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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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PRIJÍMAME

Operátor výroby práca na 3 zmeny
od 1000€/mes. brutto

nových zamestnancov

pochopenie výrobného procesu, princípu kontroly
   a balenia, orientácia v katalógu chybovosti,
   odoberanie ľahkých dielov z lisu, ...

letné a zimné peňažné bonusy
bonus za odporučenie známeho 300 €
príplatky za prácu v hluku, odpracované

   soboty, nedele a nadčasy

Alebovolajte na
0902 125 022

Váš životopis pošlite sem: z.holubcikova@farguell.com

DOPRAVU DO A Z PRÁCE 
ZABEZPEČÍME
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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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Odvoz likvidácia čohokoľvek...

0948 734 096, remeslosluzba@ksluzby.eu
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P PÍL T s.r.o.
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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
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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

V práci väčšina z nás trávi tretinu dňa, 
niektorí aj viac. Je preto veľmi dôleži-
té, aby sme mohli robiť to, čo nás baví 
a napĺňa, a aby tak naša práca nebola 
pre nás len nutným zlom.

Sú medzi nami šťastlivci, ktorí vyko-
návajú povolanie, ktoré je zároveň ich ko-
níčkom a je to na výsledkoch ich práce aj 
poznať. Potom sú tu takí, ktorí si vybrali 
určitú profesiu len preto, lebo sa jednodu-
cho nejako živiť musia. Aj medzi nimi sa, 
pravdaže, nájde veľa takých, ktorí svoju 
prácu vykonávajú poctivo a zodpoved-
ne a zaslúžia si naše uznanie. No a ešte 
tu máme jednu skupinu ľudí, sú to tí, pre 
ktorých je ich povolanie zároveň posla-
ním. V tomto prípade mám na mysli prá-
cu množstva zdravotníkov, záchranárov, 
sociálnych pracovníkov, ale aj hasičov či 
policajtov. 

Prečo o tom vlastne hovorím?
Tento týždeň mi prišiel email od trnav-

skej krajskej policajnej hovorkyne. Písa-
la v ňom o kolegoch – policajtoch, ktorí 

počas svojej služby pomohli ľuďom v ich 
neľahkej situácii, a to hneď v dvoch prí-
padoch. Najskôr podali pomocnú ruku 
zúfalej žene, ktorá bola celkom bezrad-
ná, pretože nemala ako presunúť zo sa-
nitky do bytu svojho imobilného otca. O 
pomoc v ťažkej situácii požiadala por. Jo-
zefa. Na jeho výzvu okamžite zareagova-
li práp. Ľubomír a stržm. Kristína a bez-
mocnej žene s otcom pomohli. Policajná 
hliadka v rovnakom zložení pomohla v 
ten istý deň aj hendikepovanej pani, kto-
rá spadla na ulici a nedokázala sa sama 
postaviť. Pravdaže, mohli len prejsť okolo 
a tváriť sa, že nepočujem, nevidím..., na-
šťastie však konali inak.

Je skvelé, že mnohí z 
nás nepovažujú svoje po-
volanie len za prácu, hoci 
na tom nie je nič zlé, ale 
dávajú doň aj akúsi pri-
danú hodnotu, či už v 
podobe nezištnosti, 
obetavosti, alebo 
ľudskosti. Vďaka.

Keď je povolanie poslaním

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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
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KURZ SBS
kurz  začína  20.2. 2023

KURAM

Volajte: 0905 312 160
179 €179 €

CENA 

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

V KOMÁRNE
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P R Á C A
Ponúkame voľné pracovné miesto 
v strážnej bezpečnostnej službe v Nových Zámkoch
Práca je vhodná len pre mužov.

Náplň práce: 
- Zásahová jednotka
Podmienky:
- Bezúhonnosť
- Dobrý zdravotný stav
- Vodičský preukaz
- Flexibilita, komunikatívnosť, inteligentné vystúpenie,
  razantné rozhodovanie
Plat brutto od 980 €/mesiac

Bližšie info: +421 908 588 903

Uprednostňujeme:
- Prax v odbore
- Preukaz SBS
- Zbrojný preukaz 
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RÝCHLE DODANIE
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NAJVÝHODNEJŠIA

D O S T U P N Á

PÔŽIČKA
0905 555 863

(pri galante)
ka farma topoLnica

(pri galante)((prpriri gagallananntete)e)

8-15-20 týždňové Nosnice8-15-20 týždňové Nosnice
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ka na predaj:
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SBS GUARDING s. r. o.
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»KÚPIM moto Jawa PIO-
NIER alebo BABETA za-
platím do 600e 0904 
274 781 (ide 6. aj 7. týž-
deň)
»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA 0908 205 521

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

»Kúpim ľudové kroje 
0902 708 047
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, ĽU-
DOVÉ KROJE A STARÉ VECI 
0918 439 124
»ODKÚPIM STARÉ MINCE 
BANKOVKY A INÉ 0903 
868 361
»KÚPIM STARÉ VECI KTO-
RÉ UŽ NEPOTREBUJETE. 
VOJENSKÉ VECI, KROJE, 
NÁBYTOK, OBRAZY, POR-
CELÁN, VYZNAMENANIA 
A VEĽA INÉHO S VÁŠHO 
DOMU. 0908 355 205

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

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 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.

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

07 REALITY / iné       
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NA VŠETKY NAŠE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

�����
4400%%

 OPTIKADROPTIK        DR.OPTIK_SK                                   0947 955 055                          WWW.DROPTIC.SK   

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

KVALITNÉ OKULIAROVÉ RÁMY OD 45 €KVALITNÉ OKULIAROVÉ RÁMY OD 45 €

Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.

MESAČNÉ
BALENIE

CENA 
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Zostaňte v domove, ktorý milujete.
Žite nezávislý život so schodiskovým 
výťahom Stannah
Zvažujete možnosť presťahovať domov kvôli schodom?
Už nie! Schodiskový výťah Stannah je všetko, čo potrebujete, 
aby boli vaše schody opäť bezpečné.

Zákaznícka podpora 24h/7d
Vynikajúca kvalita výrobkov

154 rokov výrobca

Na celom 
Slovensku

www.stannah.sk
0800 162 162
Zavolajte zadarmo

SH
L1

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami. Platí do 24. 2. 2023

10%
ZĽAVA

*-

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.
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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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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

DOPRAVA ZADARMO
VŠETKO SKLADOM

UŽ OD379 €


