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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

78
12

00
01

1

76
-0
08
2

Pedikúra / ošetrenie nôh
Magdaléna Bathóová

Objednávky

0904 105 685

M. Flengera 4, Nové Zámky
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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

76
-0
00
5

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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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
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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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V čakárni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

U lekára, na poliklinike. Chodím v 
poslednom čase často. Našťastie nie 
so sebou, ale ako “asistent”, sprie-
vod dôchodkyne na vozíku. 

V súčasnosti mimoriadne ohroze-
ného človečenského druhu. Nechodí 
tam ani ona, ani ja s radosťou, pre “spo-
ločenské rozptýlenie”, ako sa to často o 
dôchodcoch trápnovtipne zvykne vra-
vieť. Chodí tam pre vek a pre choroby, 
medzi nimi aj onkologické a diabeto-
logické, v kombinácii s kardiatickými. 
Teda, zjavne asi závažné. V kombinácii 
s pandémiou je presun takejto osoby na 
verejnosti mimoriadnym ohrozením jej 
ani nie zdravia, ale života.

V čakárni sedí aj tridsiatnička, s 
rúškom pod bradou. Hoci - každý, kto 
vie čítať a počúvať vie, že do uzavretých 
priestorov s nutným pohybom verej-
nosti sa vstupuje s riadne nasadeným 
krytom tváre.

Pán, asi vo veku 50 ju upozorní, 
“prosím, nasaďte si to rúško riadne.” 
Arogantná odpoveď prichádza vzápätí 
- gesto ťukania si na čelo. A tiež v podo-
be toho, že pravidlá dotyčná ignoruje 
ďalej. Pán sa nevzdáva, svoju žiadosť 
zopakuje dôraznejšie (obdivujem a sú-
hlasím). Opäť odpoveď v podobe zaťu-

kania na čelo. Zjavne tak inteligentná, 
ako odmietačka pravidiel. Alebo naria-
dení. Alebo empatie a ohľaduplnosti - 
vyberte si.

To však už vidí sestrička z ambu-
lancie.”Vážená nasaďte si rúško”! Žia-
da sestrička osobu v plnej čakárni. Tá 
však nič. Tak sestrička volá ochranku 
budovy. So slovami - “vráťte sa, až keď 
budete dodržiavať pravidlá, inak ne-
máte nárok na ošetrenie a budete opä-
tovne vykázaná z polikliniky.”

Klobúk dolu. Zrazu sestričke ďako-
vali všetci prítomní. Keby si tak so všet-
kými nespratníkmi raz navždy dokáza-
la poradiť naša spoločnosť! Kiež by ich 
nejaké “ochranky” vyviedli zo spolo-
čenstva civilizácie. Ak to nespravíme, 
tak si musíme verejne priznať, že anar-
chia zvíťazila nad demokraciou a to 
je začiatok rozkladu celého právneho 
systému. Alebo vie niekto o 
nejakých zákonných nor-
mách, ktoré je dovolené a 
tolerované nedodržiavať?

Mimochodom, to ťu-
kanie na čelo - znelo to 
naozaj veľmi duto.

S pozdravom
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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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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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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
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Ústredný krízový štáb prijal prísnej-
šie opatrenia pre rýchlo sa zhoršu-
júcu pandemickú situáciu.

„Bohužiaľ, pokiaľ nebudeme mať k 
dispozícii vakcínu, tak len obmedzenie 
cestovania, mobility a spoločenských 
kontaktov účinne zníži šírenie ochore-
nia COVID-19,“ uviedla ministerka kul-
túry Natália Milanová s tým, že podľa 
Úradu verejného zdravotníctva sa CO-
VID-19 šíri z regiónu do regiónu a v os-
tatných dňoch zasiahol športové kluby, 
umelecké súbory, školy, či pracoviská.

„Avšak každý z nás môže pomôcť 
- obmedzením cestovania, mobility a 
spoločenských kontaktov, čo je aj cie-
ľom aktuálnych opatrení. Preto spolu 
s organizáciami v kultúrnom a krea-
tívnom priemysle preukazujeme spo-
lupatričnosť v týchto ťažkých časoch,“ 
dodala ministerka Milanová.

Už v novembri umožní minister-

stvu kultúry poskytovať finančnú po-
moc formou dotácií nový zákon, ktorý 
je aktuálne v parlamente.

Pri nových opatrenia MK SR presa-
dilo, že umelecké súbory môžu aj počas 
zákazu hromadných podujatí skúšať a 
prinášať divákom predstavenia online.

Múzeá, galérie a knižnice podlie-
hajú opatreniam ako prevádzky - na 15 
metrov štvorcových jeden návštevník.

Výnimku z nosenia rúška majú 
umelci a účinkujúci pri produkcii hra-
ných a dokumentárnych filmov.

Povinnosť nosiť rúško sa nevzťa-
huje ani na tlmočníkov posunkového 
jazyka. 

Buďme rozumní a solidárni. Krízu 
sa nám podarí prekonať len spoločne.

Obmedzenia mobility začali platiť 
od štvrtka 15.10. 2020, dokiaľ sedem-
dňový kĺzavý medián nových prípadov 
neklesne pod 500.

Múzea a galérie otvorené, 
živá kultúra online

» red

Ak máte doma tento typ starého nábytku alebo podobný,
kontaktujte ma. ODKÚPIM.

PLATÍM V HOTOVOSTI !  0908 320 488 80
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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ZUBNÁ POHOTOVOSŤ
Iba po telefonickom kontakte 

v čase do 20.00 h.

Ošetrenie nie je hradené ZP.

0910 800 837

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

www.starzyk.sk
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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 19.10.2020 do 24.10.2020

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

JABLKÁ ČERVENÉ
rôzne odrody
voľný predaj

NOVÁ KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

MAK MODRÝ
balenie 1kg

NAJLEPŠIE CENY V MESTE
ZEMIAKY ŽLTÉ
na zimné uskladnenie
balenie 25kg

REŽEME KAPUSTU
PO-PIA 8.00-16.00

SO 8.00-12.00
Telefonické objednávky

na číslach:
0902 714 559, 0908 832 973, 

0944 706 284,

KAPUSTA 
REZANÁ
voľný predaj

0,34 €/kg 0,79 €/kg

3,90 €/kg

ÝÝÝ

gggg

1,20 €/ks0,70 €/kg

CIBUĽA ŽLTÁ
balenie 10 kg

KARFIOL
voľný predaj

g

s

0,40 €/kg
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

999

ROZVOZ Zabezpečíme

objednávky telefonicky

krmivo pre nosnice, rastová a znášková

• Mulard káčere na výkrm
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LEVICE, Mochovská 45, tel.: 0902 944 324

Poľnohospodárska platobná agen-
túra (PPA)  zverejnila druhú výzvu 
na predkladanie žiadostí v rámci 
opatrenia „Zelená nafta 2020“ s cie-
ľom dočerpania všetkých alokova-
ných finančných prostriedkov na 
túto štátnu pomoc. 

Chovatelia hospodárskych zvierat a 
pestovatelia špeciálnej rastlinnej výro-
by tak môžu v rámci tejto štátnej pomo-
ci získať spolu až 30 miliónov eur.

V rámci prvej výzvy, ktorá  bola 
uzavretá 18. septembra 2020, bolo pri-
jatých 2247 žiadostí v celkovej výške 
takmer 26,1 mil. EUR. Vzhľadom na 
nedočerpanie alokovaných finančných 
prostriedkov na základe Schémy štát-
nej pomoci na poskytovanie pomoci 
vo forme úľav na environmentálnych 
daniach „Zelená nafta“, dnes vypí-
sala PPA v roku 2020 už druhú Výzvu 
na predkladanie žiadostí. Žiadosti je 
možné predkladať do 13. októbra 2020. 
Výzva je určená pre oprávnených žia-
dateľov pre rok 2020, ktorí si v rámci 
termínov prvej výzvy nepodali žiadosť.

Žiadosť o poskytnutie štátnej po-
moci v rámci opatrenia „Zelená nafta“ 
sa predkladá prostredníctvom systé-
mu ITMS2014+, ktorý je dostupný na 
webovom sídle http://itms2014.sk/. 
Tento elektronický proces odbremení 
žiadateľov od administratívy, znižuje 
chybovosť pri žiadostiach a zároveň 
urýchľuje procesy spracovania žiados-

tí. V prípade Zelenej nafty tak žiadate-
lia nemusia podávať množstvo tlačív, 
ktoré si PPA overí priamo zo štátnych 
databáz a registrov. Z Centrálnej evi-
dencie hospodárskych zvierat bude 
priamo čerpať  stavy hospodárskych 
zvierat a  podporované plodiny zasa 
z  Integrovaného administratívneho a 
kontrolného systému (IACS). Všetky in-
formácie o žiadostiach na „Zelenú naf-
tu 2020“ sú zverejnené na webstránke 
PPA https://bit.ly/36EOaW3.

„Zelená nafta“ je systémová štátna 
podpora v agrosektore, ktorú štát spus-
til v roku 2019. Opatrenie je stopercent-
ne realizované elektronicky. Oprávne-
ní žiadatelia môžu z tohto opatrenia 
získať celkovo 30 miliónov eur na pod-
poru špeciálnej rastlinnej a živočíšnej 
výroby.

Chcete dotácie na “zelenú naftu”?

» red

»KÚPIM SIMSON,PIONIER aj 
diely. 0949505827
»Hľadám spoločníka s 
motorkou alebo bicyklom 
do prenajatej garáže na 
T.Vansovej. Na nájme sa 
podelímeTel. 0907575003
»Kúpim staré motorky, mo-
pedy, JAWA, CZ, Simson aj 
staré bicykle. 0905121391

»DÁM DO PRENÁJMU KOM-
PLET ZARIADENÚ GARZONKU 
0915714015

»Kúpim haki lešenie,.Tel. 
0908532682

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

»PREDÁM HROZNO SORTA 
TALIAN 0910426074

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

»Kúpim staré českosloven-
ské cigarety 0907315640

»56r hľadá priateľku 
0917049831
»Päťdesatnik si hľadá 
obyčajnú ženu vek váha 
národnosť neprekáža 
0919292968

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

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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NÁBYTOK HALÁSZ

Detská izba TOM   

Pôvodná cena 317,- €  AKCIA 199,- €

Rozkladacia pohovka na každodenné 
spanie FENIX, spanie 204 cm x 157 cm 
Pôvodná cena 544,- €  AKCIA 477,- €

Šatníkova skriňa BALI - 4-dverová 

Cena 249,- €  

Kuchynská linka rôzne farby 

s pracovnou doskou

CENA od 299,- €

Pružinový matrac CC 3 výška 27 cm
rôzne rozmery šírky 80 cm, 90 cm, 160 cm 
a 180 cm Pôvodna cena od 275,- € 
AKCIA od 99,- € 

Vysoká posteľ  TIPO šírka 180 cm 

CENA 499,- €

Obývacia stena FRANCO, širka 260 cm
Pôvodná cena 299,- €  AKCIA 249,- €

Rozkladacia sedacia súprava BRUNO
spanie 196 cm x 124 cm
Pôvodná cena 480,- €  AKCIA 399,- €

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:  DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852 

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme na celý náš sortiment ešte 10% ZĽAVU vo všetkých našich predajniach. 

Ezen reklámunk felmutatása ellenébe 10% KEDVEZMÉNYT adunk minden árucikkunkre az osszes uzletunkben.

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15, 
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557 

 akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke
 www.nabytok-halasz.sk
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Sedacia súprava INFERNO
rozmery: 294 cm x 174 cm, spanie 230 cm x 160 cm 

Pôvodná cena 765,- €  AKCIA 666,- €

BAVLNKY
A NITE ZA

SUPER CENY

ZÁCLONY 
- 50% až 70 %

KOBERCE 
- 30% až 50 %

LUSTRE
- 50% 
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Slovenským chovom ošípaných hro-
zí smrteľné nebezpečenstvo od ne-
disciplinovaných chovateľov. Ide o 
tých, ktorí si nesplnili povinnosť a 
svoje chovy nezaregistrovali. 

To znemožňuje kontrolovať, či 
urobili všetky opatrenia pred šírením 
vírusovej nákazy afrického moru oší-
paných (AMO). Slovenská republika 
sa s AMO pasuje už od júla 2019. K 
dnešnému dňu evidujeme 298 pozitív-
nych prípadov u diviakov a 28 prípadov 
v chovoch domácich ošípaných v okre-
se Trebišov, Michalovce, Košice-mesto, 
Košice-okolie, Rožňava, Rimavská 
Sobota a Vranov nad Topľou. Na Slo-
vensku chováme viac ako pol milióna 
ošípaných na 7 100 farmách. Z toho 
360.000 kusov sa nachádza na 26 veľ-
kých farmách. A práve tieto musí kraji-
na ochrániť. Inak sa zníži sebestačnosť 
SR v bravčovom mäse, ktorá je teraz na 
úrovni len 37 percent.

V súvislosti s prasacou amnestiou 
minister Ján Mičovský zdôraznil: 
„Bezpodmienečne žiadam chovateľov 
ošípaných, aby využili prasaciu am-
nestiu a najneskôr do 23. októbra 2020 
bezplatne zaregistrovali svoje chovy. 
Ak tak neurobia, ich správanie bude 

hodnotené ako hazardovanie s potravi-
novou bezpečnosťou Slovenska.“

Celý postup registrácie nájde 
vlastník na web stránke Plemenár-
skych služieb, kde si treba stiahnuť 
tlačivo, vytlačiť, vyplniť, dať si ho po-
tvrdiť na Regionálnej veterinárnej a po-
travinovej správe a potvrdené poslať na 
Centrálnu evidenciu hospodárskych 
zvierat v Žiline: https://www.pssr.sk/
index.php/sk/cehz-ako-zaregistrovat-
-farmu-a-zvierata/

Ak sa majitelia chovov zaregistrujú, 
nebudú sa voči nim uplatňovať žiadne 
sankcie. Štátna veterinárna a potravi-
nová správa SR dnes posiela list všet-
kým starostom na Slovensku, v ktorom 
ich vyzýva, aby informovali občanov.

Prasacia amnestia

» red
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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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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RK Okná s.r.o
kvalita za rozumnú cenu
OK NO V P LNEJ VÝBAVE

0905 383 034
rkokna@zoznam.sk

iba za
333€

TIENIACA TECHNIKA
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 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%

19. október 1930     
spustenie lode President Masaryk, najväčšej československej bo-
jovej lode, na hladinu Dunaja

Výročia a udalosti
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach parádnej pôžičky s úrokom 0 % ročne a Raiffeisen pôžičky  
s odmenou získate v pobočke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
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Požičajte si 2 000 EUR, vrátite nám 2 000 EUR.
Parádna pôžička bez úrokov, poplatkov a skrytých podmienok vás nezaťaží.

0 % ÚROK ROČNE
NA PÔŽIČKY AŽ DO 2 000 EUR
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Ministerstvo kultúry zverejnilo for-
mulár nevyhnutný na zmapovanie 
ekonomických dopadov pandémie 
COVID-19 na pracovníkov v kultúr-
nom a kreatívnom priemysle. 

Záujemcovia ho nájdu na webovom 
sídle ministerstva pod odkazom For-
mulár.

Na základe formulára získa Minis-
terstvo kultúry SR (MK SR) reálne dáta 
o finančných stratách v jednotlivých 
oblastiach nezávislej kultúry a aj o poč-
te ľudí pracujúcich v kultúre a kreatív-
nom priemysle. Tieto informácie budú 
dôležité na určenie objemu mimo-
riadnych dotácií z dotačného systému 
ministerstva kultúry. Dodanie údajov 
pomôže zároveň zistiť štruktúru pra-
covníkov a pracovníčok v kultúrnom 
a kreatívnom priemysle. Ministerstvo 
kultúry preto vyzýva všetkých, aby for-
mulár vyplnili do 19. októbra.

Finančné dotácie počas mimo-
riadnej situácie, akou je pandémia 
COVID-19, umožní MK SR poskytovať 
nový zákon o poskytovaní dotácií v 
pôsobnosti MK SR. Návrh zákona tento 
týždeň schválila vláda a po schválení v 

Národnej rade SR by mal nadobudnúť 
účinnosť od 1. novembra tohto roka.

Prípadné otázky k formuláru treba 
adresovať na: formular@culture.gov.
sk, alebo na telefonickú informačnú 
linku +421 2 20482 350, ktorá bude k 
dispozícii počas pracovných dní od 12. 
októbra od 19. októbra od 9:00 do 16:00.

Sprievodné video k spusteniu formu-
lára nájdete na FB stránke ministerstva 
kultúry.

Formulár je uvedený na webovej 
stránke MK SR.

Formulár pre kultúru a kreatívny 
priemysel je zverejnený

» red

23. októbra 1989 
Komunistická strana Maďarska vyhlásila Maďarskú republiku a 
vzdala sa vedúcej úlohy v štáte.

Výročia a udalosti
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Rezort školstva sa stal partnerom veľ-
kého projektu s názvom „Odpíšeme 
ti“, ktorého cieľom je byť oporou pre 
obete šikany, ktoré sa častokrát neve-
dia alebo nemajú na koho obrátiť. 

Cieľom je začať otvorene hovoriť a dis-
kutovať o téme šikanovania na miestach, 
kde je tento problém najrozšírenejší - me-
dzi deťmi, učiteľmi a rodičmi.

Viaceré prieskumy potvrdili závaž-
nosť témy šikanovania v školskom pros-
tredí. Obeťou šikany sa môže stať každé 
dieťa bez ohľadu na svoj sociálny status, 
rovnako ako sa môže stať agresorom. Ná-
sledne nastáva ťažká situácia, z ktorej tre-
ba vyjsť a nájsť riešenie. Častokrát nielen 
dieťa, ale ani dospelý nevie, ako správne 
zareagovať, čo urobiť. Neraz sa tak deje 
bez povšimnutia okolia. To, čo sa môže v 
danom momente javiť ako nevinný žart, 
môže mať dlhodobé následky. Preto je 
veľmi dôležité dbať na prevenciu šikany a 
vytvárať zdravé prostredie pre deti v škol-
ských zariadeniach.

Iba spoločnými silami dokážeme za-
staviť šikanu! S týmto mottom sa spojili 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR, Nadácia Markíza a Linka det-
skej istoty, n. o. Výsledkom je projekt „Od-
píšeme ti“, ktorý sa spustil v pondelok.

„Problém šikanovania nedokážu 
deti a mladí ľudia často riešiť sami - potre-
bujú pomoc! Prežívanie takejto situácie 
výrazne ovplyvňuje osobnostný, sociálny 
a edukatívny vývin detí a mládeže a sú-

časne negatívne vplýva na ich telesný a 
zdravotný stav. Neošetrené zážitky predi-
kujú dlhodobé následky, prechádzajúce 
často do dospelosti, preto každá aktivita 
v záujme prevencie a eliminácie šikano-
vania je potrebná a vítaná,“konštatuje 
Linka detskej istoty, n. o.

Práve preto od dnešného dňa začal 
fungovať web www.odpisemeti.sk, kto-
rý ponúka možnosť urobiť dôležitý prvý 
krok a dieťa, ale aj dospelého človeka 
konajúceho v záujme dieťaťa, nasmeruje 
na správnu cestu riešenia. Pomoc je po-
skytovaná prostredníctvom anonymnej 
Linky detskej istoty – na bezplatnom te-
lefónnom čísle 116 111, ktoré je k dispozícii 
24 hodín, 7 dní v týždni, ale aj cez chat, 
ktorý je na webe dostupný vo vybraných 
hodinách. Návštevníci na stránke nájdu 
tiež množstvo dôležitých informácií o 
téme, ako aj zaujímavé videá a články.

A do boja proti šikane!

» red 
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www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a ančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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Hľadáme zamestnanca na pozíciu
KONTROLNÝ TECHNIK STK
Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou
Náplň práce: kontrola motorových vozidiel 
Ponúkame: plný úväzok, nástup ihneď

Mzda: 1000 € brutto/mesiac
Požadujeme: minimálne stredoškolské 

vzdelanie, prax 2 roky, 
vodičský preukaz A,B,C,D,E,T

životopisy posielajte na e-mailovú adresu:

 hursan@stknz.sk

PRACUJ
U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ
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Pracuj v Hradci Králové
OPERÁTOR VÝROBYY  

0800 500 091 +420 730 893 3380800 500 091 +420 730 893 338
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

Kaufland Nové Zámky Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

BILLA, LIDL Nové Zámky Mzda: 3,3330 €/h. brutto  

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Nástup ihneď.
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 prijme 

Mzda: 

 0918 493 960

OPERÁTOR VÝROBY
Mzda: 650 - 900 EUR / brutto

Dajte Vašej kariére priestor a prihláste sa na:

Mgr. Radovan Kováč | Radovan.Kovac@MIBA.COM | 0902 972 443

Miba Steeltec vo Vrábľoch je jedným z popredných strategických partnerov medzinárodného motorového 

a automobilového priemyslu. Staňte sa aj Vy našim kolegom ako:
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S Mibou získate: 
• Stabilné zamestnanie v modernej rozširujúcej sa  
 medzinárodnej spoločnosti 
• Prácu v čistej prevádzke, ochranné pracovné 
 pomôcky a rozšírenú zdravotnú starostlivosť 
• Motivujúci nástupný plat a zaujímavé príplatky 
 a bonusy 

• Dostatočný priestor na zaškolenie 
• Možnosť kariérneho rastu a ďalšej špecializácie 
• Priateľský kolektív s „mladým duchom“ 
• Bohatý sociálny program vo forme výletov, akcií 
 a darčekov aj pre rodinných príslušníkov 
 zamestnancov
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
�������	
����������
��

���TO, RÝCHL�����	
�������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· 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 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

 

52
- 0

11
2


