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Hľadáme zmluvného partnera
na prevádzku pivárne s herňou

 Info: 0907 918 402
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Pedikúra / ošetrenie nôh
Magdaléna Bathóová

Objednávky

0904 105 685

M. Flengera 4, Nové Zámky
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Kamenárstvo 
MONUMENT
  Palárikovo
Po 15 rokoch poctivej práce Vám ako prvovýroba 

vieme dať bezkonkurenčné ceny náhrobných 
kameňov. Ďalej ponúkame zlátenie, 

dosekávanie písma, lampáše, betonáže a iné...

KONTAKT: 0905 328 814

76
-0
00
4

ANTÉNY - SATELITY

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

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

CSUTI IMRICH - NOVÉ ZÁMKY
MOBIL: 0903 122 192

DIGISPORT
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

99999

ROZVOZ Zabezpečímeobjednávky telefonickykrmivo pre nosnice, rastová a znášková

NOVINKA - Od oktobra Brojlerové kurence
na zarezanie chované na KUKURICI
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm
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PLECHY
a škridle ihneď 

zo skladu.
Strechy na kľúč a

rekonštrukcie striech.

0905 746 12409
Neváhajte zavolať!

www.strecha.ws
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Katarína Spisáková  0915 781 227

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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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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
vymieňame tesnenia

CENOVÉ PONUKY
035 6420 166 
www.helux.sk

OPRAVY A SERVIS
0918 109 149 

helux@helux.sk
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LEVICE, Mochovská 45, tel.: 0902 944 324

Keď zlyháva demokracia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ani vo sne by ma nenapadlo na jeseň 
roku 1989, ako účastníkovi demon-
štrácií na plných námestiach, že po 
tridsiatich rokoch budem rozmýšľať o 
zlyhávajúcej demokracii. 

S výnimkou jednej či dvoch krátkych 
epizód tu všetky doterajšie vlády demok-
raciu rozkladali od základov, vymenili si 
ju za partokraciu alebo bez okolkov obno-
vili iba naoko po revolúcii (prevrate) zru-
šený štvrtý článok ústavy o vedúcej úlohe 
strany v spoločnosti. Doteraz to pokojní a 
slušní ľudia ako-tak tolerovali, lebo po-
kojní a slušní ľudia sa vždy vyznačovali 
vysokou schopnosťou tolerancie na roz-
diel od buričstva, fanatizmu a extrému.

Prišla však pandémia a s ňou odchá-
dzajú posledné markantné znaky demo-
kratického antisystému. Demokracia je 
totiž podriadenie sa vášní delegovanej 
moci. Na Slovensku je to v súčasnosti 
naopak, vášne si z občanmi delegova-
nej väčšinovej moci robia rohožku pred 
dvere a utierajú si do nej svoje zablatené 
bagandže z tak obľúbenej poľnej výbavy. 
Prestávajú platiť pravidlá, aj tie, ktoré 
platili vždy a ani len nevstupujú do plat-
nosti pravidlá, ktoré prijíma každá de-
mokracia v čase svojho ohrozenia. A ak aj 
náhodou delegovaná moc nejaké vyhlá-

si, okamžite sa stane predmetom výsme-
chu a očividnej ignorancie. Sme v jasnej 
fáze zlyhávania demokracie. Ak zlyháva 
človeku organizmus, príbuzní ho zavezú 
k lekárom a tí stanovia diagnózu s cie-
ľom navrátiť jeho zdravie do pôvodného 
stavu. Ešte som nevidel lekára, ktorý by 
v takej situácii do rán vkladal ložiská 
baktérií a občas niekde ešte nejakú novú 
vytvoril. Vlastne, videl. Počul. Nedávno. 
Lebo naša demokracia zlyháva, zlyháva-
jú jej normy a princípi a niekto si myslí, 
že my, čo sme moc delegovali, sa s tým ti-
cho zmierime. Omyl, vážení extrémisti a 
anarchisti, hlboký omyl. Demokracia má 
prostriedky, ako sa navrátiť do normá-
lu. V zákonoch, v ústave, v mocenských 
zložkách, v orgánoch činných v trestnom 
konaní a v súdnictve. Je najvyšší čas, aby 
ich začala uplatňovať.

„Demokracia je umenie držať pra-
vidlá na uzde, aby nás ne-
museli držať na uzde iní.“ 
—  Georges Clemenceau 
francúzsky politik 1841 - 
1929.

Treba sa nám vrátiť 
pár krokov späť, iba-
že neviem - koľko! 
Všetko dobré - 

5. októbra 1962 
vo Veľkej Británii vyšiel prvý hit skupiny The Beatles „Love Me Do“.

Výročia a udalosti
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Elektroinštalačne práce, el. prípojky, revízie
0915 621 851     bnelektroinst@gmail.com
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PRE NAŠICH KLIENTOV POSKYTUJEME:
 sociálnu starostlivosť o ľudí s Alzheimerovou

  a Parkinsonovou chorobou, demenciami

  rôzneho druhu a sklerózou multiplex

 zaopatrenie od 6.00 hod. do 18.00 hod.

 sprevádzanie na lekárske vyšetrenie

Poskytujeme
celodennú starostlivosť

za 2,59 eur/deň, vrátane desiaty,
obedu a olovrantu

Kontaktujte nás telefonicky na tel. č.: +421 911 419 389 alebo e-mailom: hesperuszemne@gmail.com

 celodennú stravu

 odstránenie pocitu osamelosti

 odbremenenie rodiny

 prepravu klientov do zariadenia i domovov
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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

 
ťky

y

Kvalitný nemecký 
profil za prijateľnú cenu!

• garážové brány

viac ako 15 rokov na trhu

www.hindickyhydroizolacie.sk, minohindicky@gmail.com 78
12

00
03

8-
3

7
5

-4
1

79
-0
08
9info 0951 151 483

výroba nefiltrovaného piva
plnenie fliaš a sudov

pivovar
AMADEUS ŠURANY

59
-3

52

94
-0

01
32

 

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

Kŕmené husokačice s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,70€/kg

4,30€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ

PREDAJ
Živé MORKY 
NA CHOV
a živé KURENCE
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INZERCIA
0915 781 227
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reštartujte

spisakova@regionpress.sk / 0915 781 227 / www.regionpress.sk

najčítanejšie 

inzertné noviny 

na Slovensku

INZERÁT, 

KTORÝ PREDÁVA 
letáky a propagačné

materiály na podporu

predaja

TLAČ
ZA NAJLEPŠIE CENY

letáky do regiónov,

aj po celom Slovensku

DORUČOVANIE
LETÁKOV Kampane v Google, 

na Facebooku,

Heureke a na všetkých 

slovenských portáloch

ONLINE
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

KOMÁRNO
kurz  začína  19.10.2020 

Volajte: 0905 312 160
KURAM

179 €
CENA 
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Pracuj v Hradci KrálovéPracuj v Hradci Králové

OPERÁTOR VÝROBY 

+420 603 450 207+420 603 450 207

YYYYYYYYYYYYY

Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Prijmeme 
operátorov/ky výroby 

na TPP - dlhodobo v NR, 
práca v sede na 3 zmeny.  

Základná mzda 
580€/brutto + variabil 

130€ + ostatné príplatky. 
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Hladáme 
pre našich klientov 1 izbové 

byty, 2 izbové byty, 
3 izbové byty a 4 izbové byty.

Prosím ponúknite, ďakujem.
Tel.: 0903 041 149
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60948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

6. októbra 1944   
sa uskutočnil prechod hranice vtedajšieho 
Československa jednotkami 1. českoslo-
venského armádneho zboru počas Kar-
patsko-Duklianskej operácie.

7. októbra 1950  si Čína pripojila Tibet.

Výročia a udalosti

INZERCIA
0915 781 227

Najčítanejšie

regionálne

noviny

»Kúpim starý traktor Zetor 
15, Z - 25, Super 50 , 3011, 
Slávia, Svoboda, staré 
auto, Jawa - Pionier, Pásak 
Bielorus, Multicar - Pluhy. 
0908146946
»KÚPIM staré auto do roku 
výroby 1980 aj bez stk. 
0949505827

»Kúpim haki lešenie,.Tel. 
0908532682

»Predám digitálnu anté-
nu na príjem slovenských 
a maďarských programov 
bez poplatku. Montáž do-
hodou.Tel. 0903122192

»Kúpim kmeň orecha 
09155456614
»Kúpim lúpané orechy 
0902714636

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

»KTO DARUJE SOCIÁLNE SLA-
BEJ DIEVČINE DISKMEN A ČO-
KOĽVEK O ZÁMBÓ JIMMYM. 
LEN SMS. 0907524913

»60.r. hľadá štíhlu ženu do 
47r., ktorá by potrebovala 
pomôcť. 0907774315 sms
»60 ročný podnikateľ hľa-
dá štíhlu ženu do 47 rokov. 
0907774315 sms

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Žijeme v dobe, keď sa veľa ľudí učí 
sprostredkované 2D informácie (číta-
jú a počúvajú). Naši predkovia však 
mali viac 5D informácií (5 zmyslov 
- hmat, čuch, chuť, zrak, čuch), ktoré 
získavali prácou a skúsenosťou. 

Dnes máme veľa ľudí, ktorí vedia 
prezentovať a málo tých, čo vedia veci 
urobiť. Kuchár sa nenaučí variť čítaním 
receptov. Ani podnikateľ sa nenaučí 
podnikať čítaním kníh o slávnych pod-
nikateľoch a navštevovaním prednášok 
o podnikaní. Podnikanie sa učí podnika-
ním. Už vyše desať rokov to takto robíme 
v našej Podnikateľskej univerzite. Podni-
katelia si prinesú svoje problémy a riešia 
ich - podnikateľský model, vedenie ľudí, 
stratégiu, financie, procesy, organizáciu, 
inovácie, marketing a obchod, logistiku a 
služby zákazníkom a pod. Namiesto skú-
šok robia účastníci na projektoch zlep-
šenia svojich firiem, namiesto zápočtov 
ukazujú realizované zmeny a ich výsled-
ky. Neučí sa v univerzitnom areáli, ale 
priamo v podnikoch. Učiteľmi sú úspešní 
podnikatelia, učíme sa podnikaním, nie 
čítaním receptov. Študovali u nás stro-
jári, elektrotechnici, drevári, kamenár, 
ITčkári, farmári, obchodníci, učitelia, 
potravinári, podnikatelia s rôznymi služ-

bami, živnostníci aj ľudia z korporácií a 
štátnych podnikov. 

To najpodstatnejšie som však neča-
kal ani ja - vznikli pevné vzťahy a siná 
sieť spolupráce. Títo podnikatelia, na 
rozdiel od „vzdychačov,“ využili korona-
krízu ako príležitosť na inovácie a zlep-
šenie sveta. Prepájajú sa, pomáhajú si 
znalosťami a technológiami, ktoré majú. 
Prepájajú sa aj s komunitami, kde sú ľu-
dia v núdzi. 

Základný princíp podnikania je pri-
dávanie hodnoty zákazníkovi. Princíp 
inovácie je pridávanie úžitku a odstraňo-
vanie škodlivých funkcií - z výrobkov a 
služieb. lnovátori nie sú tí, čo majú krás-
ne prezentácie a míňajú eurofondy. Sú to 
tí, čo opravujú svet. Každý deň, vytrvalo 
a bez ohľadu na to, aké heslá sú vyvesené 
pri cestách a čo nám sľubujú politici. 

Neviem, kde by sa 
mohli stretnúť pod-
nikatelia s podnika-
teľskými legendami 
tak, aby s nimi mohli 
„variť priamo v ich 
kuchyni.“ V Pod-
n i k ate ľ skej 
univerzite sa 
to dá.

Nenaučíš sa variť čítaním receptov

» Ján Košturiak

e by sa 
pod-

dnika-
dami
mohli 

v ich 
Pod-

V obchodoch a obchodných domoch sú od 
1. októbra povinné rúška, dvojmetrové od-
stupy a dezinfekcia rúk v súvislosti s pan-
démiou nového koronavírusu.

Povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri opäť 
vstupuje do platnosti. Nosiť sa však bude v 
prípade, ak rozstupy medzi ľuďmi budú men-
šie ako dva metre, ak nepochádzajú z jednej 
domácnosti. V interiéri, ak nejde o domácnosť, 
sú rúška povinné všade.

Školáci a študenti druhého stupňa základ-
ných škôl a na stredných školách budú musieť 
aj naďalej nosiť rúška. 

Nosenie rúška by malo byť samozrejmos-
ťou aj v reštaurácii s výnimkou jedenia a pitia. 

Obmedzuje sa aj počet osôb na prevádz-
ku. Platiť bude desať štvorcových metrov na 
zákazníka. Opatrenia by mali kontrolovať za-
mestnanci obchodu či obchodného domu pri 
vstupe.

Hromadné podujatia budú od októbra za-
kázané. Výnimkou budú obrady sobášov, poh-
rebov, krstov, zasadnutí orgánov verejnej moci, 
či podujatia, kde budú všetci negatívne otesto-
vaní, ktorých test nebude starší ako 12 hodín. 

Zastavujú sa športové, kultúrne či firem-
né podujatia, ale aj omše. Organizovanie ro-
dinných osláv sa neodporúča.

V prípade konania podujatia musí byť spl-
nená aj podmienka, že musí byť hygienikom na-
hlásené najmenej 48 hodín pred jeho konaním. 

V obchodoch a obchodných domoch bude 
od 1. októbra obmedzený počet osôb. Platiť 

bude desať štvorcových metrov na zákazní-
ka. Otvorené budú môcť byť iba prevádzky 
verejného stravovania, kde sa sedí. Prepočet 
zákazníkov na obchodný dom sa bude robiť 
na základe prepočtu zákazníkov jednotlivých 
prevádzok.

Prevádzkový čas stravovacích zariadení 
bude od 6.00 do 22.00 h. Povolený bude predaj 
jedla cez okienko a jeho rozvoz nonstop.

Vysoké školy by mali zabezpečiť dištančnú 
formu štúdia a odchod študentov z internátov.

Domovy sociálnych služieb a nemocnice 
by mali zakázať návštevy s výnimkou ľudí v 
paliatívnej starostlivosti a v kritickom stave.

Prehľad nových 
protipandemických opatrení

» red
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WWW.SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST.SK

DARUJTE TRVANLIVÉ 

POTRAVINY ZO SVOJHO

NÁKUPU A MY ICH 

V  KAŽDOM MESTE 

VENUJEME TÝM, 

KTORÍ TO NAJVIAC 

POTREBUJÚ.

   AKO NA TO? 

ZBIERKA POTRAVÍN 
SA ZA ÍNA OD 1. 10. 2020 
A BUDE PREBIEHA  
PO AS CELÉHO ROKA 
VO VŠETKÝCH 
PREDAJNIACH LIDL.

AKUJEME,
ŽE POMÁHATE SPO-
LU S NAMI!

PO ZAPLATENÍ SVOJHO NÁKUPU  
sem môžete vloži  vybrané 
t vanlivé pot aviny.

TAKTO PODAROVA  JE MOŽNÉ všetok suchý 
a t vanlivý tovar, napr. cestoviny, konzervy, 
st ukoviny,  múku, olej, cukor, t vanlivé mlieko 
a podobne.

NEVHODNÉ POTRAVINY  na darovanie 
sú napr. ovocie,  zelenina, mäso, mlie ne výrobky 
alebo vajcia, erstvý chlieb a pe ivo.

NAPLNENÝ KÔŠ bude v  každom meste, 
 kde Lidl pôsobí, odteraz pomáha    
vybraným organizáciám, ktoré  
sa starajú  o pomoc pre udí v núdzi.

PODE  SA 
A POMÔŽ WWW SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST SK
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 10. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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Strechy v objatí s prírodou

Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!

   www.blachotrapez.sk   |   www.chcemepomahat.sk

Viac info na webe: 
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- oddĺženie úverov

- zastavíme dražby

- zastavíme zrážky zo mzdy

0948 152 149
0908 984 147
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Prijmeme nových zamestnancov 
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OPERÁTOR VÝROBY
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Viac info 
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0800 500 091


