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Široká ponuka kváskového
chleba a pečiva

v našej pekárni s predajňou

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

@pekarenKrajec

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA

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

@
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www.starzyk.sk

0910 800 837
STARZYK s.r.o., 

M.R. Štefánika 14, Šurany

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 
Iba po telefonickom kontakte v čase do 20.00 h.                 Ošetrenie nie je hradené ZP.

ZUBY, KTORÉ NEPADAJÚ
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Akcia platí do 28.2.2021
na plastové a plast-hliníkové 
okná Slovaktual PASIV 
v dekóre dreva alebo vo farbe

Farba alebo dekór dreva?

A atí dddddddodo 2do 2dddddd 8.2.8.2.8 202021211
ové ééééééééééé a paa pla pa pa pa paaaaa ast-hliiníkové 

al PASIVV
v dekóre dreva

www.slovaktual.sk/akcia

NOVÉ ZÁMKY
035/640 8840 0908 713 576
novezamky@slovaktual.sk

VRÁBLE 
037/783 1912 0902 950 841
vrable@slovaktual.sk
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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
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S TO L Á R S T VO
Nové Zámky

Dovoz a montáž GRÁTIS

0908 192 109, 0949 692 283

Výroba nábytku na mieru
ROLLDORY, kuchynské linky a iné
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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
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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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0905 746 124, www.strecha.ws

STRECHYNA KĽÚČ
ARRI s.r.o. 

Cenové ponuky ZDARMA

plechy a škridle

4,50 €/m2*
(* cena od)

AKCIA
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 4320905 45444444444444444444444444444444444 0 432

6

krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ

Zabezpečíme

Ponúka na predaj:
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 2.3. 2021

NA STRANE č.4
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INZERCIA

NOVOZÁMOCKO

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    42.810 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

DISTRIBÚCIA (34.140 domácností)
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PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(rolety, žalúzie, sieťky)

HELUX - Nové Zámky
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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Chcete chovať hydinu?

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

Nosnice
Brojlery

Morky
Káčatá

Húsatá
Husokačky

PREDAJVO VAŠOMOKRESE

100% záruka kvality   Sme tu pre Vás už 30 rokov
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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

Slovensko je v boji s Covidom naj-
horšie na svete. Umierajú naši blízki, 
nemocnice sú plné chorých na Covid a 
liečba iných vážnych ochorení stojí bo-
kom.

Žiaľ minister zdravotníctva Marek 
Krajčí neurobil nič pre rázne zlepšenie 
tejto vážnej situácie. Či mohol? Mohol. 
Či vedel ako? Vedieť mal.

Dôvodov prečo sme najhorší je via-
cero. Jeden je veľmi dôležitý. Celý svet 
už má štandardizované postupy ako 
liečiť chorých na Covid od prvého po-
čiatku ochorenia, od liečby u všeobec-
ného lekára až po nemocnice. Postupy 
sa neustále zlepšujú, prichádzajú nové 
poznatky o rôznych vhodných liekoch 
a všade na svete ich aplikujú do praxe. 
Žiaľ náš minister nič takéto nezaviedol, 
hoci odborníci na to naliehali už od leta. 
A tak minister Krajčí radšej robí len ko-
mentátora štatistík o počtoch mŕtvych. 
Fungujeme v chaose štýlu “pomôž si 
sám”, “vyskúšaj sám”. Ani len netuší-
me, že príznaky ochorenia sa v závislos-
ti od konkrétnej mutácie vírusu menia          
a my často nerozpoznáme včas, že sme 
chorí.

Ste pozitívny? Tak jediné čo viete, 
že máte zostať doma a môžete sa za-
čať liečiť sami. PREČO? Lebo nemáme 
štandardné postupy pre lekárov v am-
bulanciách ako majú liečiť ľudí s Covi-

dom. Rovnako tragické je, že nemáme 
štandardné postupy pre nemocnice a 
mnohé nemocnice majú aj preto veľmi 
zlé výsledky a mnoho mŕtvych.

Či sa dá robiť niečo lepšie? Dá sa. 
Treba však normálne zodpovedne a ma-
nažérsky riadiť rezort a najmä komuni-
kovať.

Marek Krajčí svoju funkciu nezvládol 
a nezvláda. Nie je to nič osobné, ale kvô-
li jeho neschopnosti dnes zomierajú aj 
tí, čo ešte mohli žiť! To sa musí zmeniť. 

Vo svete už COVID liečia, začnime
už konečne aj na Slovensku!
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» Tomáš
   Drucker
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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 1.3.2021 do 6.3.2021

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

JABLKÁ ČERVENÉ
rôzne odrody
balenie 5kg

KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

KEL
voľný predaj

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 25kg

0,39 €/kg

MRKVA
voľný predaj

0,69 €/kg

0,89 €/kg

0,39 €/kg

KAPUSTA BIELA
voľný predaj

0,56 €/kg

kg

0,49 €/kg

ýýýýýýý
M
vovo

0

AAAAAAAAA

U NÁS V PONUKE:
ZEMIAKY NA SADENIE: žlté a ružové, certifikovaná sadba, (rôzne odrody)
CIBUĽA NA SADENIE: žltá, červená, certifikovaná sadba

Ak si väčšina ľudí, najmä mladších 
ročníkov myslí, že cudnosť je to, čo 
si myslia, potom sa mýlia. Cudnosť 
totiž vo svojej podstate zahŕňa prís-
nu mravnú čistotu a prospešnosť a 
dosiahnutie čistoty myšlienky po-
mocou vedomého zdokonaľovania. 
Cudnosť, to je aj zdržanlivosť, bezú-
honnosť, čistota duše. 

Povedať teda o cudnosti, ako ďalšej 
ľudskej cnosti iba to, že je to pojem pre 
telesnú nedotknuteľnosť je príliš málo 
a vyjadruje to veľkú neznalosť pojmov. 
Ako ľahké by bolo potom považovať 
množstvo ľudí za cudných!

Cudnosť je inakšia, ako sa ľudia 
domnievajú. Je omnoho obsiahlejšia, 
väčšia a nežiada od nás zaujatie proti 
prírode. Cudnosť je pozemský pojem 
pre čistotu. To by malo postačiť pre kaž-
dého zrelého ľudského ducha ako zák-
ladný zákon napĺňania cudnosti. 

Sebectvo sa usadzuje na čelnom 
mieste princípov fungovania našej spo-
ločnosti. Niekde ešte v Starom zákone 
sa píše - „Kto pri svojom konaní stále 
myslí i na to, aby nespôsobil škodu 
svojmu spolublížnemu, ktorý mu dô-
veruje a neurobí nič také, čo by potom 
tohto mohlo trápiť, ten bude vždy konať 
tak, že zostane duchovne nezaťažený, a 
preto môže byť nazvaný skutočne cud-
ným!“

Cudnosť, zopakujme si znovu, je 
mravná čistota človeka. Až príliš veľa 

ľudí dnes nedoceňuje význam cudnos-
ti. Niektorí ju považujú za staromódnu, 
za niečo, čo sa nehodí k modernému ži-
votnému štýlu. A tak sa jej veľmi ľahko 
vzdávajú. Niektorí vymenia svoju cud-
nosť len za niekoľko chvíľ sexuálneho 
uspokojenia. Ďalší ju obetujú v nádeji, 
že si tým získajú uznanie, peniaze. 
Mnohí až príliš neskoro zistia, akým 
hodnotným vlastníctvom bola ich cud-
nosť. Táto strata je často veľmi trpká. 

Kľúčom k zachovaniu cudnosti 
je chrániť si srdce. Nie je to doslovný 
telesný orgán. Toto srdce je obrazné. 
Vzťahuje sa na človeka, akým si vnút-
ri, vrátane tvojich myšlienok, emócií a 
pohnútok. Je  zrejmé, že naše obrazné 
srdce má obrovskú hodnotu. Stojí za to, 
aby sme si ho chránili.

Nedávno mi napísal jeden mladý 
muž asi toto - „chcel by som dokázať to, 
čo Vy“. Potešilo, ale nejde o to. Odpísal 
som mu - „A čo Ti bráni chlapče?“ Od-
poveď prišla obratom  - „nevedomosť!“. 
Nádherný príklad cudnosti. „Nevedo-
mosť, chlapče, prekonáš iba vedomos-
ťami, takže – rob, skúšaj, 
striedaj omyly a raz doká-
žeš to, čo si chcel“!

Pekný týždeň, vážení 
čitatelia – s pozdravom

Bez tabu o cudnosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

rob, skúšaj, 
a raz doká-
el“!
eň, vážení
dravom

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

PLATÍM V HOTOVOSTI !  0908 320 488 80
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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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 

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS S RÁMOVÝM 
A BEZRÁMOVÝM SYSTÉMOM AJ OTOČNÉ 

Vaše okná a dvere v správnych rukách...
DODRŽIAVAME VŠETKY HYGIENICKÉ OPATRENIA

»CZ 175 SIMSON ENDU-
RO ELECTRONIC PIONIER 
MUSTANG STADION STE-
LA KÚPIM TIETO MOTORKY 
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»HĽADÁM BABETTA SERVIS. 
0908423934 ANDOVCE

»Prenájom 2 i byt Bezru-
čova s parkovacou plo-
chou záhradkou. N.Zámky 
0907607348
»Predám 2izbový byt v pô-
vodnom stave v centre NZ. 
0904595948

»Kúpim haki lešenie,.Tel. 
0908532682

»Predám digitálnu anté-
nu na príjem slovenských 
a maďarských programov 
bez poplatku. Montáž do-
hodou.Tel. 0903122192
Predám 3 plynové bomby 
10 kg 0904297546

»Predám obilie, jačmeň, tri-
tikal-16€/q. Palárikovo tel. 
0940336457

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»Kúpim akordeón, heli-
gónku, husle, saxafón 
0915876860

»KTO DARUJE SOCIÁLNE 
SLABEJ FANÚŠIČKE ZÁM-
BÓ JIMMYHO ČOKOĽVEK O 
TOMTO SPEVÁKOVI. CD, DVD, 
FOTKY AJ KNIHY. LEN SMS 
0907524913
»PREDÁM ŠROTOVNÍK 
0907636089

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
094472418

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    

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.

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    

nakladanie / vykladanie

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

Miesto výkonu:
Považská ulica,
Nové Zámky

Prijímame IBA predčasných dôchodcov, starobných alebo
invalidných dôchodcov. Mesačné privyrobenie okolo 200€.

Viac informácií na

balíkov z kamiónu

0908 678 448

DLHODOBÁ
BRIGÁDA
4 €/hod
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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,
živé KURENCE 
a NOSNICE 
17 týždňové
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA DOM KAMEŇA

až                  na náhrobné kamene30%
ZĽAVY

DVOJHROBY
+ pomníky už od

1.190 € 

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

+421 908 269 250
info@globestone.sk   �   www.globestone.sk

                na náhrobné kamene
ZĽAVY

ROBY
y už od

€

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

JEDNOHROBY
+ pomníky už od

990 € 

ZIMNÁ AKCIA trvá do 30.3.2021
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Poľnohospodárska platobná agen-
túra (PPA) zverejnila oznámenie na 
predkladanie žiadostí o doplnkovú 
vnútroštátnu platbu na dobytčie 
jednotky na rok 2021. 

Prostredníctvom týchto platieb 
budú podporení chovatelia dojčiacich 
kráv, oviec a kôz. PPA pre zjednodu-
šenie podávania žiadostí, minimalizo-
vanie chybovosti a zefektívnenie čer-
pania financií, zasiela potenciálnym 
žiadateľom predtlačené formuláre. Žia-
dateľ môže o platbu požiadať do konca 
februára 2021.

Doplnková vnútroštátna platba na 
dobytčie jednotky má za cieľ prispieť k 
vyrovnaniu príjmov poľnohospodárov 
v tých členských štátoch EÚ, ktorých 
úroveň priamych platieb je pod úrov-
ňou 90 percent priemeru EÚ, a ktoré 
uplatňujú režim jednotnej platby na 
plochu. Predmetom týchto žiadostí je 
platba na dojčiace kravy nad 24 mesia-
cov a ovce a kozy nad 12 mesiacov.

Chovatelia vybraných kategórií 
zvierat môžu predkladať žiadosti v ter-
míne do 28. februára 2021. Na žiadosti, 
ktoré budú predložené po uvedenej le-
hote, PPA nebude prihliadať. 

Vzhľadom na epidemiologickú 
situáciu, súvisiacu s ochorením Co-

vid-19, si PPA dovoľuje požiadať žiada-
teľov, aby primárne využívali elektro-
nické podanie žiadostí (za elektronické 
podanie sa nepovažuje podanie e-ma-
ilom, ale podanie prostredníctvom 
Ústredného portálu verejnej správy so 
zaručeným elektronickým podpisom) 
alebo podanie prostredníctvom poš-
tovej prepravy. V záujme zachovania 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
PPA odporúča žiadateľom, aby osobnú 
návštevu príslušného regionálneho 
pracoviska využívali len v nevyhnut-
ných prípadoch a na základe vopred 
dohodnutého presného termínu náv-
števy.

Výzva je zverejnená na webovom 
sídle PPA: https://bit.ly/3jNSV4e

Agrorezort spúšťa podávanie 
žiadostí na platby pre chovateľov 
hospodárskych zvierat

» red
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Oznámenie
Mesto Šurany oznamuje, že podľa § 9a ods.1 písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh 
na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k 
nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v Šuranoch, 
ul. Partizánska č. 57,  tzv. bývalý „Kaštieľ“ s prislúchajú-
cimi nehnuteľnosťami,  k.ú. Šurany, zapísané na LV č.1.

Bližšie informácie a súťažné podmienky sú zverejnené 
na stránke mesta Šurany www.surany.sk
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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 2-3 zmeny.   

Základná mzda 
623€ /brutto + odmeny 

a príplatky.
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ!
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Šuranoch

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Mzda: 3.58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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PRÍJMEME 

ZVARAČOV CO2 
EN135, PRÁCA V ČR 

UBYTOVANIE  ZABEZPEČENÉ

MZDA OD 270KČ/hod

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 3. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Ceny sú uvedené bez DPH.E-mail: spisakova@regionpress.sk

Sčítanie obyvateľov - 15. 2. 2021 – 31. 
3. 2021. Tentoraz sa obyvatelia sčí-
tavajú sami.

Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo 
ich zákonný zástupca, pri prihlásení do 
formulára (www.scitanie.sk) sa zadáva 
rodné číslo dieťaťa. Vážení, pomôžte 
so sčítaním sa svojim príbuzným alebo 
blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elek-
tronickým sčítaním, ak vás o to požia-
dajú.

Ako sa sčítať?
Sčítanie obyvateľov sa uskutočňuje v 

období od 15. februára 2021 do 31. mar-
ca 2021 počas šiestich kalendárnych 
týždňov. Sčítava sa každý, kto má v 
Slovenskej republike trvalý, prechodný, 
tolerovaný  alebo obvyklý pobyt. Údaje, 
ktoré obyvateľ počas sčítania do formu-
lára uvedie, sa vzťahujú k rozhodujúce-
mu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 
2021.

Ochrana osobných údajov
Pri projekte Sčítania obyvateľov, do-

mov a bytov 2021 je prioritou ochrana 
osobných údajov občanov. Všetky úda-
je poskytnuté Štatistickému úradu SR 
správcami administratívnych zdrojov 
údajov, samosprávami a obyvateľmi sú 
spracované výlučne pre potreby sčíta-
nia. Všetky získané údaje sú chránené 
pred únikom, zneužitím alebo kráde-

žou. Na účely ochrany osobných údajov 
bol pre sčítanie vypracovaný osobitný 
bezpečnostný projekt, zabezpečujúci 
optimálny režim ochrany všetkých úda-
jov.

Prínosy sčítania
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

ako jediné zisťovanie umožňuje zapo-
jenie všetkých obyvateľov SR. Sčítanie 
prinesie nenahraditeľné informácie o 
stave spoločnosti, o jej demografických, 
sociálno- ekonomických a kultúrnych 
štruktúrach, o domácnostiach obyvate-
ľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných 
údajov v sčítaní obyvateľov, domov a 
bytov sú jedinečné a nie je možné ich v 
rovnakom rozsahu získať z iných zdro-
jov.

Zámer
Výsledky zo sčítania obyvateľov, do-

mov a bytov sú pre všetky sféry života, 
verejný a súkromný sektor, odbornú i 
laickú verejnosť nenahraditeľným zdro-
jom informácií. Jedinečné a dôležité 
informácie o obyvateľoch, ich domác-
nostiach a bývaní budú dostupné za 
celú populáciu SR. Údaje sčítania slúžia 
ako podklad a východisko pre správne 
pochopenie fungovania spoločnosti, 
pre prognózovanie jej ďalšieho vývoja, 
pre zaujatie kvalifikovaných stanovísk 
k spoločenským a ekonomickým otáz-
kam. Ich význam zdôrazňuje aj fakt, že 

mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné 
a nie je možné ich v rovnakom rozsahu 
získať alebo aktualizovať z iných zdro-
jov. Navyše sú často jedinými štatistic-
kými dátami na lokálnej úrovni.

História sčítania
Sčítanie ľudu sa na našom území vy-

konávalo pravdepodobne už v stredove-
ku. Oprávnene ho teda možno považo-
vať za najstarší druh štatistiky. Postupne 
ako sa vyvíjala spoločnosť, menil sa 
cieľ, účel, rozsah a metódy zisťovania 
údajov a spracovania výsledkov. Cenzy 
však zostali nenahraditeľným zdrojom 

údajov o obyvateľstve a jeho vývoji v da-
nom čase na danom území.

V roku 1784 sa začali v Uhorsku súpi-
sy (väčšinou obyvateľov), ktoré sa opa-
kovali v dvojročných obdobiach. Sčíta-
nie ľudu v roku 1940 sa vykonalo len na 
území Slovenskej republiky 1939 – 1945. 
Sčítanie ľudu v roku 1961 (uskutočnilo 
sa k 1. marcu) možno považovať za za-
čiatok novej etapy československých 
populačných cenzov. Do histórie vstúpi-
lo ako prvé integrované sčítanie obyva-
teľov, domácností, bytov a domov. Toto 
vzájomné prepojenie prinieslo celkom 
novú kvalitu údajov a výrazne sa rozší-
rili aj možnosti ich využitia.                   red

Máme tu sčítanie obyvateľov

Na začiatku očkovacej kampane proti 
koronavítusu treba pripomenúť nie-
ktoré fakty, tak, ako ich vidia odborní-
ci Úradu verejného zdravotníctva SR.

Očkovanie sa vykonáva dvomi 
druhmi vakcín. Inaktivované vakcíny 
sú vyrobené z usmrtených vírusov/ 
baktérií alebo ich častí, teda nie sú 
schopné rozmnožovania v ľudskom or-
ganizme, a preto nemôžu vyvolať ocho-
renie. Takéto vakcíny sú stabilnejšie, 
ale vyžadujú si podávanie posilňovacej 
dávky na udržanie imunity.

Ateunované vakcíny obsahujú 
oslabené vírusy/ baktérie a len vo vý-
nimočných prípadoch môžu vyvolať 
mierne príznaky pripomínajúce ocho-
renie. Tieto prejavy sú v porovnaní s 
ochorením minimálne, neohrozujú na 
živote, ani nevedú ku komplikáciám. 
Ateunované vakcíny vytvárajú dlhodo-
bejšiu imunitu ako inaktivované.

Ak je pacient počas očkovania v 
inkubačnom čase ochorenia, proti kto-
rému je očkovanie namierené, alebo sa 
infikuje krátko po očkovaní, tak očko-
vanie nezabráni ochoreniu a pacient 
má dojem, že práve očkovanie vyvolalo 
ochorenie. 

Imunitný systém dieťaťa je naivný 
a potrebuje byť vystavený antigénom, 
aby sa vyvíjal. Počet antigénov vo vak-
cínach výrazne klesol. V minulosti vak-
cína proti pravým kiahňam obsahovala 
200 antigénov, celobunková vakcína 

proti čiernemu kašľu 3 000 antigénov. 
V súčasnosti hexavakcína spolu s pne-
umokokovou vakcínou majú spolu len 
23 antigénov, MMR 24 antigénov. Ak 
podávame dojčaťu naraz vakcíny pro-
ti 10 ochoreniam, tak sa zamestná len 
asi 0,1 percenta imunitného systému.
Dojčatá majú kapacitu odpovedať na 1 
až 10 miliárd antigénnych podnetov, čo 
pri prepočte znamená, že dojča by sa 
bez problémov vysporiadalo aj s poda-
ním 10 tisíc vakcín naraz.

Rozdiel medzi očkovaním a pri-
rodzeným prekonaním ochorenia je v 
cene, ktorú treba „zaplatiť“. Budova-
ním imunity prekonaním týchto ocho-
rení riskujeme vážne poškodenie zdra-
via. Komplikácie spojené s ochorením 
sú častejšie a závažnejšie ako vedľajšie 
účinky očkovania:  Každé piate dieťa, 
ktoré ochorie na pneumokokovú  in-
fekciu vo veku do 1 roka, na ochorenie 
zomiera,  v prípade záškrtu 1 z 15 prípa-
dov ochorenia končí  smrťou,  1 z 1000 
prípadov osýpok je komplikovaný zá-
palom  mozgu. 

Vzťah medzi očkovaním a diabe-
tom 1. typu skúmalo veľa štúdií. Obdo-
bie pochybností o tom, či očkovanie sú-
visí s cukrovkou, definitívne uzavrela 
štúdia, v ktorej vedci sledovali 739 tisíc 
detí narodených v priebehu 10 rokov. Po 
rokoch sledovania a analýz vedci do-
speli k záveru, že ide o časovú, nie však 
príčinnú súvislosť s očkovaním. 

Fakty o očkovaní

» Zdroj: RU VZ MI
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www.lekarenplus.sk

V ponuke 

ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY
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SPURTEX NANO 

RESPIRÁTOR 

MASKA V100 FFP2 NR

NANO CARBON FFP2 M, LVK RESPIPRO
RESPIRÁTOR  FFP2 M, L

SP
RESPIRÁTOR 

MASKA V100 FFP2 NR

CARBON FFP2 M, LVK RESPIPRO
RESPIRÁTOR  FFP2 M, L
RE

nuke 

ÉNOVÉ aj
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKANOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��


