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Týždenne do 35 000 domácností

Lož nemá až tak krátke nohy

nančná ochrana

66-0069

škridla výpredaj

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA

0905 746 124

www.strecha.ws

07-0012

ARRI s.r.o.

ANTÉNY - SATELITY

76-0040

slovenské a
maďarské prograny
ZADARMO.

za 25€ ročne

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
76-0001

VEĽKÝ ZIMNÝ VÝPREDAJ

JARNÁ
ZĽAVA

• ponúka náhrobné kamene z rôznych materiálov
• zlátenie, dosekávanie písma a ďalšie kamenárske práce
• poradenstvo ZADARMO

Firma Damaro Slovakia

0-3 ročný vozový park
triedy euro 6.
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

v čistom + diéty + Bonusy)
76-0019

montplast@montplast.sk

STARZYK s.r.o.,
M.R. Štefánika 14, Šurany

Víkendy doma

Kontakt: 0911 997 728

www.montplast.sk

0910 800 837

Plat 1500€ (600€

Preplácané nočné jazdy.
Nástup ihneď.

OPRAVY A SERVIS
035/64 20 166

Iba po telefonickom kontakte
v čase do 20.00 h.

vodiča MKD

ZADARMO

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ

prijme na TPP

ZAMERANIE
A CENOVÁ
KALKULÁCIA

76-0032

INFO: 0905 328 814

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(žalúzie, sieťky, rolety)

Ďalej ponúkame:
OPRAVY A SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzií
• pántov a kovaní
• klučiek a skiel

www.starzyk.sk
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Ošetrenie nie je hradené ZP.
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76-0013

76-0006
76-0008

freeSAT-50%
Z
ava
Skylink,Plustelka,Mindig TV

(rolety, žalúzie, sieťky)

76-0004

(38 programov SK, CZ, HU)
PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS
CSUTI IMRICH - NOVÉ ZÁMKY
MOBIL: 0903 122 192

Kamenárstvo MONUMENT
Palárikovo

Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis

MONTECHnz s.r.o.
J.Simora 5, Nové Zámky
tel.: 0905 281 931

volajte

NIČIA Vás DLHY ?
NEBOJTE sa SÚDOV !
DRAŽBA je PODVOD !

STRECHYNA KĽÚČ

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

0905 638 627

0907 779 018

k nemu na základe lží je nielen bezcharakterné, ale aj smutné. A ešte smutnejšie je, že v mnohých prípadoch padá lož
na úrodnú pôdu. Že lož je obdivovaná,
oceňovaná, glorifikovaná a žiadaná.
Pritom lož v ľudských osudoch má na
svedomí všetko zlo, s ktorým sa museli
a musia stále ľudia pasovať. Boj so lžou
odoberá tvorivú energiu, lož nemilosrdne dekapituje nádeje a prirodzenú
potrebu žiť v slušnom svete.
Katechismus katolíckej cirkvi nepozná pojem dovoleného klamstva. V pätnástich paragrafoch píše o klamstve,
zakaždým ho jednoznačne odsudzujúc.
To znamená, že lož je hriechom a nielen
hanebnosťou. Okolnosti nemôžu zmeniť mravnú akosť samotných skutkov.
Nemôžu nejaké samo o sebe zlé správanie učiniť ani dobrým, ani správnym.
Vážení čitatelia, občania, neverte
lžiam, ak túžite po lepšom
živote. Nech už klame
ktokoľvek. Luhári spoločnosti nikdy neponúkli nič
dobré. Iba sami sebe.
Želám vám pekný
jarný týždeň.

45-0103

Niekedy lož ubehne hodne dlhý čas a
trasu, kým ju spravodlivosť zastaví. Lož
je akési perpetuum mobile. Hypotetické
periodicky pracujúce čosi, ktoré všetku
lož už raz použitú, premieňa na lži stále
nové a nové.
Lži sú aj milosrdné. Tie necháme
bokom, dostávajú od nás milosť. Práve preto, že sú milosrdné. Potom sú lži
účelové. Ich produkcia slúži na získanie
nejakej výhody, majetku, postavenia,
moci. To sú lži, ktoré negujú všetky základné princípy ľudskosti a civilizovanosti. Najodsúdenejšie by mali byť lži
zákerné, tie, ktoré slúžia na poškodenie
dobrého mena iného človeka, iného názorového prúdu, inej voľby.
Všimli ste si, že v životopisoch je
tak málo života? Životopisy bez života.
Ale zato s kariérou. S funkciami, s pozíciami, s úspechmi. Môže za to úradný
žáner, ktorý z osobností vylisuje všetku
šťavu a ponechá len zopár stručných
faktov. Nemali by sa v životopisoch opisovať ich predkladatelia, aj a či najmä
ich lásky a nelásky, ich priateľov i odporcov, ich záľuby a náruživosti, túžby a
sny, zvyky a zlozvyky, šťastné náhody i
trápne omyly? Nemali by byť životopisy
o živote ako takom?
Uchádzať sa o úspech, raziť si cestu

INZERCIA
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NOVOZÁMOCKO Aj prírodné lieky môžu byť rizikové
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Nové Zámky, Tvrdošovce, Veľký
Kýr, Šurany, Palárikovo, Komjatice,
Dvory nad Žitavou, Bánov
+ párny týždeň:
Mojzesovo, Uľany nad Žitavou,
Radava, Nitriansky Hrádok, Kostolný Sek, Maňa, Kmeťovo
+ nepárny týždeň:
Semerovo, Veľké Lovce, Bešeňov,
Branovo, Andovce, Komoča

Nové
Zámky

Veľa ľudí sa domnieva, že prírodné
lieky či doplnky výživy len pomáhajú, pritom nemajú nežiaduce účinky a
nemôžu spôsobovať liekové interakcie. Všeobecne sa však dá povedať,
že ak má mať prírodný liek žiaduce
účinky, je potrebné sa obávať aj možných nežiaducich účinkov, alebo aj
interakcií s inými liekmi, hoci ich výrobcovia mnohokrát neuvádzajú.
Rozchodnica ružová (ľudovo
zlatý koreň, alebo Rodiola) - Rozchodnica nepatrí medzi veľmi známe
rastliny, avšak extrakty z nej sa nachádzajú vo výživových doplnkoch
aj na našom trhu. Používajú sa podľa
odporúčaní výrobcov najmä pri úzkostiach, napätí a strese. Zaujímavý
je jej neuroprotektívny účinok a efekt
na pamäťové funkcie. U pacientov s
tzv. kognitívnym deficitom (porucha
poznávacích funkcií), zlepšuje Rozchodnica kognitívny výkon. Niektoré
publikácie naznačujú priaznivý efekt
u pacientov s Parkinsonovou chorobu.
Ľubovník bodkovaný - Obsahové
látky ľubovníka ovplyvňujú enzýmy
odbúravajúce liečivá v pečeni. Ľubovník je tzv. induktor – teda zvyšuje
aktivitu pečeňových enzýmov, čím
urýchľuje odbúravanie mnohých liečiv. Dochádza k zníženiu a nezriedka
aj k vymiznutiu účinku liečiva, čo napríklad pri liečbe srdcového zlyhania,
hypertenzie, onkologických ochorení

môže mať až fatálny následok.
Grep a citrusy vo všeobecnosti Citróny a grepy sú taktiež obľúbeným
doplnkom bežných maródov a medzi
širokou verejnosťou sú považované
snáď za jediný zdroj vitamínu C. Ich
pôsobením dochádza k zníženiu metabolizmu liečiv, čo môže viesť k zvýšeniu ich hladín v krvi, nárastu účinnosti, ale aj toxických prejavov. Zvlášť
rizikové sú napríklad lieky na liečbu
vysokej hladiny cholesterolu, niektoré analgetiká, či lieky ovplyvňujúce
zrážanie krvi.
Informácií o vplyve rastlín na
lieky je veľa. Napríklad fialka interaguje s preháňadlami, hloh nevhodnou kombináciou s inými liečivami
(sedatíva, antihypertenzíva), spôsobuje únavu, nevoľnosť a nadmerné
potenie, ginkgo a jeho extrakty môžu
ovplyvniť účinnosť liečiv užívaných
pri poruchách zrážania krvi a obľúbená mäta sa neodporúča pri žlčníkových kameňoch a ochorení žlčníka.
Čo teraz? Máme sa báť vypiť čaj,
či zjesť ovocie? Isto nie. Avšak pri
súčasnom, zvlášť dlhodobom užívaní liekov a akýchkoľvek rastlinných
prípravkov musí byť pacient opatrný.
Vždy je vhodné spýtať sa lekárnika, prípadne lekára či v prírodnom
prípravku obsiahnuté látky nemôžu
ovplyvňovať lieky, ktoré tiež užíva.

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
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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

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

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

Východné Slovensko

76-0007

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
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EDITORIÁL / SLUŽBY

VÝZNAM
STAVEBNÉHO
SPORENIA
STÚPA

Od začiatku tohto roka platia v stavebnom sporení nové
podmienky. Aj napriek tomu, záujem ľudí oň neklesá.
Práve naopak, dnes nadobúda oveľa väčší význam.
O najzásadnejších zmenách, ale aj vízii do ďalších rokov
hovoríme s Mariom Olachom.
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politická inzercia / bývanie

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
» Prenajmem 1-izb. byt s
balkónom na Šoltésovej.
Tel. 0908397314
» Dám do prenájmu 3 izbový byt blízko žel. stanice ,
čiastočne zariadený . Cena
420 € / mesačne. Volať po
16 hod.Tel. 0918619776

05 DOMY / predaj
» Predám poschodový rodinný dom v blízkosti Podhájskej.Tel. 0911700621

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
» Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
» Predám satelitný komplet FREESAT bez mesaných
poplatkov, ročný poplatok
25EUR, Slovenské, české
a maďarské programy.
Montáž
zabezpečím.Tel.
0903122192
» Odveziem nepotrebnú
práčku, chladničku, mrazničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192
» Predám použitú chladničku, pračku v zachovalom
stave. Funkčná bez závady.
Tel. 0903122192

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» Predám pšenicu 1q/16€.
Mojzesovo.Tel. 0910176040
» Predám orechy.Tel.
0910426074

11 HOBBY A ŠPORT
» Hľadám spolucestujúcu
do Azerbajdžanu. 05/2019.
Tel. 0907896503
» Predám LP-SP platne.Tel.
0949441181
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

hypotéky. Chceme pomôcť rodičom, ktorí majú starosti s výchovou malých detí,
aby si starosti so splácaním hypotéky
mohli odložiť a posunúť na menej náročné obdobie, kedy už ich deti budú samostatnejšie.
7. Flexibilná rodičovská dovolenka.
3 roky „materskej“ a rodičovskej by si
mohli obaja rodičia rozdeliť medzi seba
podľa ľubovôle. Čerpať by ju mohli napríklad aj zároveň, každý po roku a pol.
8. Miesto v škôlke pre každé dieťa.
Každé dieťa od 3 rokov by malo mať nárok
na bezplatné miesto v škôlke. Ak by mu
však aj napriek tomu nebolo poskytnuté,
získal by rodič každý mesiac odškodné
vo výške príspevku na starostlivosť o
dieťa. OĽANO to považuje za základnú
spravodlivosť, ktorá
však na Slovensku
dlhé roky naplatí
pre každého.
Ide nám o Slovensko pre rodiny.
Pomôžte nám ho
presadiť.
ps: A nezabudnite
ísť v sobotu voliť
;o)

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

DÔLEŽITÝ OZNAM
OD 25.3.2019 SA RUŠÍ
ZBERNÉ MIESTO
RIADKOVEJ INZERCIE:
KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO DOMEN,
KOMÁRŇANSKÁ ULICA 8,
NOVÉ ZÁMKY.
OD TOHOTO DÁTUMU JE
MOŽNÉ PODAŤ RIADKOVÚ
IZERCIU UŽ IBA FORMOU
SMS. NÁVOD NÁJDETE NA
str. 5 DOLU.

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

AKCIA ZĽAVA DO 30%

zasklievanie terás

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

63-0054

02 AUTO-MOTO / iné
» Mám záujem o staré
motorky, vraky, diely.Tel.
0905121391
» Kúpim starú motorku aj
diely,.Tel. 0902449970¤Kúpim staré mopedy, pionier,
babeta, stadion, aj diely.
Tel. 0949154017

Rodina je základnou bunkou
spoločnosti. Hnutie OĽANO jej preto
od svojho vzniku
venuje
osobitnú
pozornosť. Neprebehla snáď ani jedna schôdza parlamentu, na ktorú by naše hnutie nepredložilo aspoň jeden návrh zákona s cieľom
pomôcť slovenským rodinám (a nie len
úplných).
Osobitnú pozornosť venujeme rodine a rodinnej politike aj v hĺbkovom referende, ktoré pripravujeme. Až 7 otázok
spomedzi 17, ktoré sme navrhli, sa týka
problémov našich rodín. Dnes vám predstavíme 4 z nich:
5. Príspevok od 4. mesiaca tehotenstva. Pracujúce a študujúce matky by
mali mať nárok na materský príspevok
vo výške rodičovského príspevku už od
4. mesiaca tehotenstva. Aj vďaka tomuto opatreniu by pravdepodobne mnoho
žien, ktoré podstúpia interupciu len z
ekonomických dôvodov, prehodnotilo
svoje rozhodnutie a dieťa by riadne donosilo.
6. Hypotekárne prázdniny rodinám. Rodič dieťaťa do 6 rokov by mohol
požiadať banku o plný odklad splátok

Masívne oplotenie s 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
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01 AUTO-MOTO / predaj

Slovensko pre rodiny
031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Občianska
riadková
inzercia

4

5
zdravie / bývanie, zamestnanie

Jarné očistné kúry II.

Inzercia

2. DEŇ
Raňajky: 1 opečený toast, 1 avokádo,
čierna káva alebo čaj.
Obed:
1 šálka tvarohu alebo cottage syra, 1 paradajka
Večera: 2-3 plátky šunky, 1 šálka brokolice, ½ šálky mrkvy, ½ banánu.
3. DEŇ
Raňajky: 1 jablko, 5 plátkov syra, bylinkový čaj
Obed: 1 porcia ryby na
pare, 1 šálka mrkvy, 1
šálka karfiolu
Večera: dusené hydinové prsia, 1 šálka šalátu, ½ pomaranča

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

0907 779 018

VIZITKY

0907 779 018

Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

Kontakt: peter.marencik@gmail.com • 0948 663 906

12 DEŤOM

o z n a m u j e,
že sa bude konať opakovaná dobrovoľná
dražba pod označením: DD 12/2018

13 RôZNE / predaj

DD 12/2018
dňa 11.04. 2019 v salóniku reštaurácie ARTIN, Svätourbanská 37,
949 01 Nitra o 11.30 hod.
Predmet dražby :
nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Úpadcu, a to konkrétne
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1519, okres Nové Zámky, obec:
Bešeňov, katastrálne územie: Bešeňov, ako:
- parcela registra „C“ parc. č. 728/5, druh pozemku: orná pôda, o výmere 4160 m2

14 RôZNE / iné

» Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

- parcela registra „C“ parc. č. 728/8, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1636 m2
- parcela registra „C“ parc. č. 728/9, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o
výmere 96 m2
- parcela registra „C“ parc. č. 728/10, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 69 m2
- parcela registra „C“ parc. č. 728/11, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 93 m2
- parcela registra „C“ parc. č. 728/12, druh pozemku: orná pôda, o výmere 106 m2
- parcela registra „C“ parc. č. 728/13, druh pozemku: orná pôda, o výmere 137 m2
- parcela registra „C“ parc. č. 728/14, druh pozemku: orná pôda, o výmere 137 m2
- parcela registra „C“ parc. č. 728/15, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1831
m2
- parcela registra „C“ parc. č. 728/16, druh pozemku: orná pôda, o výmere 143 m2
- parcela registra „C“ parc. č. 728/20, druh pozemku: orná pôda, o výmere 587 m2
- stavba - sklad so súpisným číslom 711, postavený na parcele registra „C“ parc. č.
728/9, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 96 m2
- stavba - sklad so súpisným číslom 712, postavený na parcele registra „C“ parc. č.
728/10, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 69 m2
- stavba - kotolňa so súpisným číslom 713, postavená na parcele registra „C“ parc.
č. 728/11, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 93 m2
- stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/8, druh pozemku:
orná pôda, o výmere 1636 m2
- stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/12, druh
pozemku: orná pôda, o výmere 106 m2
- stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/13, druh
pozemku: orná pôda, o výmere 137 m2
- stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/14, druh
pozemku: orná pôda, o výmere 137 m2
- stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/15, druh
pozemku: orná pôda, o výmere 1831 m2
- stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/16, druh
pozemku: orná pôda, o výmere 143 m2
- stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/17, druh
pozemku: orná pôda, o výmere 966 m2
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je evidovaný na liste
vlastníctva č.2115
stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/19, druh pozemku:
orná pôda, o výmere 739 m2
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je evidovaný na liste
vlastníctva č.2115
- stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/20, druh
pozemku: orná pôda, o výmere 587 m2
- stavba - skleník, postavený na parcele registra „C“ parc. č. 728/21, druh
pozemku: orná pôda, o výmere 1011 m2
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je evidovaný na liste
vlastníctva č. 2114

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.
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 novinách, NZ zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Vtipy
týždňa
» Učiteľka sa pýta detí:

najnižšie podanie:
25.060 EUR
minimálne prihodenie:
1.000 EUR
dražobná zábezpeka:
6.000 EUR
Termín obhliadky: 04.04.2019 - 05.04.2019 o 12:00 hod.
Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t. č.: 0948 663 906,
záujemcovia sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky.
Podrobnosti na www.notar.sk alebo aj úradnej tabuli obce Bešeňov.

59-13-

1. DEŇ
Raňajky: 1 vajce na tvrdo, 1 celozrnný
toast, 1/2 grepu, čaj alebo káva

Obed: Polovica konzervy tuniaka vo
vlastnej šťave, 1 toast, čaj alebo voda
Večera: 2 plátky chudého mäsa, šálka
zelených fazuliek, šálka mrkvy

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,80€/kg

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€

SADBOVÉ ZEMIAKY:

IMPALA, AGÁTA, QUEEN ANNE, PAYSIA

45-0039

Každá očistná kúra znamená
zmenu stravovacích zvyklostí. Samozrejmosťou je uprednostňovanie
čerstvej zeleniny a ovocia, vyhýbanie
sa hotovým jedlám, uprednostňovanie celozrnných výrobkov, zníženie
červeného mäsa, hlavne bravčového,
uprednostnenie porcií rýb alebo chudej hydiny.
Neoddeliteľnou súčasťou očistnej
kúry je vyhýbanie sa cukru a soli. Aj
počas krátkodobej očistnej kúry pred
jedením jedenkrát denne je účinnejšie
rozdeliť si diétne jedlo do troch hlavných porcií a prijímať aj bielkoviny v
podobe chudého mäsa, syrov alebo
vajíčka.
Dostatočný príjem tekutín 2-3 litre
denne je nevyhnutný, hlavne vody a
bylinkových čajov.
Vzorový jedálny lístok na 3 dni odľahčujúcej kúry:

Občianska
riadková
inzercia

Dražobná spoločnosť
Marenčík dražby, s.r.o.

- Čo je katastrofa?
Miško sa prihlási:
- Katastrofa je, keď havaruje autobus s deťmi.
- Nie, to je strata.
Prihlási sa Jožko:
- Katastrofa je, keď havaruje lietadlo a vy ste vo
vnútri.
- Prečo?
- Lebo určite to nebude
strata.

» Pani učiteľka vraví v skole žiakom:
- Nezabudli ste na sľub,
ktorý ste mi dali, že v sobotu a v nedeľu urobíte niekomu dobru radosť?
Janko sa prihlási:
- Ja som nezabudol! V sobotu som išiel k babke a
mala radosť.
- A v nedeľu?
- V nedeľu som odišiel a
mala ešte väčšiu radosť.
»

NZ19-12 strana-
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V škole na poslednej
hodine:
- Kto odpovie prvý na moju
otázku, môže íst domov!

6
tv program / zamestnanie

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeobecných zákonných povinností.

OZVITE SA NÁM
Jarmila Kyselicová
kyselicova@regionpress.sk
0907 779 018

PIATOK

29.3.2019

SOBOTA

30.3.2019

NEDEĽA

31.3.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká
výzva 08:40 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia 11:05 Susedské prípady 12:00 Rodinné
prípady 13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:30 Kameňák 21:40 Drakula: Zrod legendy
23:30 Expendables: Nezničiteľní 01:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:50 Zámena manželiek 03:50 Susedské prípady

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY
07:05 Ďateľ Woody 07:15 Návrat do Modrej lagúny 09:20 Smoliar 11:20 Stoj, lebo mamička
vystrelí! 13:10 Klamal by som ti? 14:10 THE VOICE
ČESKO SLOVENSKO 16:20 Fotri sú lotri 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 POČASIE
20:15 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Mechanik zabijak
Akčný triler MN 15 (USA) 2011 J. Statham, B. Foster,
D. Sutherland, M. Andenová, T. Goldwyn. 22:00
Prezidentské voľby 00:30 Očista 03:00 Drakula:
Zrod legendy 04:20 Mechanik zabijak

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY
07:10 Zajac Bugs a priatelia 07:25 Scooby-Doo,
ako sa máš? 07:50 Tom a Jerry: Luskáčik 08:45
Sesterstvo putovných nohavíc 11:00 2 na 1 13:00
Na telo 13:30 Miss špeciálny agent 16:00 Kuchyňa 16:45 Horná Dolná 18:05 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 THE VOICE ČESKO SLOVENSKO
Kto sa stane najlepším hlasom Česka a Slovenska a získa rozprávkovú výhru v hodnote 75 000
€? 22:30 Fotri sú lotri 00:30 Späť do ringu 02:30
Fotri sú lotri 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ
NOVINY 08:30 SUPERMAMA 09:50 SÚDNA SIEŇ
10:50 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30
TOP STAR 12:50 V SIEDMOM NEBI 15:00 POLICAJTI
V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 POŠLI ĎALEJ
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Marťan Americko-britský dobrodružný sci-ﬁ ﬁlm. MN 12 2015
|Matt Damon, Jessica Chastainová 23:40 Master
& Commander: Odvrátená strana sveta 02:40
Príbeh Antwona Fishera 04:40 POŠLI ĎALEJ

TV JOJ 05:00 NOVINY TV JOJ 05:55
KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:20 Rýchla rota
Chipa a Dala 65/65 07:50 Levia stráž II. 1,2/28
08:45 Simpsonovci XXVII. 15,16 09:40 NAŠI II. 11:10
MILÁČIKOVO 11:40 Garﬁeld 2 13:25 X-Men: Posledný vzdor 15:40 Zúbková víla 17:50 PRÁZDNINY III.
4 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Cumlikátor 22:40
Vojak 4: Pohyblivý cieľ 00:30 Dodsonova cesta
02:30 NOVINY TV JOJ 04:15 KRIMI 04:40 NOVÉ
BÝVANIE

TV JOJ 05:35 NOVINY TV JOJ 06:25
KRIMI 06:55 NOVINY TV JOJ 07:45 Levia stráž II. 3,4
08:40 Zúbková víla 10:50 Ako Mike 2 13:00 Cumlikátor 15:05 Kráska a zviera 16:50 NA CHALUPE
17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35
Rýchli a zbesilí 4 Americký akčný kriminálny triler. MN 12 2009 V. Diesel, P. Walker, J. Bewsterová,
M. Rodriguezová 23:00 ZLATÁ NÁDEJ 23:10 Smrť
v priamom prenose 01:25 Špinavé prachy 03:30
NOVINY TV JOJ 04:05 NA CHALUPE

RTVS 05:55 Správy RTVS „N“ 07:00
Folklorika 07:30 Ranné správy 08:30 Dvaja v
meste 09:05 Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20
Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Lekári 16:00
Správy RTVS 16:25 Dvaja v meste 16:55 Doktor z
hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS
20:30 Čo ja viem 22:00 Cestou necestou 22:35
Horúčka sobotňajšej noci 00:30 Lekári 01:15 Horúčka sobotňajšej noci 03:10 Dámsky klub 04:40
Tajomstvo mojej kuchyne

RTVS 05:35 Správy RTVS „N“ 06:55
RTVS 05:10 Správy RTVS „N“ 06:30
Malý Mikuláš 07:10 Martinka 07:45 Yakari 08:10 Malý Mikuláš 06:45 Martinka 07:00 Červíčkovia
Elena z Avaloru 08:30 Fidlibum 09:00 Trpaslíci 07:30 Zázračný ateliér 08:00 Voľby prezidenta
09:25 Daj si čas 09:55 Merlin 10:50 On air 11:25 SR 2019 - štúdio 2.kolo 09:40 Autosalón 10:05
Park 12:20 Čo ja viem 13:50 Radosť zo života Amerika zhora 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5
14:25 Slečna Marpleová: Sittafordská záhada minút 12 13:00 Občan za dverami 13:40 Bud Bindi
16:15 Najväčší Slovák 17:45 Cestou necestou 14:05 Poirot: Opona 15:40 Zlaté časy 16:45 Šťastie
18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy príde v nedeľu 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne
RTVS 20:30 Záhady tela 21:40 Voľby prezidenta 19:00 Správy RTVS 20:30 Strážmajster Topinka
SR 2019 - štúdio 2.kolo 01:00 Slečna Marpleová: 21:25 Kapitánka Mária 23:00 Poirot: Opona 00:35
Šťastie príde v nedeľu 02:00 Kapitánka Mária
Sittafordská záhada 02:35 Merlin
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TIP NA
SOBOTNÝ
VEČER

30.3.2019 20:30

MECHANIK
ZABIJAK

7
právnik radí, politická inzercia / SLUŽBY

napriek výsledku volieb by som sa
Vám chcel poďakovať za všetku Vašu
snahu a podporu, za hlasy všetkých
Vás, pre ktoré ste možno mnohí dokonca precestovali kus sveta. Nesmierne si to vážim, vážim si vašu
priazeň a podporu, ktorú stále cítim.
Celý život bojujem za pravdu, právo
a spravodlivosť. Začal som od seba a
cez rodinnú podporu sa to prenieslo
aj k Vám. Bolo a naďalej je mi cťou
bojovať aj s Vašou podporou, za Slovensko, tradície a právny štát.

Možno máte pocit, že Vaša snaha
vyšla nazmar, že nemalo žiaden zmysel bojovať. Chcem Vás povzbudiť a
uistiť Vás, že všetko, čo sa udialo a
na čom sme pracovali, má zmysel.
Treba mať tiež na pamäti, že sme stáli proti obrovskej presile. Sila nášho
súpera je nesmierna. Ovláda médiá,
známe osobnosti, vplyvové skupiny,
má neobmedzený rozpočet a využíva
najpodlejšie techniky propagandy a
manipulovania.
Niekedy víťazstvá neprichádzajú
v skokoch, ale prichádzajú pomaly,
postupne. Túto bitku sa nám síce nepodarilo vyhrať, ale podarilo sa nám
vytvoriť pevné základy pre ďalší postup, vytvorili sme silné informačné
pole a zasiali myšlienky. Aj s pomocou Vás sa darilo ich rozšíriť a ony
časom vyklíčia. Veľmi dobre viem, že
kde neplatí právo, trpia nevinní.
Viem, že vieru vo víťazstvo a zmenu máme v našich rukách.
Ja sa nevzdávam, ideme ďalej!

JUDr. Štefan Harabin

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

33-0003

Podstatnými znakmi zmluvy o výpožičke sú prenechanie veci určenej individuálnymi znakmi (ktoré ju odlišujú
od iných vecí) do užívania, bezplatnosť
a dočasnosť užívania. Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že predmetom
zmluvy o pôžičke môžu byť len hnuteľné veci, čo však neplatí pri zmluve
o výpožičke, kedy predmetom zmluvy
môžu byť aj nehnuteľné veci.
Pri zmluve o pôžičke si zmluvné
strany môžu dojednať úroky, pri zmluve o výpožičke však zmluvné strany
takúto možnosť nemajú, keďže ako
sme si už vyššie uviedli, ide o zmluvu
bezodplatnú. Predmetom zmluvy o pôžičke sú najčastejšie peniaze, pričom
však predmetom môžu byť aj iné druhovo určené veci. Z toho vyplýva, že
pri zmluve o pôžičke sa zvyčajne vracia
iná vec, ako tá ktorá bola prenechaná,
keďže pri tomto type zmluvy sa pripúšťa aj spotrebovanie prenechanej veci.
Na druhej strane pri zmluve o výpožičke sa vracia totožná vec, t. j. tá
ktorá bola požičaná.

Stavebná firma

HĽADÁ

t*;0-"5²3"t,-".1*"3"
Mzda 1000 - 2000 €
Kontaktuj nás telefonicky 0905 23 10 45
email: mediderma@mediderma.sk
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45-0100

47-014

Nie zriedkavo sa stáva, že v praxi si
ľudia zamieňajú zmluvu a pôžičke so
zmluvou o výpožičke, prípadne tieto
zmluvy považujú za vzájomné ekvivalenty. Z tohto dôvodu si v tomto článku
v stručnosti vysvetlíme základné rozdiely medzi týmito dvoma osobitnými
typmi zmlúv. V prvom rade je potrebné
uviesť, že zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa
druhu a dlžník sa zaväzuje vrátiť po
uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.
Na druhej strane zmluvou o výpožičke prenecháva požičiavateľ vypožičiavateľovi vec počas dohodnutej doby
na bezplatné užívanie. Už z týchto definícií možno badať, že dispozičné právo
je pri zmluve o pôžičke konštruované
širšie ako pri zmluve o výpožičke. K
jednotlivým rozdielom medzi týmito
dvoma zmluvnými typmi možno dôjsť
komparáciou ich podstatných znakov.
Podstatnými znakmi zmluvy o pôžičke sú prenechanie veci na voľnú
dispozíciu (t. j. prichádza k prevodu
vlastníctva k veci, ktorá sa prenecháva), predmet zmluvy o pôžičke, ktorým
môžu byť jedine druhovo určené veci,
dočasnosť právneho vzťahu, ktorý na
základe zmluvy o pôžičke vzniká, povinnosť dlžníka vrátiť vec rovnakého
druhu, ako aj doba splatnosti vrátenia
prenechanej veci.

Vážení fanúšikovia,
podporovatelia, priatelia,

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Základné rozdiely zmluvy o pôžičke
a zmluvy o výpožičke

8
krížovka
Krížovky s úsmevom
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Nahý muž stojí pred zrkadlom. Dlho
hladí na svoju neoholenú tvár, na hru
zarastenú ako gorila, do svojich krvou
podliatych o í, na ovisnutú kožu
a pivné brucho. Potom pozrie na
poste , kde leží krásna, mladá žena
a zadudre popod nos:
- Ako môže niekto ...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
Pomôcky:
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Alarich,
pik, NEA

maor ina

nakrútiš,
namotáš
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nemecky
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na miesto,
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ponáraj

lešti
pandúr

lepením
spoj
skratka
pre circa

podnecovatelia

1. as
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www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom
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76-0008



10
zdravie

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

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 25.3.2019 do 30.3.2019

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

ZEMIAKY ŽLTÉ

CIBUĽA ŽLTÁ

0,60 €/kg

0,90 €/kg

balenie 25kg

JABLKÁ BALENÉ
balenie 5kg

balenie 1kg

MRKVA

voľný predaj

KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

0,79 €/kg
KAPUSTOVÝ ŠALÁT
S CVIKLOU 1100g
na domáci spôsob

0,49 €/kg
MAK

balenie 0,5 kg

ORECHY LÚPANÉ
VLAŠSKÉ
balenie 0,5kg

3,00 €/ks

1,20 €/ks

0,65 €/kg

PAPRIKOVÁ
POMAZÁNKA 190g
(sladká)
na domáci spôsob

1,00 €/ks

4,50 €/ks

U NÁS V PONUKE:

ZEMIAKY NA SADENIE: žlté a ružové, certifikovaná sadba, (rôzne odrody)
CIBUĽA NA SADENIE: žltá, červená, certifikovaná sadba, balenie 0,5kg a 1kg

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.
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76-0034

SKORÁ JARNÁ ZELENINA:

11
záhrada / SLUŽBY

Záhradka na parapete

CITÁTY

2-3 týždňové
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2 týždňové
13 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

VIZITKY

0907 779 018

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
5,00 €

0908 170 998

» „A nezabúdajte, že zem

Hydina Takáč Tešedíkovo

sých nôh a vietor sa túži
pohrávať s vašimi vlasmi.“
Chalíl Džibrán

59-0087

Pri kúpe nad 10 ks
krmivo ZADARMO!
0918 537 780, www.hydinatakac.sk

„Viete, mne vždy prebehne mráz po chrbte, keď
politici hovoria o ekonomickom raste. Nám nesta-

www.mrstav.com

»

„Uskromnime sa a môžeme prežiť. Zatiaľ bohužiaľ uprednostňujeme rast
materiálny pred rastom
ducha.“
Max Kašparů

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

» „Radosť z kvetín za oknom... nie je to iba radosť
z tej krásy a nežnosti, ale
tiež radosť z úspechu pri
pestovaní.“
Karel Čapek

www.hindickyhydroizolacie.sk

0907 652 710

» redakcia

strojníka

36-0006

MZDA 6,50€/ 1 hodina + 0,20€/1 ha

NOVAPLAST

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

-50%
76-0003

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

76-0017

mrstav@mrstav.com
Tel: 0917 215 517

na samochodný postrekovač HARDI

- 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

59-0408

• stavebné práce
• rekonštrukcie domov, bytov
• zámkové dlažby
• zateplovanie
• stavby na kľúč

druhy jogurtu. Ale my musíme mať 15 druhov chleba,
40 jogurtu. Ale to nejde
do nekonečna. Ja by som
to zastavil. Žiadny rast.
Ten vedie k odčerpávaniu
bohatstva. Prečo má byť
stály rast?“
Max Kašparů

Poľnohospodársky podnik pôsobiaci
v okolí NZ hľadá

Kontakt: 0917 125 914

36-0048

ponúka: 8 - 18 týždňové kuričky
rôznej farby
AKCIA!

»

Začíname 02.04. 2019 a potom každý druhý utorok
v Šuranoch, SNP 12, 14:00 - 15:00 hod.
vo Dvoroch nad Žitavou 15:30 - 16:30 hod.

0905 745 006 ř0903 944 151 p. Vavrová, bývalé PD

Váš regionálny predajca
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45-0027

PREDAJ
MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

» „Príroda nehovorí ani
anglicky, ani žiadnym iným
jazykom, ale hovorí. Kľúčom je rozpoznať, čo nám
hovorí.“
Boyd Bushman

45-0076

Nie všetci majú tú možnosť na jar lí jej rast.
Čím viac svetla a živín rastliny
vyraziť do záhradky a začať sa tam realizovať. Nič to, miniatúrne plantáže majú, tým rýchlejšie rastú. V príjemsi možno účelne zriadiť aj na okennom nom počasí – ak nie je príliš chladno
parapete. Doma tak budete mať nielen či príliš horúco – ich môžete aj dať otuviac jarnej zelene, ale aj vitamínov, kto- žovať na balkón. V letných horúčavách
ré sú vždy „poruke“.
umiestnite medzi ne a okenné sklo
Čerstvé zdravé bylinky po celý rok, izolačnú vrstvu – hoci aj kartón, aby
príjemná vôňa – no nestojí to za trochu ich slnečná žiara, znásobená sklom,
námahy aj v byte? Bylinky si môžete za- nespálila. Ak chcete prihnojovať, ideáldovážiť ako sadeničky a „iba“ sa starať ne sú tyčinky, tie vám zaručia, že kono to, aby rástli, alebo môžete začať od zumovatelná časť rastliny s hnojivom
semienok, čo je náročnejšie, ale zas, asi neprichádza do kontaktu – zasúvate
to aj viac baví. A v rodinách s deťmi je to ich totiž do substrátu. Mnohé z týchto
aj celkom výchovný dlhodobý projekt. tyčiniek obsahujú aj ochranu rastliny
Ak sa teda rozhodnite, či už na dno pred škodcami – napríklad voškami.
kvetináča, alebo „rantlíku“, vždy dajte
O samotných bylinkách, ktoré je
drenážnu vrstvu, ktorá pomáha odvá- možné pestovať takto priamo v kuchydzať prebytočnú vodu nejakým spod- ni, si napíšeme nabudúce.
ným otvorom do podkladovej misky. V
opačnom prípade dávate zabrať koreňovej sústave, ktorá príliš veľa vlhkosti nemusí zvládnuť a začne odhnívať.
Bylinky majú rady slnečné stanovisko,
čiže okenný parapet je dobrá voľba.
Ak je v byte nízka vlhkosť vzduchu, čo
najmä v panelových stavbách býva,
rastlinky je dobré ošetriť občas vodnou hmlou. Aby sa vám jedna strana
„plantáže“ príliš neťahala za slnkom,
občas celý kvetináč pootočte. Pravidelné zostrihávanie bylinkám určite
neublíži. Treba s citom voliť iba mieru.
Napríklad, ak striháte pažítku, nikde
neustrihnite viac, ako zhruba tretinu
zelenej hmoty. Inak sa výrazne spoma» red

����������������������

Výrobca okien

OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.

VEKA

info@konstrukter.sk

www.konstrukter.sk

Nedostáva
te
pravidelne

85-0005

Tel.: 0908 914 180
99-0070

HĽADÁ
ODBERATEĽOV
0948 466 436

NAJLEPŠIE CENY
INZERCIE

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

0907 779 018

Kontaktujte nás:
distribucia.nz@regionpress.sk

85_0152

0908 979 443

KY
PB

MA

PK
BZ SC
BV

TT

TO

HC
GA

NZ
KM

týždenný
tlačený
náklad

HU

PO
SN

GE

ZV

1 349 350

BJ

PP

BB
ZH

ZM

NR

Západné Slovensko
BV 53.500 ks Bratislavsko-východ
DS
BZ 63.000 ks Bratislavsko-západ
DS 25.000 ks DunajskoStredsko
GA 30.000 ks Galantsko-Šaliansko
HC 27.000 ks Hlohovecko-Sereďsko
KM 15.000 ks Komárňansko
LV 30.000 ks Levicko
MA 25.500 ks Malacko
NR 52.500 ks Nitriansko
NZ 35.000 ks Novozámocko
PK 21.000 ks Pezinsko
PN 32.500 ks Piešťansko-Novomestsko-Myjavsko
SC 25.000 ks Senecko
SE 27.000 ks Senicko-Skalicko
TO 38.000 ks Topoľčiansko-Partizánsko-Bánovecko
TN 52.000 ks Trenčiansko-Dubnicko-Ilavsko
TT 45.500 ks Trnavsko
ZM 18.000 ks ZlatoMoravsko

LI

MT
PD

PN

SL

ZA

TN
SE

OR

KS

KE

MI

úplné pokrytie Slovenska
sieť 39 regionálnych inzertných novín

LC
LV
Stredné Slovensko
BB 50.000 ks BanskoBystricko-Brezniansko
KY 30.000 ks Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko
LI 35.500 ks Liptovsko-Mikulášsko-Ružombersko
LC 30.000 ks Lučenecko-Veľkokrtíšsko-Poltársko
MT 39.750 ks Martinsko-Turčianskoteplicko
OR 38.600 ks Oravsko-D.Kubínsko-Námestovsko-Tvrdošínsko
PB 30.000 ks PovažskoBystricko-Púchovsko
PD 35.000 ks Prievidzsko
ZV 36.500 ks Zvolensko-Detviansko-Krupinsko
ZH 26.500 ks Žiarsko-Banskoštiavnicko-Žarnovicko
ZA 52.000 ks Žilinsko-Bytčiansko

REGIONPRESS, s.r.o. - slovenská obchodno - marketingová spoločnosť
- sieť regionálnych novín s dosahom na viac ako 1,5 milióna domácnosti Slovenska.
V súčastnosti do nášho portfólia patrí 39 regionálnych týždenníkov.
Spoločnosť bola založená v roku 1997 a jej tituly sú dnes najčítanejším printovým médiom
na Slovensku v kategórii týždenníkov s čítanosťou viac ako 10%.
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Východné Slovensko
BJ 27.500 ks Bardejovsko-Svidnícko-Stropkovsko
GE 25.000 ks Gemersko-Rožňavsko-RimavskoSobotsko-Revúcko
HU 25.000 ks Humensko-Vranovsko-Sninsko-Medzilaborecko
KE 82.750 ks Košicko
KS 22.250 ks Košicko-okolie
SL 12.000 ks Ľubovniansko
MI 30.500 ks Michalovsko-Trebišovsko-Sobranecko
PP 35.000 ks Popradsko-Kežmarsko
PO 40.000 ks Prešovsko-Sabinovsko
SN 30.000 ks SpišskoNovoVesko-Levočsko-Gelnicko

redakcia NOVOZÁMOCKO
kyselicova@regionpress.sk

0907 779 018

www.regionpress.sk

