ, platba v 
hotovosti.Tel. 0907532685
»Kúpim RD v Nových Zám-
koch.Tel. 0905464582¤Kú-
pim garzonku alebo 1-izb. 
byt v NZ.Tel. 0905464582

»Kúpim haki lešenie. tel: 
0911113727
»Kúpim trubkové alebo haki 
lešenie. Tel. 0911113727

»Predám modrú roho-
vú sedačku. Cena 280e. 
0911247514
»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

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»Predám malotraktor 
0918344798

»65 r žena hľadá ka-
marátku na cestovanie 
0907593151
»55r hľadá priateľku 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    

00
00

Firma Proact People Slovensko, s.r.o.
ponúka prácu v Seredi:

H Ľ A D Á M E :
POMOCNÝ ROBOTNÍK
- zarovnávanie, balenie, ukladanie, odoberanie výrobkov...

VÝROBNÝ ROBOTNÍK
- obsluha strojov, odvoz tovaru, dávkovanie, mletie, obsluha strojov 

   a zariadení...

SAMOSTATNÝ OPERÁTOR
- obsluha a údržba plniacich a dávkovacích strojov, dopravných 

   pásov, nastavenia strojného zariadenia, obsluha pečiacich, 

   baliacich, kartónovacích a dobaľovacích zariadení...

- Jednoduchá manuálna práca na 3 zmeny
- Nástup: február 2020
- Mzda: 3,60 €+14%prémie – 5,05€+14% prémie, príplatky za sobotu,
   nedeľu, sviatok, nočnú prácu, poobednú prácu, nadčas, odmena 
   za 12-hod. zmeny, príplatok za sťažený výkon v práci a odmena 
   za vzorovú dochádzku
- Potrebný platný zdravotný preukaz
- Doprava zabezpečená z NZ + okolie

Kontaktujte nás: Pondelok – Piatok v čase od 08-16h:

Proact People Slovensko s.r.o. +421 907 141 314 
mail: popluhar@proactpeople.sk www.proactpeople.sk
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Metrový textil Nové Zámky
TOTÁLNY VÝPREDAJ 

PRED LIKVIDÁCIOU PREDAJNE
Komárňanská ulica 5

kontakt: 0905 803 333 VÝPRED
AJ

AKCIA -30%
Makrolon 
7/16mm bronz 
16,20 €/m2 s DPH

AKCIA -20%
Makrolon Ultralight 
2/10mm číra 
9,07 €/m2 s DPH

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane 
príslušenstva - profi lov, 
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!
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Vtipy 
týždňa

»Na trestnom pojednávaní 
prebiehajú záverečné reči. 
Obžalovaný uvádza:
- Pán sudca, ja som to na-
ozaj neurobil, ja som tam 
ani nebol, musíte mi ve-
riť, povolávam za svedka 
Pána Boha, že som tam 
naozaj nebol.
Sudca:
- Dokazovanie, vrátane vý-
sluchu svedkov bolo ukon-
čené!

»-Čítal si o škodlivosti al-
koholu?
-Áno.
-A prestal si piť?
-Nie. Čítať.

»Aký je rozdiel medzi trak-
torom a mrazom?
Keď ti prejde po chrbte 
mráz, iba sa strasieš a ideš 
ďalej.

»Sekretárka prichádza 
ráno do práce a vidí ako z 
kancelárie vynášajú gauč. 
Pomysli si:
- No toto, hádam ma len 
neprepustili.

»Lenin mel pravdu, socia-
lizmus sa ukázal ako éra 
elektriny:
Do práce sa chodí s odpo-
rom, na plat sa čaká s na-
pätím a vedenia se dotknúť 
nemôžeš.

»Policajt vidi na kraji cesty 
nesprávne odstavené auto, 
tak príde k nemu, obzerá 
sa, nikoho nevidí, napokon 
zvolá:
-Je tu vodič tohto auta?
Odniekiaľ sa ozve:
-No, hej.
-A máte papiere?
-Nuž, sú tu nejaké lopú-
chy.

»Na rozvodovom súde
Sudca: 
- A kedy sa začali medzi 
vami prvé nezhody?
Manžel: 
- No, keď som trval na tom, 
že aj ja chcem byť na sva-
dobnej fotke.

»Zúfalý hlas v telefóne:
- Haló, tam je linka dôvery? 
Ja sa idem zabitť. Môj život 
je jeden veľký omyl. Zmýlil 
som sa vo výbere povola-
nia, vo výbere manželky, 
zmýlil som sa...
- Prepáčte, zmýlili ste sa aj 
v telefónnom čísle. Toto je 
bitúnok.

»V pive je málo vitamínov, 
preto ho musíme piť veľa!

» redakcia
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Férové Slovensko 
od východu na západ

Miroslav Beblavý
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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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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: 
• rolety, žalúzie, sieťky 
  
• servisné opravy
• a iné doplnky
  

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

www.montplast.sk

OPRAVY A SERVIS

montplast@montplast.sk

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

e: 
eťky 

vy

RE

Kvalitný nemecký 
profil za prijateľnú cenu!

• garážové brány
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3. februára 1922  
sa narodil Andrej Lettrich, slovenský reži-
sér, scenárista a herec († 1993).

Výročia a udalosti

Vtipy 
týždňa

»Kto chce mať úspech v 
politike, musí sa dokázať 
povzniesť nad všetky svoje 
zásady.“
Murphyho zákony 

»„Keď nie je po ruke vhod-
ný kandidát, niekto vždy 
navrhne toho najmenej pri-
jateľného.“
Murphyho zákony 

»Paradox boľševika:
„Väčšina našich ľudí musí 
viac a viac pracovať, aby 
menej a menej dostávala.“
Murphyho zákony 

»„Keď nejaký politik povie, 
že všetci sme na jednej 
lodi, tak to znamená, že on 
chce byť kapitánom a my 
máme veslovať.“
Murphyho zákony

»Zlaté pravidlo vlády:
Pravidlá určuje ten, kto vy-
hral voľby.
Murphyho zákony

» redakcia
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OPERÁTOR VÝROBY 

·  Práca v automobilovom priemysle
·  Výroba klimatizácii
·  8 hodinová trojzmenná prevádzka

·  Ubytovanie a doprava 

Kontakt: 0908 914 180
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Od 1. januára 2020 sa začala aplikovať 
nová právna úprava týkajúca sa exe-
kúcií, a  to zákon o  ukončení niekto-
rých exekučných konaní. 

Táto nová právna úprava sa týka exe-
kúcií, ktoré začali pred 01. aprílom 2017 
a boli (resp. sú) vedené podľa právnych 
predpisov aplikovaných do konca mar-
ca 2017.  Do prvej skupiny spadajú staré 
exekúcie, ktoré sa zastavujú priamo 
dňa 01. januára 2020. Ide o  staré exe-
kúcie, ktoré k  tomuto dátumu trvajú 
tzv. rozhodnú dobu, resp. dlhšie ako 
5 rokov. Táto rozhodná doba začala 
plynúť odo dňa doručenia prvotného 
poverenia na vykonanie exekúcie súd-
nemu exekútorovi, v  danom prípade 
sa  na zmenu exekútora neprihliada. 
Taktiež je potrebné prihliadnuť na sku-
točnosť, či v období od 01. júna 2018 do 
31. decembra 2019 nebol dosiahnutý 
výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur. 
Táto právna úprava obsahuje taktiež 
výnimky, v prípade ktorých k zastave-
niu takejto exekúcie nedôjde. Ak má 
byť dôvodom zastavenia starej exekú-
cie rozhodná doba a súčasne ide o sta-
rú exekúciu, ktorá je uvedená v  tzv. 
absolútnych výnimkách. Absolútnymi 
výnimkami v zmysle uvedenej právnej 
úpravy, kedy sa exekúcia nezastavuje, 
je vymáhanie pohľadávky na výživ-
nom, vymáhanie práva na nepeňažné 
plnenie, resp. peňažné plnenie, ak 
sú vymáhané v  jednom konaní, fon-

dy EÚ, rozhodnutia EÚ, hospodárska 
súťaž, ak ide o tzv. majetnú exekúciu, 
teda ak bol v posledných 18 mesiacoch 
predo dňom, kedy má byť stará exe-
kúcia zastavená, dosiahnutý výťažok 
spolu aspoň vo výške 15 eur alebo má 
povinný konkurznú imunitu. Okrem 
absolútnych výnimiek, treba zohľadniť 
ešte relatívne výnimky upravené týmto 
zákonom, a to rozhodnutie, že rozhod-
ná doba sa predlžuje za zákonom usta-
novených podmienok o  12 mesiacov. 
Druhou skupinou starých exekúcií, 
ktoré budú zastavené zo zákona, sú 
tie v  prípade, ktorých po 01. januári 
2020, uplynie rozhodná doba piatich 
rokov, a  v  ktorých po tomto dátume 
oprávnený alebo povinný zanikne bez 
právneho nástupcu, oprávnený podá 
návrh na zastavenie starej exekúcie, 
alebo v prípade ak dôjde k vyhláseniu 
konkurzu, reštrukturalizácie alebo 
oddlženia, okrem prípadu ak by išlo 
o výnimku zo zastavenia starých exe-
kúcií. Nová právna úprava ukladá súd-
nemu exekútorovi povinnosť oznámiť 
oprávnenému ukončenie exekučného 
konania, ale nedefinuje presne lehotu 
a spôsob tohto oznámenia.

Zastavenie starých exekúcií

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(rolety, žalúzie, sieťky)

HELUX - Peter Helmeš
Ďalej ponúkame:
OPRAVY a SERVIS

 okien a dverí
roliet a žalúzii
vymieňame kovania
panty a klučky 

CENOVÉ PONUKY
035 6420 166 
www.helux.sk

OPRAVY A SERVIS
0918 109 149 

helux@helux.sk

NEJDE VÁM 
BIZNIS?
KONTAKTUJTE NÁS

novozamocko@regionpress.sk

0907 779 018

2. februára 1943 
sa  skončila Bitka o Stalingrad, po tom čo sa vzdali poslední ne-
meckí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode.

Výročia a udalosti
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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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ktorý za po-
sledný rok

-

-

NAŠI REKORDÉRI:
 VO FEBRUÁRI SA VIDÍME:

1.2.  - penzión 
Stefarez o 17:00

4.2. stredisko o 15:00-18:00

5.2. o 17:00

6.2. Senec
17:00 Heger

7.2. 17:00

8.2.
8.2.

8.2. 15:00

11.2.  
o 17:00

12.2. - kino Tatra 
16:30

13.2. o 

14.2. 17:00

14.2. 17:00

14.2. 17:00

15.2.

15.2. 16:00 Heger

17.2.

18.2.

20.2. 17:00

24.2. Košice

25.2.

26.2. 

Sme aktívni 
celé volebné 
obdobie, 
nie iba pred 

2019

prepojenie 

 

 

2020

“

-

-
-

“
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