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Týždenne do 34 140 domácností
FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady

Povytiahnite knôty

e-mail: cv.fpsk@ferplast.com, tel. č. 035/7902622

Elektroinštalácie
tel: 0905859426, e-mail: info@elinstalacienz.sk, www.elinstalacienz.sk

Renovácia eternitových
a škridlových striech
Kontakt: 0944 726 577

LETÁKY
0915 781 227

 SERVIS 
 PREDAJ 

plastových okien
a doplnkov

-3 3%

0940 319 054

NKA!

www.sofplast.sk

-50%
na okná a
dvere

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

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

761210112

Bližšie informácie: 0915 734 097, 0948 506 764

0915

Pokladanie zámkovej dlažby

- 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

Prijmeme do zamestnania vodičov s oprávnením C+E
do našej ﬁrmy, robíme rozvoz tovaru na predajne.
Veľmi dobré platobné podmienky
(výplata je vždy do10.-ho v mesiaci).
Stanovište LKW je v Dunajskej Strede.
Začiatočníkov zaučíme. Po dohode sme ochotní
ﬁnancovať kompletný výcvik pre začínajúcich vodičov!

CIA
INZE7R81 227

čistenie, ﬁxácia a farbenie

NOVAPLAST

Medzinárodná kamionová doprava
Hlavná 14, 945 04 Komárno
časť Nová Stráž

76-0098

Oprava a rekonštrukcia elektroinštalácií rodinných domov,
tehlových a panelových bytov.
Ku každej zákazke pristupujem individuálne, zodpovedne
a podľa požiadaviek zákazníka so zmyslom pre detaily.
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Otváracie hodiny: od 10.00 do 12.00 , od 13.00 do 16.00

-každoročné prehodnocovanie platu
76-0075

-jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň

76-0060

0905 746 124
09

07-0001

ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

-koncoročné odmeny závislé od ekonomických ukazovateľov

Turecká 24, Nové Zámky

Cenové ponuky ZDARMA

-mesačný bonus do 142 EUR

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Nových Zámkoch
Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

36-0002

ORTOPEDICKEJ OBUVY
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-zabezpečená pracovná obuv a odev

76-0086

Novootvorená predajňa

plechy a škridle

4,90 €/m

- obsluha strojov – brúsenie, zváranie, sústruženie, frézovanie
- výroba súčiastok, šablón, prípravkov podľa výkresovej dokumentácie
- oprava poškodených dielov strojov
- zámočnícke práce
950 – 1092 EUR
- práca na dve zmeny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

STRECHYNA KĽÚČ
od

Sústružník / frézár

76-0007

Nie, nechcem im venovať ani len
minimum času, môjho i vášho, milí čitatelia, chcem iba poukázať na to, že naše
Slovensko nemusí byť iba krajinou, v
ktorej sú v centre pozornosti nepretržite
nejaké kreatúry. Civilizačné, morálne,
etické, politické.
Spýtam sa takto - pamätáte si na petrolejovú lampu? Starší asi áno. Vy, mladší,
videli ste ju niekedy? Tak dobre, zjednodušene - dolu petrolej, v strede knôt a hore tienidlo. Knôty sa obvykle nechávali tlieť, nie
vždy sa sfúkavali. Na rozdiel od tých kreatúr. Vždy sfúkaných, vždy pripravených!
(Tam, kde sa dá niečo ryžovať a vyryžovať,
aj cez mŕtvoly, aj cez popretie akýchkoľvek
civilizačných zvykov a pravidiel.)
Tlejúci knôt je plamienok, večné
svetielko, priškrtená energia. Mám obdobie vyťahovania knôtov.
Povyťahovania. Prišiel som na to naozaj iba náhodou. Že z tlejúcich plamienkov
sa opäť dá získať oheň, plameň, žiara.
Odložení ľudia sú ako stiahnuté knôty. Keď sa nehodia, keď sú sami sebou.
Keď sú „starí“. Keď nie sú „in“. Keďs sa ne-

hľadá do svojho tímu:

ukazujú v reláciách, aké som spomenul v
úvode. Ale energie v nich ešte je!
Začínam ich niečím spájať. Hoci aj
ponukou zmysluplne pracovať. Alebo
– rozumne komunikovať, zapájať sa do
spoločného života nás všetkých. Pomôžme im ukázať a hlupákom aj dokázať, čo
vedia a že si iba nenavrávajú, že niečim,
čím nie sú, sú. Snažmem sa zapaľovať
„odložených“ ľudí.
Dá sa to a ide to. Táto šialená spoločnosť so šialencami na čele ich potrebuje.
Potrebujeme ich. Ich zručnosti, ich múdrosť, ich skúsenosti. Nechcú veľa. Nesplácajú hypotéky, tak už ani nemusia
chcieť. Pre mnohých z nich peniaze už
dávno nie sú to najdôležitejšie na svete.
Život ich motivuje žiť. Potrebujú iba príležitosť, šancu. Niekedy hoci aj len ľudské slovo, pohladenie.
Sú to tlejúce knôty, ktoré m,ôžu pomôcť rozsvietiť našu temnú
spoločnosť. Potrebujeme
otrebujeme
ich my, na čorazz zreteľnejšie izolovaných ostrovoch
normálnosti. A stmieva sa
veľmi rýchlo.
Pekný týždeň
ždeň
vám želá

66-0206

Na pozadí práce mám zapnutú nejakú televíziu s nejakým ťažko primitívnym programom. Je prime-time,
teda, hlavný vysielací čas. Kreatúry.
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DISTRIBÚCIA (34.140 domácností)
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, Semerovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr

Nové
Zámky

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

86.750
87.350
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

Napr. v USA je bežné, že je súčasťou školy aj zdravotník s vybavenou
pracovňou, aby mohol realizovať zdravotnícke úkony v prípade menej závažných problémov. Avšak sme v realite
nášho školstva, kde sa neriešia dlhoročné nedostatky, no presadzujú sa zámery, ktoré sú populárne a zviditeľňujú
ich iniciátorov.
Je všeobecne známe, že máme nedostatok zdravotníkov v nemocniciach
i v ambulanciách. Aj pre platové či pracovné pomery mnohí z nich odchádzajú pracovať do zahraničia. Epidémia
zas vyžmýkala zdravotníkov tak, že
ubúdajú, čo sa dá pochopiť v kontexte, ako sa k nim vláda správa. V tomto
nedostatku sa môže ešte časť z nich
presunúť do škôl, kde je menej hektická
práca. Alebo sa nenájdu zdravotníci do
škôl, ktoré si pozíciu zdravotníka zriadia. Ďalšou skutočnosťou je to, že školy
nemajú ani základný personál, ktorý
potrebujú na fungovanie a vzdelávanie. A to nikto nerieši.
Problémom je aj známa byrokracia, ktorá je prísnejšia ako v iných kra-

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0915 781 227

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

jinách. Otvára sa otázka, či môže vôbec
niekto bez vedomia rodičov ošetrovať
žiakov v prostredí školy. Ešte nedávno
bola akákoľvek prítomnosť zdravotníkov v školách povolená iba s vedomím
rodičov. Zase sa to bude musieť spojiť s
rôznymi papiermi, aby sa dieťa mohlo
profesionálne ošetriť. Alebo sa to môže
zneužije a ošetrenie sa vykoná bez vedomia zákonných zástupcov.
Možnosť zamestnať zdravotníka
v škole je predčasná, jej cieľom je politický marketing. Bežný učiteľ, telocvikár, učiteľ biológie vie poskytnúť prvú
pomoc a základné ošetrenie. Učitelia
pravidelne prechádzajú bezpečnostnými školeniami. Na školách funguje
zdravotná služba a sú určení zamestnanci, ktorí sú zodpovední za zdravotnú pomoc, za prevenciu. Ak sa stane
niečo závažné, tak či tak sa musí volať
sanitka alebo si po dieťa príde rodič,
prípadne dá súhlas na jeho odvedenie
k lekárovi. Stačilo by teda posilniť a
zvýšiť kompetencie pedagógov, keďže
ich schopnosti sú nadštandardné. Zažili mnohé situácie, vedia predchádzať
úrazom, odhalia chorých žiakov, propagujú prevenciu.
Zdravotník v škole nie je zlý námet.
Máme tu však nedostatky, ktorým by
sa mal prednostne venovať priestor,
pretože práve ony závažne narúšajú
fungovanie škôl.

PREDAJ
Živé KURENCE
Živé MORKY

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

Kŕmené husokačice s pečienkou

7,70€/kg

Morky a moriaky

4,50€/kg

Kurence

2,80€/kg

Sliepky na polievku

2,90€/kg

Zemiaky na uskladnenie, strúhaná kapusta k odberu

781210008-5

novozamocko@regionpress.sk

V parlamentne je návrh, aby mohli
v školách pôsobiť zdravotníci (lekári, sestry) ako zamestnanci. Aj keď
sa to zdôvodňuje zámermi pomôcť
chorým alebo postihnutým žiakom,
prvotná motivácia bola prezentovaná dávnejšie: asistovať pri zvládaní
covid 19, čo je dnes módnou témou.

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)
k
Ponúka
• 8-15 týždňové Nosnice
• Brojlerové kačice
na výkrm
• Mulard kačice a káčere
na výkrm

VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

na predaj:

ROZVOZ
ášš
á Zabezpečíme
krmivo pre nosnice rastová a znášková

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
50 432
4 2
43

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 - Piec auto s.r.o.
36-0006

Redakcia:

Najčítanejšie regionálne noviny

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo
a odhlásime ho u vás doma.

0915 261 120

801210006
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Stredné Slovensko
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

Výročia a udalosti
Rudolf II. Habsburský bol korunovaný za
uhorského kráľa

25. septembra 1576

SBS GUARDING s. r. o.

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
48.090
32.750

príjme strážnikov na prevádzky

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

v Šuranoch

Mzda: 3,580 €/h. brutto
Nástup ihneď.
Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk
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36-0002

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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Od 1. októbra cestujúci do Veľkej
Británie potrebujú cestovný pas

Nárok na pandemické ošetrovné,
ak je škola či trieda zavretá
Dávku pandemické ošetrovné môžu
zo Sociálnej poisťovne naďalej poberať rodičia detí do 11, resp. 18 rokov
veku (ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktoré sa učia online z dôvodu uzatvorenia
triedy alebo školy.
Nárok na dávku majú aj v prípade,
že hygienik nariadil dieťaťu karanténne
opatrenie. Možnosť poberať dávku neovplyvňuje to, či dieťa bolo alebo nebolo
zaočkované. V prípade starších detí do 16
roku veku si rodičia nárok môžu uplatniť
vtedy, ak je dieťa choré a lekár potvrdí potrebu ich osobného a celodenného ošetrovania. Ak dieťa do školy nechodí z obavy
pred koronavírusom, rodičovi nárok na
dávku nevznikne.
Podmienky nároku na pandemické
ošetrovné (OČR) sa od začiatku školského roka nemenili, stále platia pravidlá,
ktoré boli zavedené pri vzniku krízovej
situácie (12. marca 2020). Dávka môže
pomôcť rodičom, ktorých deti sa učia online z dôvodu uzatvorenia školy či triedy,
napríklad ak je v triede pozitívny žiak a o
tomto uzavretí rozhodne príslušný orgán
(riaditeľ školy, zriaďovateľ, hygienik či
minister). Naďalej platí, že nárok na pandemické OČR má nemocensky poistená
osoba, ktorá spĺňa všetky zákonné podmienky nároku a počas krízovej situácie
poskytuje osobnú a celodennú starost-
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livosť dieťaťu do 11 rokov veku (resp. do
18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo
nepriaznivým stavom). Ide o žiakov materskej školy, základnej školy či detských
jaslí, ktoré sú uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu a deti tak
nemôžu toto zariadenie navštevovať.
Ak bolo vyučovanie v škole alebo jej
časti prerušené, rodičia-poistenci majú
nárok na dávku na obdobie vymedzené
rozhodnutím príslušného orgánu. Sociálnej poisťovni k tomu nemusia predkladať
žiadne potvrdenie. Informácie o žiakoch,
ktorých sa uzavreté zariadenia týkajú,
dostáva poisťovňa priamo od okresných
úradov. Stačí, aby rodič, ktorý už mal počas krízovej situácie priznaný nárok na
ošetrovné, na konci mesiaca zaslal elektronický formulár Čestné vyhlásenie k
žiadosti o ošetrovné a vyznačil v ňom dni,
počas ktorých sa o dieťa staral. Nárok na
pandemické OČR majú poistenci naďalej
aj v prípade, ak hygienik nariadil dieťaťu
karanténne opatrenie/izoláciu. Nariadenie karantény/izolácie potvrdzuje dieťaťu
pediater na tlačive Žiadosti o ošetrovné a
zasiela ho priamo Sociálnej poisťovni. Na
konci mesiaca potom rodič zašle vyplnený formulár Čestného vyhlásenia, ak si už
nárok na ošetrovné počas krízovej situácie uplatňoval.
Na zaočkovanosť dieťaťa sa neprihliada.

» Zdroj:SP

priateľov, krátkodobých študijných a
obchodných činností.
Ak nespadáte do kategórie registrovaných, musíte si zavčasu vybaviť
cestovný pas. Ten, samozrejme, môžeZabudnite na to, že po prvom ok- te získať aj urgentne, ale iba za vysoký
tóbri vycestujete na Britské ostrovy iba administratívny poplatok. Taktiež si
s občianskym preukazom.
skontrolujte platnosť vám už vydaného
Na krátkodobý pobyt po dobu šies- cestovného pasu. Niektoré krajiny rotich mesiacov nie sú pre občanov Eu- bia problém, ak sa jeho platnosť skončí
rópskej únie potrebné víza.
o menej ako pol roka. Takéto lehoty sú,
Od 1. októbra sa dá cestovať do Veľ- avšak každá krajina si ich uplatňuje v
kej Británie výlučne s cestovným pa- inej dĺžke. Ak cestujete po prvom oksom. Výnimku budú mať občania, na tóbri do vVeľkej Británie s dieťaťom,
ktorých sa vzťahuje Dohoda o vystúpe- informujte sa na polícii – oddelení doní a včas sa zaregistrovali do pobytovej kladov tiež, za akých okolností a od
schémy, tzv. Settlement Scheme. Mi- aklého veku ním musí byť vybavené.
nisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na to upozornilo
na svojej webovej stránke.
„Registrovaní občania budú môcť
do 31. decembra 2025 naďalej používať
pri cestách do Spojeného kráľovstva
aj platné občianske preukazy vydané
v súlade so štandardmi ICAO (obsahujúce elektronický čip),“ priblížil rezort.
Do konca septembra môžu občania ešte použiť pri vstupe do Spojeného
kráľovstva aj platný občiansky preukaz. Na krátkodobý pobyt po dobu
šiestich mesiacov nie sú pre občanov
Európskej únie potrebné víza. Krátkodobo sú oprávnení navštíviť krajinu
za účelom turistiky, návštevy rodiny a
» red
Čas letí a tak zmenby, ktoré postupne nastávajú po odchode Veľkej Británie z Európskej únie, postupne
ovplyvňujú aj naše zvyky.

Predaj a rozvoz po celej SR
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BITU FLEX s.r.o.

Prijmeme pracovníkov

do trvalého pracovného pomeru.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

Miesto výkonu práce:
Nitriansky, Trnavský
a Trenčiansky kraj.

MURÁR
TESÁR

ěŏăŢ

ĬƋų±ĬĜčĘƋƗxŏǉ
Òĝų±

ŏŏØƆƆƉ7wĵƖƉŸƉ%zB

od 5,50€/hod

+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

0950 266 604

ROBOTNÍK
Kontakt:
jarosova@novosedliksro.sk
mobil: 0907 731 489

åŸĘŅŞţǄåĹĜƋŸĩţŸĩ

88-0037

+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky

781210021-21

od 4,50€/hod
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13 121 0507
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám
Fiat
0917049831

Punto

02 AUTO-MOTO / iné

47-033

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»Odkupim tovarensky traktor alebo malotraktor, aj v
zlom stave alebo nepojazdny. 0949 350 195
»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Simson aj iné.. 0949 371 361

03 BYTY / predaj
»V Štúrove kúpim 2-izb.
byt. 0944773487
»Predam 3 izbovy byt na
prizemi. 0904 494 820

ZATEPLENIE BUDOV

»DAM DO PRENAJMU KOMPLET ZARIADENU GARZONKU
0915714015

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám pšenicu, jačmen 1q 18eur mojzesovo
0910176040

0907 369 497 - CENY DOHODOU

11 HOBBY A ŠPORT

Výročia a udalosti
Beatles vydali svoj posledný štúdiový album Abbey Road

-O>@RGàSà O>KAVPàK>Aà)>?BJàȴ/

»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192

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 mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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 technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

super platobné podmienky
PàR?VQLS>KȝJ àSBɦJFà
dobrá a stabilná práca

Prijem plošnej inzercie
tel.: 0915 781 227

0800
500 091
-LAJFBKHLRàGBàRHLKȵBKià

e-mail: spisakova@regionpress.sk

JFKFJȚIKBàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB

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

Klvalitné plechové garáže s montážou

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

Slovenský

výrobok

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

NZ21-38 strana

07-0004

»57r. hlada priatelku.
0917049831
»SYMPATICKA 55 R HLADA
PRIATELA NA ZOZNAMENIE
0944724181

OBSLUHA VZV
,-ß/ǳ1,/(à3ș/, 6

85-0736

09 DOMÁCNOSŤ

www.konstrukter.sk

26. septembra 1969

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

16 ZOZNAMKA

59-295

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
DLAŽBY OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ
OMIETKY STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

04 BYTY / prenájom

781210003-1

REKONŠTRUKCIE BYTOV

4

GASTRO, KULTÚRA

NOVOZÁMOCKO

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

5

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 27.09.2021 do 02.10.2021

NAJLEPŠIE CENY V MESTE
KVASENÁ KAPUSTA

ZEMIAKY ŽLTÉ
na zimné uskladnenie
balenie 25kg

0,45 €/kg

na domáci spôsob
voľný predaj

REŽEME KAPUSTU
PO-PIA 8.00-16.00
SO 8.00-12.00

0,69 €/kg

CIBUĽA ŽLTÁ

MAK MODRÝ
M
Ý

balenie 10 kg

balenie 1kg
b

Telefonické objednávky na číslach:

0908 832 973, 0944 706 284

3,90 €/kg

JABLKO ČERVENÉ Gala

MRKVA

KÁPIA ČERVENÁ
ENÁ

voľný predaj

voľný predaj

voľný predaj

0,79 €/kg

0,55 €/kg

1,49 €/kg

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

76-0003

0,49 €/kg

Medzinárodný hudobný festival

Nitriensi
III. ročník

1. 10.

4. 10. 2021
pondelok | 18:00

2021
štvrtok | 18:00

BELADICE

PALÁRIKOVO

Park Hotel Tartuf

Poľovnícky kaštieľ

NITRA

2. 10. 2021

5. 10. 2021

LEVICE

KOSTOĽANY
POD TRÍBEČOM

2021
piatok | 18:00

sobota | 18:00

Synagóga

3. 10. 2021

utorok | 18:00

Kostol sv. Juraja

6. 10.

nedeľa | 18:00

2021
streda | 18:00

BELÁ

KOMÁRNO

Bazilika
sv. Emeráma

8. 10.

2021
piatok | 19:00

NOVÉ ZÁMKY

Rímsko-katolícky
kostol Povýšenia
sv. Kríža

Dôstojnícky pavilón
???

Château Belá

7. 10.

NZ21-38 strana
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CBD pomáha aj proti bolesti

5% CBD olej
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,90R

45

EU

0

20% CBD olej

63,0

0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRP
DM9\NRQWDNWXMWHQ£V
D]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345

34-0012

759$/¬35$&291¬320(5

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0075

objednávky@cbdexpert.sk

Stravné lístky v hodnote € ='$50$
Firemná doprava a ubytovanie ='$50$

DSODWDªGRY¨N\€

3UHSODWHQLHFHVWRYQêFKOtVWNRY[PHVDþQH

Proti akútnej bolesti často užívame
štandardné lieky, ktoré napriek ich
rozšírenosti v krajných prípadoch môžu
spôsobiť závažné vedľajšie účinky.
Výhodou CBD je absencia vedľajších
efektov. Aj z tohto dôvodu sa užívanie
CBD proti bolesti rozšírilo napríklad u
športovcov. V roku 2018 dokonca Svetová
antidopingová agentúra vylúčila CBD zo
zoznamu zakázaných látok. » red.

31,5

EUR

10% CBD olej

Ďalším typom je akútna bolesť. Bolesť,
ktorá je s CBD spájaná najmä pri migréne.
Ako uvádza portál o zdraví Healthline,
citujúci odborné štúdie, “200 miligramov
substancie s obsahom 9% CBD dokáže
obmedziť akútnu bolesť pri migréne o
55%.“

Pozície: operátor výroby,
YRGLġ9=9EDOLġ]iVRERYDġ
Mzda po odpracovaní mesiaca min. €

5=1(35$&291d32=&,(

MHGQRGXFK¨LDFHVWDNSUgFL

Renomovaná psychoterapeutka DawnElise Snipes prezentovala štúdiu so 131
pacientmi s chronickou bolesťou, ktorí
dlhodobo užívali analgetiká. Po ústnom
užití CBD 53% z pacientov obmedzilo alebo
úplne vylúčilo užívanie opioidov a 94%
zaznamenalo zlepšenie kvality života do
ôsmich týždňov.

(,&=23d192&$53(1=5

www.studentservis.sk
galanta@studentservis.sk


Podľa žurnálu Pharmacy and Therapeutics konopu siatu pre medicínske účely
využívali už 3000 rokov pred našim letopočtom v Rumunsku. V USA dominovala
hlavne v devätnástom a dvadsiatom storočí, v roku 1850 dokonca túto rastlinu v USA
Foto: freepik / jcomp
zahrnuli do zoznamu liečiv, takzvaného
United States Pharmacopoeia. Dnes už
Aj CBD napríklad dokáže aktivovať revieme, že liečivý účinok konopy vo veľkej ceptor nazvaný CB1, čím zabezpečí, aby
miere spôsobuje kanabinoid CBD a to aj pri telo neuvoľňovalo toľko látok zvaných neutlmení bolesti.
rotransmitery, ktoré sa podieľajú na prenose a spracovaní signálu bolesti. Tento efekt
bol skúmaný najmä na zvieratách, ktoré po
Vnímanie bolesti v EKS
podaní kanabinoidov prestali reagovať na
V ľudskom tele funguje takzvaný endo- bolestivé podnety rôzneho charakteru.
kanabinoidný systém (EKS). EKS má na starosti harmóniu mnohých telesných funkcií.
CBD proti zápalom či dlhodobej boAk do tela dostaneme CBD, pomáhame lesti
túto harmonizáciu posilniť. CBD má v rámci endokanabinoidného systému nepriamy
Jedným zo závažnejších druhov bolestí je
vplyv na špeciálne receptory rozmiestnené chronická bolesť, ktorá kvôli dlhodobému

trvaniu výrazne ovplyvňuje kvalitu života.
Podľa doktora Kevina Boehnka, výskumníka pre Chronic Pain and Fatigue Research
Center, prebiehajúce štúdie na zvieratách
dokázali schopnosť CBD redukovať chronickú bolesť a zápal, a to bez závažných
vedľajších účinkov.

Zálohy každý piatok vo výške 40€

Môže konopná medicína priniesť pri- vo viacerých oblastiach tela. Podľa toho,
rodzenú úľavu od bolesti?
kde sa nachádzajú, dokážu tieto receptory ovplyvňovať a regulovať pohyb, pamäť,
Bolesť má chronický či akútny charakter spánkový cyklus, telesnú teplotu, ale aj záa počas života ju v určitom momente znáša paly a bolesť.
každý. Hoci dnes existuje mnoho spôsobov,
akými sa jej zbaviť, väčšinou impulzívne
siahame po syntetike. Pritom zabúdame, že
častokrát môže pomôcť samotná príroda.
Jedným z tradičných rastlín, ktoré proti bolesti pomáhajú je aj na Slovensku tradične
pestovaná konopa siata, z ktorej sa získava
látka kanabidiol (CBD) .

CBDexpert

0LHVWRYNRQX*$/$17$

6

RELAX

7

76-0104

NOVOZÁMOCKO

NZ21-38 strana

7

ZDRAVIE / SLUŽBY

8

Najčítanejšie regionálne noviny

5

ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu peňažný príspevok

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku
52-0060

0800 162 162

NOVÝ A NAJVÄČŠÍ

PNEUSERVIS

37-126

VAJNORSKÁ 129
V BRATISLAVE

Obsadzujeme tieto pozície:

t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále ponuky aj pre mužov!
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené



   
(od 920 €/mesiac)

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní

  

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

0800 500 091

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

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

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

NZ21-38 strana

(od 1.350 €/mesiac)



Miesto práce: Nové Mesto n. Váhom
Ubytovanie zdarma + stravné lístky

0800 24 24 44
a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

8

  

(od 1.400 €/mesiac)

32-001-5

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA



(od 880 €/mesiac)

Kontakt: 0918 493 960 (od 9:00 - 15:00 hod.)
E- mail: stajanslovakia@azet.sk

85 0711

145 KČ/ NETTO HODINA

+420 702 193 121

   
     

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

HRADEC KRÁLOVE

85_0532

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

85_0699



