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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
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ROLETY - ŽALÚZIE - SIEŤKY - GAR. BRÁNY
          PLASTOVÉ OKNÁ a DVERE
HELUX - Peter Helmeš
Ďalej ponúkame:
OPRAVY a SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzii
• vymieňame kovania
• vymieňame tesnenia

tel.:  035 6420 166, mobil: 0918 109 149 
e-mail: helux@helux.sk , www.helux.sk
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Predaj 
Montaž 

Servis 
Opravy
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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!
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Jarné upratovanie sa blíži

Odvoz likvidácia čohokoľvek...
0948 734 096, remeslosluzba@ksluzby.eu
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NOVÁ VINOTÉKA
 NÁJDETE NÁS: ul .  J. Simora 9, Nové Zámky

Otváracie hodiny: Po - So: od 09:00 - 18:00 hod. Nedeľa zatvorené.

Regionálne vína
Darčekové predmety

Fľašovanie vín
(svadby, oslavy, Jubileá)

 
NAJLEPŠIA CENA V MESTE!

VÝMENA BOMBIČIEK
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INZERCIA

NOVOZÁMOCKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

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:
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
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„Nikdy nesadaj do loďky bez dna!“ 
Keď som si po prvýkrát prečítala 
túto vetu, javila sa mi ako celkom 
praktická rada do života. Priro-
dzene, nie v tom pravom zmysle 
slova, veď kto by už nasadal do 
lode, ktorej chýba dno? Čím dlh-
šie som však nad ňou premýšľala, 
tým viac som si uvedomovala, že 
v živote nie je vôbec jednoduché, 
dokonca si dovolím tvrdiť, že je 
priam nemožné sa touto radou 
riadiť.

Áno, prirodzene, ak by sme si 
predstavili skutočnú loďku, ktorej 
dno si pred nástupom na jej palubu 
môžeme dôkladne skontrolovať, tak 
by to bolo veľmi jednoduché a reálne. 
Ale ako skontrolovať tú pomyselnú 
loď, ktorou sa plavíme po vlnách ži-
vota? Ako nadobudnúť istotu, že nás 
bezpečne dopraví tam, kam potrebu-
jeme?

Myslím si, že v reálnom živote sa 
nedá hrať na istotu. Aj keď budeme 
nanajvýš opatrní, aj keď zvážime 
všetky možné okolnosti, aj keď budú 
všetky indície smerovať k tomu, že 
práve táto loď má to správne dno a 

je preto tá pravá, ktorá nás bezpečne 
dopraví k vytúženému cieľu, nemá-
me záruku, že to tak skutočne bude. 
Život je totiž nevyspytateľný a do 
cesty nám kladie rozličné prekážky, 
či už v podobe búrok, ktoré nás môžu 
zmiesť z paluby, alebo útesov, o ktoré 
sa môže poškodiť či rozbiť aj to zdan-
livo najpevnejšie dno. Čo s tým?

Áno, súhlasím, že by možno bolo 
príjemnejšie, keby sme vopred vede-
li, ktorá z lodí kotviacich v prístave 
je tá pravá, ale nebola by to len jed-
na veľká nuda? Hoci patrím k ľuďom 
nanajvýš opatrným a v živote sa 
vždy snažím dobre zvážiť všetky pre 
i proti, radšej, ako zostať trčať kdesi 
v čakárni, volím plavbu. S pribúda-
júcimi životnými skúsenosťami už 
viem, že preplávať ži-
votom bez škrabancov 
nie je možné. Takmer 
vždy si však môžeme 
oprášiť odreté kole-
ná a nájsť spôsob, 
ako ísť ďalej.

Nestrávme celý život v čakárni

» Renáta Kopáčová, redaktorka

replávať ži-
krabancov 
é. Takmer 
môžeme 
té kole-
pôsob,, 
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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

3,40 eur/kg
3,60 eur/kg
8,80 eur/kg
5,30 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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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

78
-0
01
9-
1

PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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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 PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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KAMENÁRSTVO MONUMENT
PALÁRIKOVO
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• ponúka náhrobné kamene
  z rôznych materiálov
• zlátenie, dosekávanie písma
  a ďalšie kamenárske práce
• poradenstvo ZADARMO

INFO: 0905 328 814

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0910 851 307

29. mája 1919
počas zatmenia Slnka Arthur Eddington po prvý-
krát testoval platnosť všeobecnej teórie relativity  

Výročia a udalosti
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POTREBUJETE CELODENNÉ 
OPATROVANIE?

MÁME PRE VÁS RIEŠENIE

 www.hesperus.sk             Hesperus,n.o.

Kontaktujte nás telefonicky na tel. č.:  +421 911 419 389
alebo e-mailom:  hesperuszemne@gmail.com
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Počas uplynulých dní už viacero krajín 
zaznamenalo potvrdené aj podozrivé 
prípady opičích kiahní. Prvé prípady 
boli zaznamenané vo Veľkej Británii a 
predpokladá sa, že išlo o importovanú 
infekciu z Afriky.

Európa - a to vrátane Slovenska - nie 
je endemickou oblasťou výskytu opi-
čích kiahní. V dobe širokých možností 
cestovania a vzhľadom na aktuálny výskyt 
ochorenia mimo doteraz známych ende-
mických oblastí však nie je možné podľa 
odborníkov vylúčiť, že by mohol byť zazna-
menaný importovaný prípad ochorenia aj 
u nás. Rozsiahle epidémie však nepredpo-
kladajú. „Úrad verejného zdravotníctva SR 
dôkladne monitoruje situáciu vo výskyte 
opičích kiahní v Európe a je v kontakte s 
európskymi štátmi prostredníctvom eu-
rópskeho systému včasného varovania 
a reakcie EWRS,“ uvádza úrad na svojej 
webovej stránke a objasňuje, že opičie 
kiahne nie sú nové ochorenie, no prípady 
tohto ochorenia mimo endemických úze-
mí Afriky vyvolávajú odborný záujem. V 
nasledujúcich dňoch budú preto prebiehať 
odborné diskusie na medzinárodnej úrov-
ni o pôvode, možnostiach šírenia vírusu a 
vhodnej forme prevencie. Odborníci v tejto 
súvislosti upozorňujú, že informácie o tom-
to ochorení sa preto môžu v nasledujúcom 
období upraviť, spresniť, či korigovať.

Opičie kiahne sú vírusové, zoono-

tické ochorenie a za štandardnú cestu 
šírenia infekcie medzi ľuďmi sa považuje 
prenos prostredníctvom kvapôčok – víru-
som obohatených slín a výlučkov z dýcha-
cích ciest, ktoré môžu infikovať sliznice 
očí, nosa a hrdla a to: kontaktom s léziami 
opičích kiahní alebo telesnými tekutina-
mi, respektíve preniknutím vírusu cez (aj 
voľným okom neviditeľné) ranky na koži, a 
k prenosu môže dochádzať aj kontaktom s 
predmetmi alebo bielizňou kontaminova-
nou materiálom z lézií opičích kiahní.

Symptómy - prejavy ochorenia - Inku-
bačný čas je obvykle 6 až 16 dní, ale môže 
kolísať od 5 až do 21 dní, pričom medzi 
prvé príznaky patria: zvýšená telesná tep-
lota, horúčka, bolesť hlavy, bolesti svalov, 
bolesť chrbta, opuch lymfatických uzlín, 
zimnica, únava až vyčerpanie. „Infikované 
osoby pociťujú najskôr príznaky podobné 
chrípke - horúčku, únavu, bolesti svalov, 
zimnicu - ako aj opuch lymfatických uzlín. 
Obvykle v priebehu 1 až 5 dní od nástupu 
horúčky sa objavuje už aj typická vyrážka. 
Výsev častokrát začína na tvári a následne 
sa rozširuje na iné časti tela vrátane dlaní, 
nôh a genitálnej oblasti.

Liečba je symptomatická, vakcína 
proti ochoreniu nie je bežne dostupná.

Informácie poskytla 
Sekcia epidemiológie a pripravenosti 

na pandémie a Odbor komunikácie 
Úradu verejného zdravotníctva SR 

Prípady opičích kiahní 
v európskom regióne

» ren
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»Kúpim motocykle 
Jawa/CZ/Babetta/Sta-
dion/Pionier/Simson aj 
iné..Slušne zaplatím. 
0949 371 361
»ODKÚPIM motocykel 
JAWA CZ PIONIER BABETA 
dobre zaplatím 0904 
274 781
»Kúpim MALOTRAKTOR 
továrenskej výroby po-
núknite. 0949 505 827

»NOVOSTAVBA - BUNGA-
LOV, na predaj v Tvrdo-
šovciach, tel. 0915 976 
178 

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908 532 682

»Predám rozkošné šte-
niatka yorkshirskeho 
teriéra 1 psik ,4 fenky od-
chované v byte a v čis-
tote po geneticky zdra-
vých rodičoch nikdy nie 
chorých. Cena dohodou..
Foto pošlem na vyžiada-
nie. 0911 376 672

»Kúpim staré, mecha-
nické hodinky, bankov-
ky, mince. Tel. 0905/767 
777 
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI ĽU-
DOVÉ KROJE A STARÉ VECI 
0918 439 124
»Hľadám zdravého kuti-
la dôchodcu osamelého 
k prácam okolo rodin-
ného domu v záhrade, 
drobným opravám, 
prácam. Za odmenu 
ponúkam bývanie v st. 
domčeku izbe s kachla-
mi voda elektrika doho-
dou neobmedzene. Bez-
domovcovi. Tf-sms 0940 
580 597

»Kúpim traktor Zetor su-
per 50,0902 449 970

»57r. hľadá priateľku 
0917 049 831
»Senior 62r hľadá part-
nerku 0905 239 322

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

08 STAVBA    

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 NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.

16 ZOZNAMKA    

05 DOMY / predaj   
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99Volajte 0905 638 627   www.LCU.sk

! OCHRANA pred BANKAMI, pred PODVODMI 

€
€

36
-0
00
8

www.pracahned.eu
Viac info: 0917 465 632 alebo 0908 961 969
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Práca pre mužov a ženy v Nitre
Mzda od 1 100,-€ až 1 400€   
Doprava zabezpečená zmluvnou dopravou 

alebo ubytovanie
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SBS GUARDING s. r. o.

€
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balíkov z kamiónu
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Dojčenie predstavuje pre bábätko 
najlepší štart do života. Má mnohé 
zdravotné benefity pre matku i dieťa 
a prispieva tiež k budovaniu ich puta. 
Nezabudnite však na to, že ak dojčíte, 
mali by ste si dávať pozor na užívanie 
liekov.

Lieky a dojčenie sa automaticky ne-
vylučujú. Závisí to od toho, o aký liek ide, 
ako dlho ho máte užívať, či potrebujete 
užívať viacero liekov súčasne a podobne. 
Niektoré liečivá do materského mlieka 
nepreniknú, iné preniknú len v množ-
stve, ktoré je pre bábätko neškodné, ale 
niektoré by mu mohli uškodiť. Preto je 
liečbu potrebné vždy konzultovať s le-
károm. „Ak je pri vašej diagnóze taká 
možnosť, predpíše vám liek, ktorý mô-
žete užívať aj počas dojčenia. Ak máte 
vážnu diagnózu, pri ktorej taký liek nee-
xistuje, budete musieť dojčenie prerušiť,“ 
objasňujú odborníci zo Štátneho ústavu 
pre kontrolu liečiv. Zároveň upozorňujú, 
že niektoré lieky môžu tiež vplývať na 
tvorbu materského mlieka. „Na zníženie 
jeho tvorby vplývajú napríklad lieky s 
obsahom estrogénu, preto sa dojčiacim 
ženám neodporúča takzvaná kombino-
vaná antikoncepcia,“ zdôrazňujú.

Poraďte sa s lekárnikom - V prípa-
de voľnopredajných liekov vám poradí 
lekárnik a túto informáciu nájdete tiež v 
takzvanom príbalovom letáku. „Na bež-

né problémy, akými sú horúčka či bolesť 
hlavy, je dostupných množstvo liekov, 
ktoré sú bezpečné aj počas dojčenia,“ 
hovoria odborníci a dodávajú, že vyhnúť 
by ste sa mali kombinovaniu viacerých 
liekov, a to aj keď sú jednotlivo označené 
ako vhodné pri dojčení.

Očkovanie konzultujte s ošetru-
júcim lekárom - Pokiaľ ide o vakcíny, 
dojčiace ženy sa podľa odborníkov môžu 
očkovať, a to aj proti COVID-19. Očkova-
nie je však podľa nich vhodné vopred 
konzultovať s ošetrujúcim lekárom.

Pozor na nebezpečné mýty - S doj-
čením a liekmi sa spája niekoľko ne-
bezpečných mýtov. Medzi najznámejšie 
patrí užívanie domperidónu na podporu 
materského mlieka. „Toto liečivo určené 
na liečbu nevoľnosti naozaj tvorbu ma-
terského mlieka zvyšuje, avšak môže u 
dojčeného dieťaťa spôsobiť neželané ved-
ľajšie účinky postihujúce srdce. Takisto je 
užívanie rizikové pre matku, keďže uží-
vanie nadmerných dávok môže aj u zdra-
vých žien spôsobiť nepravidelný srdcový 
rytmus,“ varujú odborníci.

Ako pri každom užívaní liekov, aj v 
prípade, že dojčíte, by ste sa mali riadiť 
pokynmi lekára a lekárnika a čerpať in-
formácie z overených zdrojov.

Informácie poskytol 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Dojčenie a užívanie liekov 
– na čo si dať pozor?

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto Bergadder pixabay
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE MÁJOVÉ ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 31. 5. 2022

  50%
až do
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Hrubá mzda: 900 – 1000 €

Miesto výkonu práce: Nitra – priemyselný park

Preukaz VZV výhodou (nie podmienkou)

Zamestnanecké benefity:
 bezplatná autobusová doprava v rámci regiónu

 pracovné oblečenie na mieru

 odmeňovací systém podľa pracovného výkonu

 stravné lístky vo výške 4,50 € na deň

 preplácanie nadčasov / víkendov

 možnosť zvýšenia kvalifikácie na obsluhu 

   zariadení VZV / NZV

KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Stabilný tím KOSIT WEST 
v priemyselnom parku sa rozrastá! 

PRIDÁŠ
SA?
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Spoločnosť SONEZ KOVOKAR spol. s r.o., 
Nové Zámky prijme do pracovného pomeru

MONTÁŽNY PRACOVNÍK

Bližšie informácie na adrese spoločnosti:  
SONEZ KOVOKAR spol. s r.o.

Komárňanská cesta 3
940 01  Nové Zámky  

a na telefónnych číslach:   0903 157 749    a    0905 417 445

Základná mzda: 850 € /v hrubom za mesiac
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SBS GUARDING s. r. o.

€

@

30. mája 2003
Peklo vo Svätom Jure – policajný zásah 
voči účastníkom hudobného festivalu

Výročia a udalosti
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

���������	
����
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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Voľné termíny:

13.6. - 18.6., 20.6. - 25.6.,
26.6. - 1.7. 2022

* pre pracujúcich iba za 235 EUR/1 osoba a celý pobyt

Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk

Penzión ***Oravská horáreň, 
Oravský Podzámok, lokalita Zábava

www.oravskahoraren.sk

s plnou penziou a bohatým programom

65
-0
93

32
-0
03
4



NZ22-21 strana 8

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
8

75
-2

5

CESTOVNÁ
KANCELÁRIA
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CKDAKA.SK 94
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
�������	
����������
��

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

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia


