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Týždenne do 34 140 domácností

Kaparáš 3885/1A, Šurany
e-mail: info@pekarenkrajec.sk
@
@pekarenKrajec

Široká ponuka kváskového
chleba a pečiva
v našej pekárni s predajňou

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA DOM KAMEŇA
až

30% na náhrobné kamene

ZĽAVY

DVOJHROBY
ROBY
+ pomníkyy už od

1.190 €

NOVOOTVORENÁ
N
OVOOTVOREN
NÁ
ÁP
PREDAJŇA
REDAJŇA

JEDNOHROBY
+ pomníky už od

990 €
NAVŠTÍVTE NÁS v našej predajni na
metódskej ul. 8 v Nových Zámkoch (pri autobusovej stanici)
Cyrilometódskej

Ria Burger
Donášková
službámaky

KONTROLNÝ TECHNIK STK
Ponúkame: plný úväzok, nástup ihneď
Mzda: 1000 € brutto/mesiac
Požadujeme: minimálne stredoškolské
vzdelanie, prax 2 roky,
vodičský preukaz A,B,C,D,E,T

DIGISPORT
slov. a maď. progr. ZADARMO.

76-0013

Ponúka na predaj:
8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby
OZ
krmivo pre nosnice rastová a znášková

76-0011

07-0001

0905 746 124
09
www.strecha.ws

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

(pri galante)

za 25€ ročne

PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS
CSUTI IMRICH - NOVÉ ZÁMKY
MOBIL: 0903 122 192

na okná a
dvere

hydinárska farma topoLnica

(38 programov SK, CZ, HU)

ARRI s.r.o.

-50%
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e
Zabezpečím

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
450 432
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36-0006
6

plechy a škridle

hursan@stknz.sk

76-0006

76-0015

životopisy posielajte na e-mailovú adresu:

ANTÉNY - SATELITY

Cenové ponuky ZDARMA

- 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

Náplň práce: kontrola motorových vozidiel

STRECHYNA KĽÚČ
2

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou

17
0949 234 5

4,50 €/m

NOVAPLAST

Hľadáme zamestnanca na pozíciu

ové Z
Ľ. Štúra 1, N ness.site)
usi
.b
(ria-burger

od

+421 908 269 250

info@globestone.sk  www.globestone.sk

76-0007

OTVORENÉ: Pondelok – piatok: 08:00 – 17:00
Sobota: 08:00 – 15:00

76-0009

ZIMNÁ AKCIA trvá do 30.3.2021

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

NOVOZÁMOCKO Skromne o štedrosti
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Nové Zámky, Bánov, Komjatice,
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Po týždni opäť vitajte, milí čitatelia!
Minule sme si pripomenuli pokoru a
jej význam v živote človeka, a to ako
prvú cnosť. Dnes sa pristavíme pri
druhej – pri štedrosti.
Láska, charita, veľkorysosť, ochota
dávať, uskutočňovanie šľachetných myšlienok alebo činov, to vo všeobecnosti
je štedrosť. Teda, vidíme, štedrosť nie je
rozhadzovanie, s tým nemá nič spoločné.
Štedrosť je vyváženým stredom medzi
rozhadzovačnosťou a lakomstvom. Potlačená chamtivosť a egoizmus.
A práve kvôli tomuto sa v mnohých
prípadoch dnešný človek cíti zmätený,
pretože práve chamtivosť a egoizmus ho
často sprevádzajú na ceste k úspechu.
Štedrosť, ako všetky dobré city, je hodnota, ktorá sa pestuje od detstva a rodičia
sú už prvými učiteľmi štedrosti. Dôležitým znakom štedrosti by malo byť hlavne to, že sa nepraktizuje kvôli vďačnosti
alebo chvále, ale pre dobro ostatných.
Našou odmenou za štedrosť je potom
pocit šťastia a radosti. Štedrí môžeme byť
aj anonymne. V súčasnosti je však často
opak pravdou. Darovanie sa často opiera
o veľkú reklamu.
Mnohých ľudí život naučil, že štedrosť môže byť paradoxne aj veľmi skrom-

(rolety, žalúzie, sieťky)

ná. A pritom poteší, pomôže, povzbudí,
podrží človeka v núdzi.
Doba nie je dobrá, všímavosť a prípadná následná pomoc je viac ako inokedy potrebná. Lebo mnohí povahovo
slabší ľudia skĺzavajú k hrubosti, násiliu i agresii, čím si chcú kompenzovať
podmienky, v ktorých momentálne žijú.
Často však to je iba zo zúfalstva. Aj preto sa treba asi viac zaujímať práve o túto
skupinu občanov, snažiť sa spoznať príčiny a najmä okolnosti, ktoré ju doviedli
do takéhoto pre ňu inak nie obvyklého
stavu. Už len počúvať oficiálne informácie si vyžaduje veľmi silné nátury, najmä,
ak s nimi neprichádzajú nejaké povzbudzujúce vízie. Ale iba chaos a beznádej,
strašenie a zákazy.
Skúsme to teda so štedrosťou tak,
ako je vyššie popísaná. Nič nestratíme.
Aj tak nikam nechodíme, naše výdavky
sú obmedzené na minimum.
Skúsme byť štedrí tam,
kde už nezvládajú ani to
minimum. Alebo tam, kde
nevyhnutne potrebujú ľudské slovo.
Vďaka vopred,
pekný týždeň vám
všetkým želá

HELUX - Nové Zámky
Ďalej ponúkame:

OPRAVY a SERVIS
tokien a dverí
troliet a žalúzii
tvymieňame kovania
tvymieňame tesnenia

CENOVÉ PONUKY

OPRAVY A SERVIS

www.helux.sk

helux@helux.sk

035 6420 166

0918 109 149

PONÚKAME PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

76-0008

Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@regionpress.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

0 8 0 0 5 0 0 0 91

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

85_0089

Redakcia:

Najčítanejšie regionálne noviny

VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY
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Masívne oplotenie z plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

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

Západné Slovensko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Slovenský

výrobok

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

07-0004

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel
Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

• rolety, žalúzie, sieťky
ťky

• garážové brány
• servisné opravy
y
• a iné doplnky

0915 261 120
0907 793 056

Kvalitný nemecký
proﬁl za prijateľnú cenu!

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT
VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV

OPRAVY A SERVIS

0908 16 14 16

www.montplast.sk

montplast@montplast.sk

opilovanie
a vypilovanie stromov
práce horolezeckou
technikou - výškové práce
práce vysokozdvižnými
plošinami
servis a údržba ručných
motorových píl a kosačiek
spilovanie rizikových
stromov
kosenie záhrad
mulčovanie a štiepkovanie

pre Nitru, Zlaté Moravce,
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC

Ďalej ponúkame:

ODŤAH VOZIDLA
ZADARMO

NZ21-05 strana
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s.r.o.

Vám ponúka:

ZADARMO

viac ako 15 rokov na trhu

CENOVÉ PONUKY

P PÍL T

Recyklácia vozidiel

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

76-0008

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Zabezpečíme odvoz a dovoz
kontajnerovým vozidlom!

0905 244 214
www.popilto.sk

801210010

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Klvalitné plechové garáže s montážou

801210006

Nové
Zámky

ŠKOLA, SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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76-0001

NOVOZÁMOCKO

Farba alebo dekór dreva?
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A
Akcia
platí
atí do
do 28.2.2021
28.2.
8.2.20
2021
21
na plastové
ové
é a plast-hliníkové
plast-hliiníkové
p
okná Slovaktual
al PASIV
V
v dekóre dreva alebo vo farbe

NOVÉ ZÁMKY7)SHO\
035/640 88400908 713 576
novezamky@slovaktual.sk

www.slovaktual.sk/akcia

PONUKY PRÁCE

ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME

OSTRAVA

PRIJÍMAME PREDČASNÝCH STAROBNÝCH DÔCHODCOV,
STAROBNÝCH DÔCHODCOV resp. INVALIDNÝCH DÔCHODCOV.

Viac informácií na

0908 678 448

145 KČ/ NETTO HODINA
- OPERÁTOR VÝROBY
- ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH:

0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

NZ21-05 strana
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781210003-1

4 €/hod

HRADEC KRÁLOVE

Pracovné dni:
ráno 5:45 - 7:30
poobede obdeň 14:30 - 17:30

85 0106

BRIGÁDA

Miesto výkonu:
Považská ulica,
Nové Zámky

COVI
COVID
TEST
T
ES

- možnosť pracovať na živnosť
- ubytovanie zabezpečené

781210028

DLHODOBÁ

VÁM

OD 700€ - 900€ / NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2

nakladanie / vykladanie
balíkov z kamiónu

/SH]Um
037/783 19120902 950 841
vrable@slovaktual.sk

76-0014

VRÁBLE

SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

02 AUTO-MOTO / iné

Seniori nad 85 a 75 rokov, ktorí sa
chcú nechať zaočkovať proti ochoreniu Covid - 19, môžu požiadať o pomoc Trnavskú arcidiecéznu charitu.
V okresoch, kde pôsobí, pomôžu jej
zamestnanci seniorom pri registrácii
na očkovanie a v nutných prípadoch
ich môžu na očkovanie aj sprevádzať
do nemocnice.

»KÚPIM MOPED ZNAČKY
JAWA STADION SIMSON PIONIER MUSTANG STELA STING
STEWARD AJ POKAZENÝ
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»HĽADÁM BABETTA SERVIS.
0908423934 ANDOVCE

04 BYTY / prenájom
»Prenájom 2 i byt Bezručova s parkovacou plochou
záhradkou a. N.Zámky
0907607348
»Predám 2izbový byt v pôvodnom stave v centre NZ.
0904595948

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
Predám 3 plynové bomby
10 kg 0904297546

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám obilie, jačmeň, tritikal-16€/q. Palárikovo tel.
0940336457

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»Predám práčku, notebook,
set top box, sporák, záhradu, 0915993281
»Predám nový dámsky bicykel - lacno 0910268617

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»KTO DARUJE HOCIČO OD
ZÁMBÓ JIMMYHO. NAPR. CD,
KNIHU ALEBO DVD. DISKMEN
AJ PLYŠÁKY. LEN SMS.
0907524913

16 ZOZNAMKA
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP DS 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Na Slovensku sa v týchto dňoch očkuje proti ochoreniu Covid - 19 skupina
ľudí nad 85 aj 75 rokov. Seniori v takomto veku však v mnohých prípadoch
nemajú prístup k počítaču alebo registráciu prostredníctvom internetu sami
nezvládnu. Ak nemajú nikoho, kto by
im s tým pomohol, môžu sa obrátiť na
trnavskú charitu. Jej zamestnanci pomôžu s registráciou seniorom z okresov
Trnava, Galanta, Hlohovec, Piešťany,
Nové Mesto nad Váhom, Dunajská Streda a Komárno.

charity Miroslav Dzurech.
Seniori môžu zamestnancov charity kontaktovať v pracovné dni od 8. do
16. hodiny.
Okresy Trnava, Galanta, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Dunajská
Streda a Komárno na telefónnom čísle:
0948 887486 a okres Piešťany na telefónnom čísle: 0910 788031.
Podľa dostupných informácií, ktoré má naša redakcia k dispozícii, na
podobný model pomoci na celom Slovensku prechádzajú viaceré odbočky
Slovenskej katolíckej charity, ale aj viacero iných charitatívnych organizácií.
Rada našej redakcie pre takto ochotné
organizácie znie – nahláste sa starostom obcí v okruhu vašej regionálnej
pôsobnosti, určite radi takúto možnosť
pomoci starším občanom oznámia.

Takto treba postupovať
Záujemca o očkovanie zavolá na telefónne číslo a skontaktuje sa so zamestnancom charity. Ten s jeho vedomím a
súhlasom vyplní v jeho mene registračný formulár na očkovanie. „V prípade,
že ide o osamelého seniora a nemá nikoho, kto by ho na očkovanie sprevádzal, budeme sa snažiť pomôcť mu aj v
tomto smere,“ hovorí riaditeľ trnavskej

SBS
LAMA SK

Ponuka
práce

príjme operátorov
GPS monitoringu

Prijmeme

operátorov/ky výroby
na TPP - dlhodobo v NR, práca
v sede na 2-3 zmeny.

v Nitre

Základná mzda
623€ /brutto + odmeny
a príplatky.
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ!
Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o.

0948 086 717

GLAZÚROVANIE
ANÍ
VANÍ

CIA
R
E
Z
IN
27
0915

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!

781 2

rookov
„Už
my
od ﬁrm
“
MOLNÁR

26

0903
3 405
40
05 588
588
0905
5 983 602

» red

Pozor na „energošmejdov“
Bránte sa nekalým obchodným
praktikám! Nenechajte sa podviesť
obchodníkmi, následky sú pre
mnoho ľudí devastačné. Nenechajte ich donútiť vás podpísať zmluvu,
ktorú nie je možné zrušiť. Nie sú zo
štátného podniku – sú to energošmejdi, ktorí sa vám chcú dostať do
domu!
Určite to poznáte – pri dverách vám
zazvoní dvojica (tentoraz nie nútiaca
sa vás k nejakej viere), niečo zamrmle
akože predstavenie sa a pýta od vás
faktúru za elektriku. Tu by mala prísť
vaša protiotázka - „načo“? Väčšina
však iba poslušne odpochoduje pre
faktúru. Nehladiac na to, že sú na nej
vaše osobné údaje, s ktorými nemá
dvojica nijaké právo narábať, ani do
nich nahliadať. Opäť po pohľade do
faktúry niečo zamrmlú a omámia vás
návrhom – my vám poskytneme elektriku o polovicu lacnejšie.
V súčasnosti obchodní zástupcovia
s preukazmi a doplnkami SPP chodia
po domácnostiach a klamú ľudí. Chcú
ich primäť podpísať novú zmluvu, dodatok alebo rovno prepísať zákazníka
od jeho aktuálneho dodávateľa k SPP..”
Musím Vám skontrolovať plynomer…
Viete, čo sa stalo v Prešove?“ Obhajuje
svoj vstup do bytu muž identifikujúci
sa ako zamestnanec SPP. “Váš dodávateľ totiž končí a preberá ho SPP štátny
podnik,” obhajuje nátlak na podpis

zmeny dodávateľa energií.
Energetická firma spolupracujúca
s SPP používa nekalé praktiky. Tvrdia
to samotní jej bývalí spolupracovníci. Na Slovensku operuje spoločnosť,
ktorá v Česku dostala pokutu vo výške
900-tisíc českých korún za nekalé obchodné praktiky, pre jedného z najväčších dodávateľov energií – Slovenský
plynárenský priemysel. Tentokrát sa
ozvali nespokojní bývalí spolupracovníci firmy, ktorým vraj dlhuje desaťtisíce eur za nevyplatené provízie.
A ešte – ako sa skončí príbeh o o
polovicu lacnejšej elektrike? Máte ju
naozaj prvé tri mesiace zdarma, ale
nevšimnete si, že po uplynutí istej doby
odberu vám stúpne fakturované suma
do nebeských výšin. Lenže vy platiť
musíte, lebo ste podpísali. A svietite a
kúrite možno aj trikrát drahšie ako do
momentu, kým u vás zazvonila milá
dvojica.
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Výročia a udalosti
v Paríži boli nainštalované prvé verejné telefóny na vlakových staniciach

6. februára 1901
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36-0003

S registráciou na očkovanie pomôže
seniorom (nielen) Trnavská charita
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94-003-4
003-4
03 4

Občianska
riadková
inzercia
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Zachránili domček Deduška Večerníčka

Domček Deduška Večerníčka sa nachádza v najvýchodnejšom kúte Slovenskej republiky - v obci Nová Sedlica
a mladšej i staršej generácii divákov je
známy z televíznej obrazovky verejnoprávnej televízie. „Ide o národnú kultúrnu pamiatku Dom ľudový v Novej
Sedlici, postavenú s najväčšou pravdepodobnosťou na prelome 19. a 20.
storočia, ktorá je súčasťou pamiatkového fondu Slovenskej republiky od 27.

Obnovená chalúpka či „Domček Deduška Večerníčka“. zdroj foto: KPÚ
Prešov Nová Sedlica, foto A. Liška

novembra 1987,“ hovorí Anton Liška,
pamiatkar z Krajského pamiatkového
úradu (KPÚ) v Prešove.

Domček museli
najskôr presťahovať
Nakoľko sa národná kultúrna pamiatka nachádzala na vlastnícky nevysporiadanom pozemku, Krajský
pamiatkový úrad Prešov súhlasil s jej
premiestnením na nový pozemok v obci,
situovaný asi 120 metrov juhozápadne
od pôvodnej parcely. „Tunajší úrad povolil premiestnenie pamiatky aj z toho
dôvodu, že objekt sa už aj tak nenachádzal na svojom pôvodnom miestne. Po
skončení druhej svetovej vojny bol totiž
premiestnený na západný okraj pôvodného pozemku, aby ustúpil výstavbe novšieho murovaného rodinného
domu,“ objasňuje pamiatkar. Dodáva,
že obnova objektu prebiehala v dvoch
fázach. Prvá, realizovaná v roku 2019,
zahŕňala inšpekčnú a projekčnú činnosť, druhá, prebiehajúca v roku 2020,
sa týkala práve premiestnenia a obnovy
pamiatky. „Objekt sa najskôr rozobral,
odstránili sa staré vápenno-cementové
omietky a slamená krytina, očíslovali
sa jednotlivé konštrukčné prvky zrubu
a krovu, rozobralo sa komínové teleso,
podlaha, strop aj zrub s krovom, odinštalovali sa okenné a dverné výplne a
poškodené konštrukčné drevené prvky
objektu boli buď vymenené alebo obno-

Takto vyzerala pôvodná chalúpka v Novej Sedlici.
zdroj foto: Archív KPÚ Prešov, fond Scany negatívov, Nová Sedlica, neg. č. 37722-4
vené. Vybudované boli nové kamenné
základy a oporný múr vo svahu zadnej
časti parcely, na ktorú bola pamiatka
následne premiestnená a nanovo zložená,“ prezrádza odborník.

Nasledovala obnova chalúpky
Pri obnove pamiatky boli podľa pamiatkara použité tradičné materiály
a stavebné postupy. „Okolo objektu
bol vybudovaný odkvapový chodník
a vyspravil sa zrub. Prebehla obnova
interiérových a exteriérových omietok,
ktoré sú prírodné hlinené, vybudoval
sa drevený záklop a komínové teleso,

osadili sa okenné a dverné výplne a objekt bol zastrešený slamenou krytinou.
V novembri bola pamiatka elektrifikovaná, zrealizovali sa vápenné nátery
interiérových a exteriérových omietok,
osadila sa nová drevená dosková podlaha, zástrčky a vypínače, nainštalovalo
sa vykurovanie a zrealizovali sa práce
na úprave okolia. Začiatkom decembra
boli v objekte nainštalované nové svietidlá,“ popisuje odborník. „A možno
pribudne aj búda so psom a jabloň. Kto
vie? Nechajte sa prekvapiť,“ hovorí pamiatkar.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

33-0002

Malý roľnícky domček zastrešený
slamenou strechou a nápadne sa
podobajúci rozprávkovej chalúpke
Deduška Večerníčka sa podarilo
zachrániť. Vďaka úsiliu mnohých
šikovných ľudí sa chalúpka dočkala obnovy.
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Pápež František ustanovil Svetový Novinky o predĺžení odkladu
deň starých rodičov a seniorov
poistného do Sociálnej poisťovne
Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu
31. januára Svätý Otec František
oznámil svoje rozhodnutie ustanoviť „Svetový deň starých rodičov a
seniorov“ v pravidelnom termíne
štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a
Anny, Ježišových „starých rodičov“.
Pápež Franišek tak urobil pred blížiacim sa sviatkom Obetovania Pána,
ktorý v biblických postavách Simeona
a Anny poukazuje na dôležité miesto
starých ľudí v Božom pláne spásy.
Svoje rozhodnutie ozámil po udelení
požehnania, spolu s vysvetlením pohnútok, ktoré ho k tomu viedli. Vyjadril
sa týmito slovami:
„Pozajtra, 2. februára, budeme sláviť sviatok Obetovania Pána v chráme,
keď Simeon a Anna, obaja vo vysokom
veku, osvietení Duchom Svätým rozpoznali v Ježišovi Mesiáša. Duch Svätý
vnuká i dnes starým ľuďom myšlienky
a slová múdrosti: ich hlas je vzácny,
pretože spieva chvály Bohu a udržiava
korene národov.
Oni nám pripomínajú, že staroba
je dar a že starí rodičia sú ohnivkom
spojenia medzi generáciami, aby odovzdávali mladým skúsenosť života a
viery. Na starých rodičov sa často zabúda, a takto zabúdame na odovzdávanie
bohatstva spočívajúceho v uchovávaní

koreňov.
Preto som sa rozhodol ustanoviť
Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť v celej Cirkvi
každoročne vo štvrtú nedeľu júla, v
blízkosti spomienky na sv. Joachima a
Annu, Ježišových „starých rodičov“.
Je dôležité, aby sa starí rodičia stretali s vnúčatami a vnúčatá so starými
rodičmi, pretože – ako hovorí prorok
Joel – starci pred vnúčatami budú
mávať sny, veľké túžby, a mladí, posilňovaní starými rodičmi, budú kráčať
vpred a prorokovať. A práve 2. februára
je sviatok stretnutia starých rodičov s
vnukmi.“

» red

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na nariadenie
vlády SR z 27. januára 2021, ktoré im v
čase pandémie umožňuje odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie
za mesiac január 2021 do 30. júna 2021,
za predpokladu splnenia zákonom a
nariadením stanovených podmienok.
Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac január 2021 do 30.
júna 2021 platí iba pre zamestnávateľov v
časti poistného za zamestnávateľa a pre
povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat
alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za
január 2021 sa za zamestnancov nemení.
Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti
pripravuje formulár čestného vyhlásenia,
ktorý bude slúžiť na preukázanie splnenia
podmienok odkladu splatnosti poistného
za mesiac január 2021. Pokles obratu, resp.
príjmu z podnikania tak odvádzateľ poistného oznámi Sociálnej poisťovni prostredníctvom tohto pripravovaného elektronického formuláru. Zaslanie elektronickej
verzie formuláru zabezpečí rýchlu spätnú
väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti
poistného. Ak nemá odvádzateľ poistného
prístup k internetu, môže Sociálnej poisťovni doručiť aj listinnú podobu formulá-
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ru. O ich zverejnení budeme verejnosť včas
informovať.
Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné
osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za január 2021. Lehota
splatnosti sa im predĺži do 30. júna 2021.
Záujemcom o odklad poistného Sociálna
poisťovňa odporúča, aby čestné vyhlásenie zaslali do Sociálnej poisťovne čo najskôr, najlepšie pred splatnosťou ich poistného vo februári 2021.
Odložiť si splatnosť poistného môžu
zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykazujú
pokles čistého obratu alebo pokles príjmov
z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Predĺženie lehoty na zaplatenie poistného za január 2021
platí pre povinne nemocensky a povinne
dôchodkovo poistenú SZČO a pre zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa (nie za zamestnanca).
Sociálna poisťovňa odporúča využiť
elektronický formulár – Čestné vyhlásenie
- Odklad poistného za január 2021, ktorý
zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného.
V nevyhnutnom prípade je možné využiť
aj listinnú podobu formuláru, ktorú treba
doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

» Zdroj: SP

POLI
PO
OLI
LITI
TICK
TICK
TI
CK Á IN
CKÁ
INZE
NZE
ZERC
ER
RC
CIA
A / SPO
OMÍ
MÍÍNA
NAME
NAME
NA
ME,
E, SLUŽ
SLU
SL
UŽBY
UŽ
ŽB
BY
Y

NO
NO
OVO
V ZÁ
ÁMOCK
C O

FEBRUÁR
VO VAŠICH
LEKÁRŇACH

Andovská 6, 940 01 Nové Zámky

J. Kráľa 3,
940 02 Nové Zámky

LEKÁREŇ NOVEA

LEKÁREŇ DVORY

Hlavná 17, (OC Coop Jednota)
941 31 Dvory nad Žitavou

Hlavná 1,
941 31 Dvory nad Žitavou
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NPGQNGCT?HĝÐIÐQNPĖTLCKSÐDSLEMT?LGSÐGKSLGRLhFMÐQWQRhKS Ð4GR?KęLÐ  ÐLG?AęLÐ?Ð@GMRęLÐNPGQNGCT?HĝÐIÐQNPĖTLCKSÐ
DSLEMT?LGSÐLCPTMThFMÐQWQRhKSÐ Ð4GR?KęLÐ"Ð?ÐXGLMIÐ
NPGQNGCT?HĝÐIÐSBPƢ?LGSÐXBP?TĞAFÐIMQRęÐ?ÐXS@MT Ð4GR?KęLÐ
Ð?ÐXGLMIÐNPGQNGCT?HĝÐIÐSBPƢ?LGSÐBM@PhFMÐXP?IS
1CJhLÐNPGQNGCT?ÐIÐQNPĖTLCKSÐDSLEMT?LGSÐơRęRLCHÐƢš?XW
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NAKÚPTE VÝHODNE
7à ß7-ßȴ&à",*,3à'à
NA WWW.LEKARENPLUS.SK

VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ VÝRAZNÉ ZĽAVY
Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY 50% .
.MXMPLCÐQGÐNPCıęR?HRCÐNęQMKLĝÐGLDMPKĖAGSÐNPCÐNMSƢGT?RCšMTÐ?ÐNMP?ĳRCÐQ?ÐQÐJCIĖPMKÐ?JC@MÐJCIĖPLGIMK ÐIAG?ÐNJ?RęÐMBÐ Ð ÐÐBMÐ Ð Ð?JC@MÐBMÐTWNPCB?LG?ÐXĖQM@ Ð
Ð*GCIÐL?ÐTLĝRMPLhÐNMSƢGRGC ÐÐ*GCIÐL?ÐTMLI?HơGCÐNMSƢGRGCÐ Ð*GCIÐL?ÐNMB?LGCÐBMÐLMQ? ÐÐ4ĞƢGTMTĞÐBMNJLMI Ð$MRIWÐQĝÐGJSQRP?ıLh ÐXKCL?ÐAGCLÐTWFP?BCLĖ
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Najčítanejšie regionálne noviny

Chcete chovať hydinu?

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

88-0025

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní

X NANO
SPURTE
OR
RESPIRÁT
V100
MASKA
FFP2 NR

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

RESPIRÁTOR 3M™
AURA™ 9320
+ FFP2

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

ANTIGÉNOVÉ TESTY

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk



32-001-1

www.aiw.sk

V ponuke aj

0800 24 24 44

   

www.lekarenplus.sk

85_0090

Kritériá
pre spoluprácu :

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

 OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde p

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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87-0007

farba
ANTRACIT

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.

