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BIO meranie celého tela 15€

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:
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Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel.  0905 655 392

V v v r k
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ELEKTROINŠTALÁCIE
BLESKOZVODY

REVÍZIE

 

 

0915 048 923
adelectroinstalacie@gmail.com

PRÍPOJKY
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 1.3. 2022

NA STRANE č.5
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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PRIJÍMAME NOVÝCH PACIENTOV
INTERNÁ AMBULANCIA
MUDr. Koiš Peter
       037 650 44 43

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCIA
MUDr. Lukačková Dagmar
       037 38 11 430

Štúrova 38, Nitra (nad lekárňou)
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P PÍL T s.r.o.
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Belkam Plast
servis

dodanie
 montáž
okien, dverí,

sieťok a roliet
0905 750 402
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PMMONT s.r.o. 
T O PO Ľ Č I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS
Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, ohrievače MORA,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia, zapožičanie náradia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.
037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

skrinka 55
+ umývadlo

rôzne odtiene

AKCIAAKCIA

72€

AKCIAAKCIA
na náradiekotol

na pevné palivo
4, 5, 6 článkový

AKCIAAKCIA
kotol

na pevné palivo
4, 5, 6 článkový

NA SLOVENSKÉ 
BATÉRIE

Záručný 
a pozáručný 

servisservis

Zá
a pozá

AKCIAAKCIA

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

26. februára 1815    
Napoleon Bonaparte ušiel z vyhnanstva 
na ostrove Elba.

Výročia a udalosti
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UŽ TERAZ V PREDAJI

ZLATÉ MORAVCE
Továrenská 8Tel. 0910 307 707

Mail : moto-ebike@autoextra.sk
V MARCI ZNOVU OTVÁRAME
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INZERCIA

ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany, Beladi-
ce, Tekovské Nemce, Nemčinany 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468 
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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 (18.990 domácností)

Pred pár dňami mi vyrazili zo zeme 
snežienky. Už som ich čakal. Také 
slabé, tenučké, akoby nesmelé. 
Dobre vedeli, že príde sneh. Že ešte 
príde.

Nepatrím k nadšencom snehovej 
periny. Stačí raz za rok vidieť, najlepšie 
v čase Vianoc a potom nech už dá po-
koj. A tak som to nedeľné ráno, keď zno-
va napadal, stratil náladu. Na chvíľu. 
Kým som si neuvedomil, že na svete 
sú aj deti, ktoré majú radi sneh vždy a 
že na svete sú aj tí, ktorí doslova rátali 
dni do jarných prázdnin a primeriavali 
ten počet k snehovej pokrývke. Lebo sa 
radi lyžujú.

Svet okolo nás nie je dobrý alebo 
zlý iba preto, že ho tak vnímam ja. 
On nemôže byť taký, aký ho chce mať 
(vlastniť) niekto. Na svoj obraz, na svo-
je potreby, na svoje želanie či skôr roz-
kaz. Svet nie je vlastníctvo, aj keď by ho 
mnohí radi medzi niečo také zaradili. 
Mať ho, ovládať ho, vnucovať ho. Na-
šťastie. To, čo chcem ja, nemusíš ešte 
hneď chcieť ty či on, alebo oni. A ak si 
niekto myslí, že to tak má alebo dokon-
ca musí byť, je chorý. Nikoho k niečo-
mu takému neoprávňuje nič. Ani jeho 
dočasne nadradené postavenie, ani 

jeho stranícka či iná pozícia. Dokonca 
ani jeho bludný vnútorný priestor, plný 
zla, tmy a egoizmu. Nie, nič nikoho k 
tomu neoprávňuje!

Človek, ktorý je empatický, ro-
zumie emóciám druhých. Dokáže ich 
vnímať a pochopiť. Prejavuje sa to na 
jeho postoji a správaniu sa k druhým. 
Človek s nižšou empatiou nehľadí na 
následky svojich rozhodnutí či činov. 
Málokedy bude brať ohľad na pocity 
človeka, ktorému uštedrí ranu pod 
pás.  Empatiu, jej mieru, však možno 
ovládať a dokonca aj pestovať. Ak má 
o to človek sám záujem. A ak je to pre 
neho jedna z najdôležitejších hodnôt, 
ovplyvňujúcich medziľudské správa-
nie. Ak je to proste človek.

Áno, dosť ma naštval ten sneh, za-
krývajúci snežienky. Nuž ale iní práve 
balia na hory. Ak majú kedy a za čo. 
Tak veľa pekných zážitkov! 
Mimochodom, meteo-
rologická zima sa práve 
skončila a tak možno 
oprávnene zvolať – jar 
je tu! Konečne! Pekný 
„prvý“ jarný týž-
deň.

Tento svet nie je len o nás

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0910 851 307, 0910 455 919
 

ZLATOMORAVSKO
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
tel.: 0905 679 519, 0909 105 810, 0907 960 440

PREDAJ
Hydina čistená: 

- kurence 
- sliepky polovičky 
- kačice 
- morky

3,0 eur/kg
3,2 eur/kg
8,5 eur/kg
5,0 eur/kg

Živá hydina:
brojlery 1,9 eur/kg, nosnice 8,5 eur/kus - 17 týždňové, 

morky 12 eur/kus -7 týždňové, 
zemiaky sadbové 0,60 eur/kg, odrody queen anne a madelaine,

zemiaky konzumne 0,40 eur/kg

bravčové polovičky na predaj 2,8 eur/kg
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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.

78
-0

01
9-

1

80
-0

01
7

KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné

starožitnosti
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Najčítanejšie

regionálne

noviny
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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305€

0911 041 654

495€

325€

540€

DREVO
EXPRESS

Napriek tomu, že súčasní maturanti 
zažili dva roky neštandardné štú-
dium, písomná maturita sa bude ko-
nať. Netreba mrhať čas úvahami, či 
bude. Ponorte sa teda do štúdia, vyu-
žite naň aj jarné prázdniny a priprav-
te sa na test a písanie slohových prác. 
Pokojne a bez stresu. 

Aj v prípade zlyhania sú možnosti 
na opravu, prvotným neúspechom sa nič 
nekončí. Sám som mal žiakov, ktorým 
„sadol“ náhradný termín. 

Zásadnou radou je chodiť do ško-
ly a priebežne si opakovať vedomosti z 
celého štúdia aj s pomocou učiteľa. Kto 
sa učil v jednotlivých ročníkoch, nemá 
problém „oprášiť“ si naučené vedomosti. 
Žiaľ, často je to tak, že sa študenti spolie-
hajú, že maturitu nejako dajú a ignorujú 
systematickú prípravu. To nech je me-
mentom pre budúcich maturantov.

Dospelí študenti mávajú aj iné zá-
ujmy a povinnosti,  možno ich k matu-
rite nútia rodičia, pričom by mohli byť 
úspešní aj bez nej. Neraz nechodia do 
školy. Keď ste sa už dostali do 4. ročníka, 
bola by škoda neukončiť ho maturitným 
vysvedčením. Preto treba nabrať všet-
ky sily, aby ste stredoškolské štúdium 
ukončili. Motiváciou môže byť to, že po 
maturite nasleduje pomerne dlhé voľno 
od školy.

Učenie treba vždy striedať s oddy-
chom. Prestávky v učení pôsobia osvie-
žujúco, no nesmú byť dlhšie ako učenie 

sa. Je chybou, že počas prípravy na ma-
turitu sa žiaci zároveň musia pripravovať 
na ostatné predmety. Našťastie im v pred-
maturitnom čase robia úľavy učitelia. 

Ak ste dôkladne zbierali učebný ma-
teriál, nemusíte pred maturitou hľadať 
iné zdroje. Učitelia  učia od 1. ročníka 
SŠ tak, aby sa žiaci pripravovali na ma-
turitu. Isto, knižný trh je plný rôznych 
príručiek na prípravu na písomnú ma-
turitu. No zdroje zo školy sú lacnejšie a 
efektívnejšie. 

Pri teste využite všetok čas, neodo-
vzdávajte test príliš skoro, venujte čas 
kontrole. Najmä pri otázkach na číta-
nie s porozumením, ktoré si vyžadujú 
maximálnu pozornosť. Pri otázkach s 
možnosťami využite aj vylučovaciu me-
tódu. Nenáhlite sa ani pri písaní slohu, 
rozdeľte si čas na nečistopis a čistopis. 
Dôkladne si osvojte znaky povinných 
maturitných útvarov. Venujte pozornosť 
nečistopisu, meňte ho, upravujte. Vyu-
žite povolené slovníky, ktoré zabezpečí 
škola. Ak neviete nejaký jazykový jav, 
napíšte vetu tak, aby ste ho nemuseli 
použiť. Ak nepoznáte pravidlá písania 
čiarok, píšte kratšie vety. Vždy si po sebe 
svoj čistopis prečítajte a vychytajte opo-
menuté chyby. 

Rád na maturitu je viac, ako dovoľuje 
rozsah môjho článku. V prípade záujmu 
o iné ma kontaktujte na: janpapuga@
gmail.com.  

Rady k písomnej maturite

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ
plastových
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Otváracie hodiny:
po - pia 7:30 - 11:30

12:30 - 16:30
Sobota  8:00 - 11:45

v sezóne

Továrenská 1264, Zlaté Moravce

      www.swingpneu.sk      
      Autocentrum SWING
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2tel.: www.stresnekrytiny.sk

predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

na krytiny až do

- 50%

Zlavy OHÝBAME
PLECHY

na ohýbačke
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POHREBNÁ SLUŽBA

NOSTALGIA
Komplexné pohrebné služby

Bernolákova 15, Zlaté Moravce

0907 789 124
NONSTOP
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»Predám Fiat Punto 
0917049831

»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj 
v zlom stave alebo nepo-
jazdný. 0949 350 195

»PONÚKAM NA PRENÁJOM 
ZARIADENÚ GARSONKU. 
0908 179 198
»Prenájom pekného plne 
zariadeného 3-izb. Bytu na 
Klokočine. 550 e vrátane 
en. 2x tv práčka chladnička 
mikrovlnka káblovka pivni-
ca. 0951 163 678

»Kúpim RD v okolí Nitry 
0905 283 550
»Kúpim pozemok, ornú 
pôdu. Platba ihneď. 0944 
469 960
»Kúpim RD v okolí Nitry , 
Vrablov , Zl Moraviec , 0907 
147 430

»Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KRO-
JE A STARÉ VECI 0918439124 

 
»Kúpim staré Českosloven-
ské hračky a vzduchovku 
0905 651 837

»Som osamelá 68/170/80 
kg. NR kraj,nie je podmien-
ka. 0915 302 698
»MUŽ HĽADÁ ŽENU DO 55r.
NA SPOLUŽITIE.0907119860
»57r.hľadá priateľku 0917 
049 831

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

01 AUTO-MOTO / predaj          

08 STAVBA                    

04 BYTY / prenájom 

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera ZM medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP ZM 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.
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Od posledného februárového dňa sa ru-
šia režimy OTP, OP aj OP+. Zvýšia sa aj 
kapacity pri nízko a stredne rizikových 
podujatiach. Druhá fáza uvoľňovania sa 
začne od 28. marca, keď sa zrušia kapa-
citné obmedzenia a upraví sa povinnosť 
nosenia respirátora či rúška. 

Od 28. februára to bude vlastne bez re-
žimov, ostane len „základ“. Takisto sa ruší 
povinnosť karantény žiakov, ktorí boli v v 
škole v kontakte s pozitívnym, prevádzkové 
hodiny služieb sa predĺžia do 24.00. K na-
výšeniu kapacity príde aj pri vysoko riziko-
vých podujatiach. Uvoľnenie sa má dotknúť 
aj oblastí športu, wellnessu či gastra.

Od 28. marca by sa mal život vrátiť do sta-
vu pred pandémiou. Zrušia sa kapacitné ob-
medzenia, obmedzenia prevádzkových ho-
dín a upraví sa aj povinnosť nosenia rúšok. 

Podľa návrhu, ktorý predstavil riaditeľ 
Inštitútu zdravotných analýz MZ SR Matej 
Mišík, sa pri nízkych a stredne rizikových 
podujatiach (napr. bohoslužby, športové 
podujatia, kultúrne akcie) od 28. februára 
má zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb 
alebo maximálne na 50 percent kapacity. 
„Pri vysoko rizikových podujatiach ako so-
báše či kary bude kapacitné maximum 50 
osôb, v oboch prípadoch bude platiť režim 
„základ“,“ uviedol Mišík.

Režim základ sa bude uplatňovať aj pri 
športových súťažiach a tréningoch s kapa-
citným obmedzením do 100 športovcov.

Bez ohľadu na očkovanie a testovanie 
bude mať verejnosť prístup aj do prevádzok 
fitness, wellness, akvaparku či kúpeľov, 
platiť pre nich bude kapacitný limit 50 osôb 
alebo pravidlo jedna osoba na 15 m2 krytej 
plochy.

Základ by mal od konca februára platiť 
aj pre múzeá, galérie, výstavné siene či uby-
tovacie zariadenia, využívanie spoločných 
priestorov sa bude riadiť pravidlami pri hro-
madnom podujatí.

Reštaurácie budú takisto otvorené pre 
všetkých, povolené bude len sedenie a ob-
sluha pri stoloch, vrátane terás. Mimo sto-
lov bude povinný respirátor.

Bez obmedzení to bude aj v diaľkovej 
doprave, v prostriedkoch verejnej dopravy 
bude stále povinný respirátor. Testy môžu 
byť naďalej vyžadované v špecifických prí-
padoch, napríklad pri návšteve nemocnice 
alebo zariadenia sociálnych služieb. Tieto 
zariadenia by preto mali fungovať od 28. 
februára v OTP alebo „základ“ podľa roz-
hodnutia riaditeľa a zriaďovateľa.

Od 28. marca spolu so zrušením kapa-
citných obmedzení i obmedzení prevádzko-
vých hodín by sa mala upraviť aj povinnosť 
nosenia rúšok a respirátorov. Od konca 
marca by sa tiež mala zrušiť karanténa pri 
úzkom kontakte s pozitívnou osobou. Má 
ju nahradiť povinnosť nosiť respirátor desať 
dní po styku s pozitívnou osobou.

Začalo sa uvoľňovanie 
pandemických opatrení

» red

Ministerstvo zdravotníctva vyda-
lo rozhodnutie, ktoré reaguje na 
problémy v súvislosti so zmenou 
predpisovania liekov. Upravuje 
delegovanie predpisovania medzi 
špecialistami a všeobecnými lekár-
mi, ako aj preskripciu pri prepuste-
ní pacienta z nemocnice.

Keďže všade je publikované, že kto-
si vydal akési usmernenie, ale nikde sa 
nepíše, čo v ňom je, skúsime zrozumi-
teľný jednoduchý návod.

V prvom rade by malo platiť, že ešte 
celý rok 2022 vám váš obvodný lekár 
môže a aj by mal predpisovať lieky, kto-
ré vám ako súčasť vašej liečby určil le-
kár špecialista pred dátumom 1.1.2022.

Neznamená to však, že k vašim 
liekom sa u vášho odborného lekára 
nedostanete. Môže a mal by vám ich 
predpísať aj on. Avšak, ako doteraz, 
nikto vám nepredpíše konkrétny liek 
na viac ako tri mesiace jeho spotreby. 
Dokonca ani lekáreň vám ho nevydá, 
ak si ho dáte napísať od dvoch lekárov, 
ktorí o sebe nevedia, respektíve, ako 
v prípade väčších zariadení, nemajú 
vašu zdravotnú kartu k dispozícii. Je 
tu však aj jedna možnosť, ktorá uľahčí 
administratívne zaťaženie lekárov a 
zjednoduší život pacientom v dispen-
zárnej starostlivosti, teda tým, ktorí 
majú lieky predpísané „trvale“. Môžu 
po dohode s odborným lekárom požia-
dať o vydanie opakujúceho sa receptu 

a vyberať si lieky z lekárne raz za tri 
mesiace za podmienok, ktoré stanoví 
odborný lekár špecialista. Hlavnou z 
nich je napríklad pravidelná kontrola 
zdravotného stavu v jeho ambulancii.

Ministerstvo upravilo aj predpi-
sovanie pri prepustení pacienta z ne-
mocnice, v ktorom upresnilo povinnosť 
lekára predpísať liek či zdravotnícku 
pomôcku potrebných na liečbu najviac 
na dobu 30 dní. Predpisovať budú môcť 
aj neatestovaní lekári. Pokiaľ bude pa-
cient potrebovať ďalšie lieky, bude mu 
ich do návštevy špecialistu môcť pred-
písať aj všeobecný lekár, najdlhšie pol 
roka od hospitalizácie. 

Takže – zopakujme si - všeobecní 
lekári môžu podľa rozhodnutia pred-
pisovať lieky, zdravotnícke pomôcky a 
dietetické potraviny na základe odpo-
rúčania odborného lekára, ktoré bolo 
vydané pred 1. januárom 2022, a to naj-
viac po dobu jedného roka. 

Tak ako je to s predpisovaním liekov

» red

4. marec 1877    
premiéra baletu Labutie jazero od Pjotra 
Iľjiča Čajkovského v Moskve.

Výročia a udalosti
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Mechanik - mechatronik
Mechanik nastavovač

Študijné odbory:
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MIBA STEELTEC

POĎ ŠTUDOVAŤ DO MIBY 
A ZABEZPEČ SI BUDÚCNOSŤ
Mať remeslo v ruke je v dnešnej dobe veľkou výhodou. 

Chceš aj ty získať prax už počas štúdia?

mať pravidelné štipendium?
zarábať nadpriemer už počas štúdia?
pracovať s najmodernejšími technológiami?
isté pracovné miesto ihneď po skončení štúdia?
študovať a baviť sa v super kolektíve?
mať výhody ako: stravovanie a oblečenie zadarmo,
nadštandardnú zdravotnú starostlivosť, mikulášské a
vianočné balíčky, športové aktivity a výlety, atď.? 

Chceš:

Kontaktná osoba: 
Mgr. Ladislav Belan | 0901 783 626 | Ladislav.Belan@MIBA.com

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 08. MAREC 2022
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MECHRENT
Práca v MECHRENTE

pre vodiča sk. C, mechanizácie
Požičovňa náradia a strojov prijme do pracovného

pomeru vodiča sk. C a strojnej mechanizácie

Údaje o pracovnom mieste – odvoz/dovoz materiálu,
zemné a terenné úpravy
Druh pracovného pomeru – TPP/živnosť
Platové ohodnotenie – základná zložka pri nástupe 
v hrubom: 1150 €/mes. + odmeny 
Nástup možný IHNEĎ
Ponúkané výhody - obedové menu, firemné benefity, 
platový rast
Pracovná doba – jednozmenná, 7:00 – 16:00
Požiadavky na zamestnanca – vodičské oprávnenie
sk. C a strojnícky preukaz je výhodou

Kontaktná osoba: Ing. Dominika Takáchová, 
e-mail: info@mechrent.sk, tel.: 0901 725 725
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Miesto výkonu práce Dyčka

Mzda: 1150 €/mesiac (brutto) 
v jednozmennej prevádzke 

Ponúkané pozície:
automechanik, autokarosár, nástrojár

                                          Kontakt: 
0907 155 483, info@classicchrome.eu

Ponuka práce
v M&G Classic Chrome & Cars, s.r.o.
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Ponuka
práce

Prijmeme 
 operátorov/ky 

výroby 
na TPP - dlhodobo v NR, 

práca v sede na 3 zmeny. 
Základná mzda 

646€ /brutto + odmeny a 
príplatky do výšky 104€. 
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ 

ZDARMA!
e-mail: nitra@mahax.sk

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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