
NZ23-03 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 35 050 domácností 

NOVOZÁMOCKO
Č. 3 / 20. JANUÁR 2023 / 27. ROČNÍK

Aký najkrajší kompliment ste v ži-
vote dostali, alebo, naopak, nieko-
mu dali? 24.január je v kalendári 
označený ako Medzinárodný deň 
komplimentov. Využime tento deň 
ako príležitosť spríjemniť život ľu-
ďom okolo nás.

Kompliment je vo všeobecnos-
ti charakterizovaný ako pochvala či 
lichôtka. Zvyčajne sa ním snažíme 
vyzdvihnúť to, čo sa nám na iných ob-
zvlášť páči alebo čo na nich obdivuje-
me, či oceňujeme. Môže pritom ísť o 
čokoľvek, či už je to príťažlivý zovňaj-
šok, okúzľujúci úsmev, pekný účes, či 
šaty, alebo sú to osobné vlastnosti, či 
pracovné výkony. Pochváliť môžeme 
partnera, deti, priateľov, kolegov v prá-
ci, pani na úrade či v obchode, vodiča 
autobusu alebo...

Komplimenty predstavujú vý-
borný spôsob, ako môžeme niekomu 
vyjadriť uznanie či chválu. Úprimná 
pochvala či lichôtka dokáže vykúzliť 

úsmev na tvári, potešiť, zahriať pri srd-
ci a spríjemniť atmosféru. Kdesi som čí-
tala, že dostať kompliment je ako prijať 
dar. A správny kompliment, ak ho ad-
resujeme inému v správnej chvíli, do-
káže skutočne veľa. Môže danej osobe 
nielen zlepšiť deň či rozveseliť ju, ale aj 
prispieť k tomu, aby sa cítila ocenená.

Kompliment, podobne ako úsmev, 
nestojí nič a prináša veľa, pretože dá-
vanie a prijímanie je prospešné pre obe 
strany. Je prejavom nášho pozitívneho 
postoja k iným ľuďom a zároveň vzbu-
dzuje dobrý pocit aj v nás samých, a tak 
dokáže aj obyčajný deň pre-
meniť na skvelý. Rovnako, 
ako so všetkým v živote, 
ani s komplimentami to 
netreba preháňať, no 
v každom prípade by 
sme na ne nemali byť 
skúpi.

Nebojme sa pochváliť

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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ROLETY - ŽALÚZIE - SIEŤKY
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

DVERE

8 109 149

elmeš

ia
nia

Predaj 
Montaž 

Servis 
Opravy
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Vlhne murivo? VYRIEŠIME!!!
 podrezávanie muriva, injektáž proti vlhkosti

 0902 897 906, podrezavanie1web@gmail.com
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € 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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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,50 € / ks
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ZÍSKAJTE DOTÁCIE AŽ 19.000€
na obnovu vášho rodinného domu!

Konzultácia · Projekty · Realizácia
0908 880 446
info@greenville.sk
www.greenville.sk

Prvá konzultácia zadarmo!
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Odvoz likvidácia čohokoľvek...

0948 734 096, remeslosluzba@ksluzby.eu

(pri galante)
ka farma topoLnica

(pri galante)((prpriri gagallananntete)e)

8-15-20 týždňové Nosnice8-15-20 týždňové Nosnice
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INZERCIA

NOVOZÁMOCKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
baumajsterova@regionpress.sk

Alena Valašeková 0910 455 919
valasekova@regionpress.sk

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

párny týždeň: 
Nové Zámky, Bánov, Komjatice, Mojze-
sovo, Palárikovo, Šurany, Tvrdošovce, 
Úľany nad Žitavou, Dvory nad Žitavou, 
Kmeťovo, Maňa, Radava, Veľký Kýr
 
+ nepárny týždeň: 
Nové Zámky, Andovce, Bánov, Komjati-
ce, Palárikovo, Šurany, Tvrdošovce, Dvory 
nad Žitavou, Bešeňov, Branovo, Komoča, 
Semerovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr 

novozamocko@regionpress.sk

Redakcia:

Nové 
Zámky

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (35.050 domácností)

36
-0
00
3

SBS GUARDING s. r. o.
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OBNOVA PLECHOVEJ

A ETERNITOVEJ STRECHY
- odstránenie nečistôt
- vynikajúca

priepustnosť vody
- vzhľad škridle
- vysoká životnosť

Oprava komínu GRÁTIS

ZĽAVA pre

seniorov

- zameranie zdarma
- bez zálohy
- prvotriedny materiál
zn. Index mineral design

- záruka 25 rokov
a dlhoročné skúsenosti

BITUFLEX s.r.o.

www.bituflex.sk
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NAJVÝHODNEJŠIA
D O S T U P N Á

PÔŽIČKA
0917 111 077

Školský rok sa pomaly prehupuje 
do svojej druhej polovice. Ak máte 
doma školáka, asi ho teraz vidíte 
najmä zahĺbeného do učenia sa na 
polročné písomky a preskúšavanie. 

Aj v sýrskom hlavnom meste Da-
mask sa žiaci v týchto dňoch sústre-
ďujú na štúdium. Nie je to pre nich po-
vinnosť, ale výsada. Ich škola Al-Riaya 
síce jestvuje už takmer sto rokov, no 
nechýbalo veľa, a nemali by sa kde 
vzdelávať.

Pred šestnástimi rokmi sa škola 
presťahovala na nové miesto na pred-
mestí Damasku, aby mala priestor pre 
vyše dve tisícky žiakov. Len o päť rokov 
nato vypukla v Sýrii občianska vojna. 
„Mysleli sme si, že vojna potrvá krát-
ko,“ spomína sestra Mona Aldhem, bý-
valá riaditeľka školy. „Každý deň sme 
konfrontovaní s bolesťou utrpenia: 
bombardovanie, únosy, vysídľovanie, 
číhajúca smrť...“ 

Vojnové roky prežívala sestra 
Mona so stiahnutým žalúdkom. Tento 
strach bol o to väčší, že boje sa čoskoro 
rozšírili aj do štvrte, kde sa nachádzala 
škola. Rehoľníčky preto školu presťa-
hovali do bezpečnejšej oblasti. 

„Zo dňa na deň sme museli opustiť 
našu krásnu, veľkú, nedávno posta-
venú budovu, a všetko v nej nechať,“ 
smúti sestra Jihanne Attalah, aktuál-
na riaditeľka. Na provizórnom mieste 
škola fungovala s polovičným počtom 

žiakov v stiesnených podmienkach. 
Pôvodná školská budova bola čoskoro 
vyplienená.

Sestry však neprišli len o svoju 
školu, ale aj o milovaných ľudí. „Stra-
tili sme jednu mladú učiteľku a žiačku, 
nehovoriac o množstve zranených,“ 
zdôrazňuje sestra Jihanne. Dodáva: 
„Uprostred všetkej tejto temnoty nás 
vždy viedla nádej, ktorá nám pomáha-
la pozdvihnúť oči, prekonať túžbu po 
pomste a premieňať sa.“

Po ukončení bojov v Damasku sa 
rehoľníčky vrátili, aby opäť postavili a 
otvorili svoju školu. Len vďaka pomoci 
od dobrodincov zo zahraničia, ako aj 
cez nadáciu ACN, sa im podarilo ško-
lu zrekonštruovať, zariadiť, a prijať do 
vzdelávacieho procesu aj deti zo schu-
dobnených rodín. Bez tejto podpory by 
väčšina mladých ostala bez akéhokoľ-
vek vzdelania a nádeje vo svoju budúc-
nosť.

Keď je vzdelanie vzácnym privilégiom

» ACN
zdroj foto ACN

24. januára 1458               
Matej Korvín sa stal kráľom Uhorska.

Výročia a udalosti
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pre žiakov 8. a 9. ročníka
6317 M 74 OBCHODNÁ AKADÉMIA – BILINGVÁLNE 
ŠTÚDIUM v anglickom jazyku – 5 ročné štúdium,

prijímacia skúška: ANJ, SJL, MAT
 

pre žiakov 9. ročníka
6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA – 4 ročné štúdium,

prijímacia skúška: MAT, SJL
 

tel. : 035 6500859
sekretariat@oasurany.sk

www.oasurany.sk

OBCHODNÁ AKADÉMIA
ŠURANY

 oznamuje, že v šk. roku 2023/2024
otvára študijné odbory:
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Odbor školstva Nitrianskeho samo-
správneho kraja (NSK) ponúka už od 
roku 2008 pomôcku pre žiakov základ-
ných škôl. Túto publikáciu začal Nit-
riansky kraj vydávať ako prvý a stala sa 
inšpiráciou aj pre ostatné.

„Slúži informačne nie len pre 
žiakov základných škôl ale aj pre ich 
rodičov a výchovných poradcov. Oboz-
namuje rodičovskú a žiacku verejnosť 
so všetkými strednými školami v Nit-
rianskom kraji,“ uviedol vedúci odboru 
školstva Úradu NSK RNDr. Vladimír 
Gubiš. Študentský servis je informačná 
brožúra s komplet ponukou stredných 
škôl v Nitrianskom kraji. Informuje 
žiakov základných škôl aj o prepoje-
ní stredných škôl s možnou praxou a 
záujmovými krúžkami. „Medzi moje 
priority patrí prepojenie stredných škôl 
s praxou, aby sa žiaci ako mladá gene-
rácia, cítili v našom regióne dobre a po 
skončení štúdia svojim elánom a ener-
giou pomáhali náš nitriansky región 
rozvíjať. Chcem zdôrazniť, že vzdela-
nie, zručnosti a skúsenosti, ktoré zís-
kajú štúdiom majú možnosť pretaviť 
do poctivej práce. Vytvoria tak veľkú 
hodnotu nielen sami pre seba, ale aj 
pre celý kraj,“ uviedol predseda NSK 
Ing. Branislav Becík, PhD.

Informačná brožúra je distribuo-
vaná v tlačenej forme na všetky zák-
ladné školy, ale aj v online podobe na 
webe NSK: https://www.unsk.sk/zo-

braz/sekciu/studentsky-servis
Nitriansky samosprávny kraj je aj 

spoluorganizátorom  Burzy informácii. 
Toto podujatie pre žiakov základných 
škôl prebieha v každom okresnom meste. 
„Spolu s Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny ako hlavným organizátorom, 
dávame možnosť žiakom aj na osobné 
stretnutia so zástupcami stredných škôl 
pre ich čo najlepší výber ďalších študij-
ných poznatkov. Pozvané sú všetky zák-
ladné a stredné školy v danom okrese,“ 
doplnil vedúci odboru školstva Úradu 
NSK RNDr. Vladimír Gubiš.

„Je to dôležité rozhodnutie a ja si 
veľmi prajem, aby sa žiaci základných 
škôl rozhodli správne, aby ich rozhod-
nutie nebolo len o financiách, ale naj-
mä o túžbe a presvedčení. Chcel by som 
a prial si, aby robili, čo ich baví a napĺ-
ňa, aby následná práca bola pre nich 
životným snom a poslaním,“ uzavrel 
svojim prianím predseda NSK Ing. Bra-
nislav Becík PhD.

Pre žiakov vydávajú publikáciu

» ren
zdroj foto NSK
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»Kúpim motocykle 
Jawa/CZ/Babetta/Sta-
dion/Pionier/Simson aj 
iné..Slušne zaplatím. 
0949 371 361
»KÚPIM moped PIONIER 
alebo BABETA zaplatím 
do 500e 0904 274 781

»Kúpim byt v hotovosti 
ihneď, volajte t.č. 0950 
380 244 

»Kúpim staré mince a 
bankovky, 0948 401 452
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI ĽU-
DOVÉ KROJE A STARÉ VECI 
0918 439 124

»Kúpim malotraktor 
Tera Vari Agzat ,TK 14. 
0904 995 579 

»58r. hľadá priateľku 
0917 049 831

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

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.

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 nefungu-
je u operátora O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, NZ zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj 
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Horská záchranná služba (HZS) ape-
luje na turistov: pri príprave na túru 
je nevyhnutné mať predstavu o type 
terénu a tomu prispôsobiť výstroj a 
výzbroj.

Pre nedostatok prírodného snehu 
sa skialpinisti sústreďujú na zjazdovky a 
zvýšil sa aj počet peších turistov. Horská 
záchranná služba odporúča sa na pohyb 
v horách pripraviť vopred a mať predsta-
vu o teréne.

„Pri príprave na túru je rozhodujú-
ce mať predstavu o teréne, ktorý nás na 
nami zvolenej trase čaká. Opakujúcim 
sa problémom uplynulých dní bol zľa-
dovatený terén a nesprávny výstroj či 
výzbroj. Retiazkové mačky sú určené 
na ľahšiu turistiku, stúpacie železá sú 
robustnejšie a odolnejšie, disponujú 
prednými hrotmi,“ vysvetlil riaditeľ HZS 
Marek Biskupič. 

Retiazkové mačky - sú vhodné na 
ľahšiu turistiku, keď je chodník relatív-
ne upravený a jeho sklon nie je veľký. 
Sú jednoduché na použitie a tiež na po-
hyb. Na rozdiel od turistických mačiek 
nemajú predné hroty, sú ľahšie, jedno-
ducho sa pripevnia o topánku. Pre väč-
šiu bezpečnosť je vhodné kombinovať 
ich použitie s turistickými paličkami. 
Vhodnými lokalitami pre ich použitie sú 
doliny, ako napríklad turistika na Žiar-
sku chatu v Západných Tatrách, alebo 
na Hrebienok vo Vysokých Tatrách, a 
teda všeobecne terén s menším sklonom 

(turistické chodníky). Retiazkové mačky 
je vhodné kombinovať s turistickými 
paličkami. „Pri nosení retiazkových 
mačiek treba pamätať na to, že sneh sa 
môže rýchlo nalepiť na kovové časti kon-
štrukcie a tým pádom mačky strácajú 
funkciu. Tiež by sa mohli pomerne ľahko 
poškodiť v teréne, kde je mnoho skál,“ 
zdôrazňuje riaditeľ HZS Marek Biskupič.

Stúpacie železá (mačky) - sú robust-
nejšie, odolnejšie a disponujú prednými 
hrotmi. Sú vhodné do viac exponova-
ného terénu. V takomto type terénu je 
už ťažšie odhadnúť, na aké podmienky 
natrafíme, a preto potrebujeme byť pri-
pravení na ich rôznorodosť. Lokalitami, 
kde sa nám môžu zísť mačky môžu byť 
hrebene, napríklad hrebeň Malej Fatry 
či hrebeň Nízkych Tatier, okolie Ďum-
biera, Baranec v Západných Tatrách či 
Zbojnícka chata, Téryho chata alebo 
Predné Solisko vo Vysokých Tatrách. 
„Treba mať na pamäti, že samotné mač-
ky v exponovanejčích terénoch nestačia 
a je potrebné mať v ruke aj cepín,“ pove-
dal riaditeľ HZS Marek Biskupič. Rozdiel 
oproti retiazkovým mačkám je aj v type 
chôdze - pri chôdzi v mačkách je potreb-
né nohy zdvíhať kúsok vyššie, aby člo-
vek nezakopol o predné hroty a zároveň 
je potrebné chodiť naširšie, keďže hroty 
mačiek sú oproti retiazkovým mačkám 
výrazne väčšie a agresívnejšie a hrozí ri-
ziko zakopnutia o nohavice a tým možný 
vznik pádu. 

Nepodceňujte prípravu na túru

» ren

zd
ro

j f
ot

o 
zš

 s
 m

š 
hl

ad
ov

ka



NZ23-03 strana 5

DOMÁCNOSŤ, ZDRAVIENOVOZÁMOCKO
5

Triedený zber na Slovensku 
nie je jednotný. Nejednotnosť 
sa týka triedenia plastov, ko-
vových obalov a nápojových 
kartónov (tzv. tetrapakov). 

Napriek tomu, že postupne 
dochádza k zjednocovaniu sys-
témov zberu v obciach a mes-
tách po celom Slovensku, na-
ďalej sa stretávame s 5 rôznymi 
variantmi. 

V niektorých samosprávach sa 
triedi každá komodita samostat-
ne, v niektorých sa triedia dve 
spoločne (napr. plasty s kovový-
mi obalmi) a čoraz častejšia je 
tzv. trojkombinácia, kedy sa do 
jednej nádoby (kontajner, vrece) 
na triedený zber spoločne zbie-
rajú odpady z plastov, kovových 
obalov i nápojových kartónov. 

Pre lepšie oboznámenie sa so 
systémom triedenia vo vašej obci 

alebo meste je k dispozícii naj-
podrobnejšia online príručka 
o triedení odpadov a predchá-
dzaní ich vzniku, ktorá nesie 
názov „Alchýmia triedenia ko-
munálneho odpadu“. 

Ide o užitočnú pomôcku z 
dielne organizácií INCIEN (In-
štitút cirkulárnej ekonomiky) a 
NATUR-PACK. Príručku si mô-
žete bezplatne stiahnuť na we-
bových stránkach www.incien.
sk a www.naturpack.sk. 

Viac sa o príručke dozviete 
po oskenovaní tohto QR kódu 
mobilným telefónom.

Triedený zber na Slovensku nie je jednotný. 

Zorientovať sa pomáha unikátna  príručka 
„Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“.
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CELODENNÁ CELODENNÁ 
OCHRANA OCHRANA 

PRED 
MODRÝM SVETLOM

-40%

MODRÝM SVETLOMMODRÝM SVETLOM

OKULIAROVÉ SKLÁ 
PRE PRÁCU NA PC, TABLETE, TELEFÓNE

 OPTIKADROPTIK    DR.OPTIK_SK      0947 955 044     WWW.DROPTIC.SK   

KORZO M.R. ŠTEFÁNIKA 9 KORZO M.R. ŠTEFÁNIKA 9 
NOVÉ ZÁMKYNOVÉ ZÁMKY

LENCSÉKRE
SZÁMÍTÓGÉPEN, TABLETTEN, TELEFONON VALÓ MUNKÁHOZ
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com
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Stoličkové výťahy Stannah, 
žiť doma nezávisle
Stoličkové výťahy sú naším rodinným podnikom. Sme hrdí na 
to, že môžeme slovenským domácnostiam dodávať 
najbezpečnejšie a najodolnejšie schodiskové výťahy v odvetví.

Zákaznícka podpora 24h/7d
Vynikajúca kvalita výrobkov

154 rokov výrobca

Na celom 
Slovensku

www.stannah.sk
0800 162 162
Zavolajte zadarmo

LIH
1

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami. Platí do 31.01.2023

10%
ZĽAVA

*
-

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.


