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NOVOZÁMOCKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 35 000 domácností

Pekný a najmä pokojný predvolebný
týždeň, vážení naši čitatelia!

Najmä o tomto by mali byť voľby,
teda, výber vašich zástupcov kdekoľvek, kde majú zastupovať vás. Vás, vaše
rodiny, váš štát.
Nevoľte tých, ktorí chcú už tradične zastupovať iba sami seba, svoje
peňaženky a svoje veľmi úzke stranícke či ideologické záujmy. Nevoľte
kandidátov s pochybnou, neraz až kriminálnou minulosťou či dokonca aj prítomnosťou, nedajte sa oklamať tým, že
sú na kandidátskych listinách, že máva-

Ale hlavne voľte, pretože ak sa nerozhodnete vy, iní, aktívnejší a ambicióznejší rozhodnú za vás. Často je už
vopred jasné, ako. V ponuke sú predsa
aj slušné osobnosti. Ľudia, za ktorými
sú výsledky ich práce pre iných ľudí.
Preštudujte si ešte dôkladne listiny
kandidátov, ktoré vám nedávno prišli
do domácností. A voľte budúcnosť, nie
minulosť. Voľte perspektívu, nie tmu
a stagnáciu. Voľte hrdosť a nie hanbu
Slovenska. Zaželajme si v tom šťastnú
ruku. Európsky parlament rozhoduje
o mnohých témach, ktoré
sa nás v každodennom
živote týkajú. Zvoľme si
slušných,
vzdelaných,
čestných a múdrych zástupcov!
Šťastnú ruku
vám želá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

1ċETVSW°QRIZSāXI

ŽP EKO QELET a.s.

Prosím Vás, ktorí ste
GLGIPMHEĨOV½ŁSOQRI
ZSāXIQMIWXSQċE
4IXVE4SPP¤OE Ð 
9O¤ŁQIŁI7PSZIRWOS
NISHZ¤ŁREOVENMRE,
TPR¤SHZ¤ŁR]GLāYH°
OXSV°WERIFSNETSWXEZMĨ
^PY^SÐMZSÐM4SÒXI
TVSW°QZSPMĨ

031190081

VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP

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

škridla výpredaj

3,50 €/m
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Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

Nové Zámky 0911 712 582
Komjatice
0911 711 887
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0905 746 124

oceľového šrotu a farebných kovov
Šurany

0903 550 565

www.ekoqelet.sk
07-0012

STRECHYNA KĽÚČ

76-0033

Súhlasili by ste, aby vaše dieťa učil
učiteľ bez vzdelania a kvalifikácie?
Boli by ste spokojní, ak by vaše matky
operovali lekári, ktorí sa možno dobre
vyznajú v automobilovej elektroinštalácii, ale nemocnicu poznajú iba z čakárne pred ambulanciou? Alebo by ste sa
uspokojili s tým, že máte zamestnanca,
ktorého platíte každý mesiac a za tridsať
rokov pre vás a pre vašu firmu nič nespravil?

jú vznešenými heslami o nejakej čistote,
práve, spravodlivosti, heslami, ktoré
možno recyklovať od volieb k voľbám
tak, ako použitý papier. Nevoľte tých,
ktorí pre post kdekoľvek a za čokoľvek
striedajú politické strany a tričká podľa
toho, akú kde práve majú šancu na osobný profit a ak už ju nikde nemajú, založia
si stranu vlastnú. Tým vám jasne dokazujú, že im nejde o vás, ale o seba.

76-0016
76-0017

Kandidátky nám začali už pomerne dávnejšie ponúkať do každých
volieb väčšinou notoricky známe
mená. Nositeľom týchto mien je úplne jedno, že sa tak vlastne sami odborne devalvujú, lebo odborník na
všetko je odborníkom na nič. Treba
sa nám teda zamyslieť.
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Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Ing. Jarmila Kyselicová 0907 779 018
Distribúcia:
Kristína Mlatecová 0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (35.000 domácností)
Každý týždeň:
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

2-3 týždňové
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2 týždňové
17 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
6,00 €

28.5. 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 151p. Vavrová, TURÁ - bývalé PD

7

3,70 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

0907 652 710

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Klvalitné plechové garáže s montážou

Masszív kerítések teli anyagból
Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok
07-0016

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

Nové
Zámky

45-0027

Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@regionpress.sk

45-0017

Redakcia:

PREDAJ
MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

59-0087

NOVOZÁMOCKO

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

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
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

ZBER A SPRACOVANIE

STARÝCH VOZIDIEL S POTVRDENÍM
PRE POLÍCIU SR.

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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Najlepšia sezóna
na nové Suzuki

ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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zdravie
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
» Kúpim starú motorku v
akomkoľvek stave, JAWA
ČZ...Tel. 0905121391
» KÚPIM BABETU MANET
KORRADO JAWA PIONIER SIMSON STING STELLA STAV NEROZHODUJE.Tel. 0905515443
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124

Občianska
riadková
inzercia

AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC MÁJ V TÝCHTO LEKÁRŇACH
LEKÁREŇ CENTRUM
MEDICAL

LEKÁREŇ STARBEC

Andovská 6, 940 01 Nové Zámky

J. Kráľa 3,
940 02 Nové Zámky

LEKÁREŇ NOVEA

LEKÁREŇ DVORY

Hlavná 17, (OC Coop Jednota)
941 31 Dvory nad Žitavou

Hlavná 1,
941 31 Dvory nad Žitavou

LEKÁREŇ VIOLA, Železničná 1877/4,

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
54r. muž hľadá ženu.Tel.
0917049831

Chcete si
podať
inzerát?

941 10 Tvrdošovce

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

03 BYTY / predaj
» Predám zrekonštruovaný
3-izb. byt v NZ aj so zariadením.Tel. 0905144110

ßPMRJFP>Kà100 kapsúl 

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
» Predám zrekonštruovaný RD v Dolnom Ohaji.Tel.
0905144110

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné

EXONAILNERàI>HàK>àKB@EQVàSà5 ml ͬ

ͬ

9,46 €

12,20 €

18,00 €

AKCIOVÁ CENA

AKCIOVÁ CENA

AKCIOVÁ CENA

7,10 €

9,50 €

GASTROINTESTINÁLNY TRAKT
%B>DÁͱ;K:AMC>ÁEB>ƴBNͱÁKBF>LBDƢG ÁDLͱJcÁFƞÁ
HJͱLBH>GBNcÁNE:KLGͱKLBÁ:ÁHͱMƉƠN:ÁK:ÁHJBÁ
Ɖ:Eƣ=ͱƴGͱ ƴJ>NGƥ<AÁHͱJM<Aƞ<A

%VI>HàCLOQB à100 ml

3LIQ>OBKà#LOQBà ҿàDiIà150g
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NECHTOVÁ MYKÓZA
PͱG:BEG>JÁE:DÁK:ÁHͱMƉƠN:ÁG:ÁEB>ƴ;MÁHE>KǪͱNƥ<AÁBG?>D<BƠÁ
G><ALͱN ÁPͱG:BEG>JÁE:DÁK:ÁǠ:ADͱÁHͱMƉƠN:ÁGB>ÁC>Á
HͱLJ>;GcÁG><ALÁͱ;JMKͱN:ǽÁ:Á=ͱ=ƞN:ÁG><ALͱFÁE>KD

AS>KQFUàPMLQ LKàMOLàMPVàALààHD

ͭ

Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.

14,90 €

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.

#Á ͭͭÁÄ D@
%B>DÁͱ;K:AMC>ÁEB>ƴBNͱÁ=BDEͱ?>G:D ÁDLͱJcÁH:LJƠÁ=ͱÁKDMHBGQÁ
EB>DͱNÁͱRG:ƴͱN:Gƥ<AÁ:DͱÁG>KL>JͱB=ͱNcÁHJͱLBRƞH:EͱNcÁ
EB>ƴBNƞÁ',"ͰK Á#>ÁƈH><BƞEG>ÁNQNBGMLƥÁG:ÁNLB>J:GB>Á=ͱÁ
DͱƉ>Á:ÁNQRG:ƴMC>ÁK:ÁRNƥƈ>GƥFÁNKLJ>;ƞN:GƠF Á%B>ƴBNͱÁ
HlKͱ;ƠÁ:CÁG:ÁAE;ͱDͱÁMEͱƉ>GcÁR:HƞE>GcÁLD:GBNƞ ÁÁ cEÁC>Á
MJƴ>GƥÁG:ÁƣǠ:NMÁͱ=Á;ͱE>KLB ÁG:ÁRFB>JG>GB>ÁRƞH:EMÁ:ÁͱHM
<AMÁHJBÁ;ͱE>KLBNƥ<AÁKL:Nͱ<AÁHͱKLBAMCƣ<B<AÁDǜ;QÁ:ÁKN:EQ Á

!BJFLà(>JWȝHà à60 kapsúl

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

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

 àÒ

6,20 €

AKCIOVÁ CENA

8,90 €

AKCIOVÁ CENA

5,75 €

14,85 €

#Á ÁÄ D@

PORCUHY TRÁVENIA
)ͱMƉƠN:ÁK:ÁLB>ƉÁ:DͱÁ=ͱHEGͱDÁHͱƴ:KÁEB>ƴ;QÁ:GLB;BͱLBD:FB Á
<A>FͱL>J:H>MLBD:FBÁ:ÁHͱƴ:KÁJƞ=BͱL>J:HB> Á!QE:DÁC>ÁBG=BDͱN:GƥÁ
:CÁNÁHJƠH:=>ÁHͱJƣ<AÁH>ƴ>ǪͱNcAͱÁF>L:;ͱEBRFM ÁHJBÁHJͱ;EcFͱ<AÁ
"-ÁKƣNB:KB:<BFBÁKÁ:<AEͱJAQ=JBͱM ÁNÁHJƠH:=>Á<>KLͱN:L>ǠKDƥ<AÁ
=QKH>HKBƠÁ:E>;ͱÁHJBÁƴJ>NGƥ<AÁBGLͱPBDƞ<Bƞ<A
':ÁGͱJFƞEGMÁ?MGD<BMÁLJƞNB:<>AͱÁLJ:DLMÁƴEͱN>D:ÁC>ÁG>NQA
GMLGƞÁHJƠLͱFGͱKǽÁMJƴBLƥ<AÁ;:DLcJBƠ ÁDLͱJcÁͱKƠ=ǠMCƣÁG:CF_Á
ͱ;E:KǽÁAJM;cAͱÁƴJ>N: ÁͰͱDͱGƴMCƣÁHJͱ<>KÁLJƞN>GB: Á;JƞGB:Á
FGͱƉ>GBMÁ<AͱJͱ;ͱHEͱ=Gƥ<AÁRƞJͱ=DͱN ÁHJͱ=MDMCƣÁNBL:FƠGQÁ
Á:Á$ Á+ͱREBƴGcÁNͱGD:CƈB>ÁNHEQNQ Á:DͱÁHͱ=ƞN:GB>Á:GLB;BͱLƠD Á
EB>ƴ;:ÁƉB:J>GƠF ÁG>RNQƴ:CGƞÁ:E>;ͱÁG>NAͱ=GƞÁKLJ:N:ÁƴBÁ
HJƠH:=GƞÁBG?>D<B: ÁG:JMƈMCƣÁFBDJͱ;BƞEGMÁJͱNGͱNƞAMÁNÁƴJ>N>Á:Á
=ͱKL:NƠÁK:ÁAG:ƴD:Á:E>;ͱÁRƞH<A: ÁG:?MDͱN:GB> ÁHͱ<BLÁHEGͱKLB Á
)ͱ=:GƠFÁEB>DMÁ!QE:DzÁ?ͱJL>ÁK:ÁHͱ=HͱJƠÁJ:KLÁMJƴBLƥ<AÁ;:DLcJBƠÁ
HJBJͱ=R>GͱMÁ<>KLͱM ÁƣHJ:N:ÁH!Á:ÁLƥFÁBÁGͱJFƞEG:ÁƴBGGͱKǽÁ
LJƞNB:<>CÁKƣKL:NQ

TĞƢGTMTĞÐBMNJLMI

(=HM=RMC>Á:ÁAM;ƠÁDEB>ƈL> ÁDͱFƞJ> ÁDƣLͱNDQÁ:Á
;ͱ=:NcÁFM<AQ Á)lKͱ;ƠÁ:CÁHJͱLBÁ;E<AƞFÁ:ÁB<AÁ
NƥNͱCͱNƥFÁƈLƞ=BƞFÁ:ÁHJͱLBÁƈNͱEƞF Á/Aͱ=GƥÁ:CÁ
HJ>Á@J:NB=GcÁ:Á=ͱCƴ:<B>ÁKMƴDQÁ:ÁHJ>ÁƈL>Ǫ:LƞÁͱ=ÁÁ
LƥƉ=ǪͱNÁN>DMÁ:ÁG:=Á ͮÁD@ÁƉ AF Á'BD=QÁG>:HEBDMCL>Á
F:ƴDƞFÐÁ3àWɦ>SBà>Gàȷ>IȆFBàMOLARHQVàWàO>ARà
AS>KQFUàPMLQ LK

OKAMŽITÉ VÝRAZNÉ

» Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047

Vtipy

politika a voľby

» - Môj syn sa chce dať na
politickú kariéru.
- A má na to predpoklady?
Isteže. Keď sa hlási o slovo,
nevie čo povie. Keď hovorí,
nevie čo vraví a len čo dohovorí, zabudne čo povedal.

,

Pred voľbami hovoria politici voličom to, čo chcú počuť. Po voľbách to, čo počuť
nechcú.

ZĽAVY

12 DEŤOM

14 RôZNE / iné

ͰͱHEGͱDÁNƥƉBNQÁKÁͱ;K:AͱFÁͬÁLQHͱNÁDͱE:@cGMÁ:ÁNBL:FƠGMÁ
 Á':HͱFƞA:ÁNQƉBNͱN:ǽÁDǜ;Q Á<AJMH:NDQ ÁN_RBNƞ Á/BL:FƠGÁ
ÁHͱ=HͱJMC>ÁLNͱJ;MÁDͱE:@cGM Á(=HͱJƣƴ:ÁK:ÁMƉƠN:ǽÁFBG
BFƞEG>ÁHͱÁ=ͱ;MÁͬÁF>KB:<ͱN Á$:HKMEQÁK:ÁMƉƠN:CƣÁN<>EDMÁ
:ÁR:HƠC:CƣÁK:ÁHͱLJ>;GƥFÁFGͱƉKLNͱFÁL>DMLBGQ Á$ƣJ:ÁK:Á
FƞÁͱH:DͱN:ǽÁGB>DͱǠDͱDJƞLÁ=ͱÁJͱD: Á)J>Á=ͱKB:AGMLB>Á
ͱHLBFƞEG>AͱÁ>?>DLMÁC>ÁNAͱ=GcÁMƉƠN:ǽÁLJN:Eͱ

VÝHODNÝ
VERNOSTNÝ SYSTÉM

11 HOBBY A ŠPORT

» Predám nový koberec-nepoužitý š. 225, dĺž.370 cm,
za 20 e.Tel. 0915176784
» PREDÁM MANGEL, 60€ š.
125cm 380V.Tel. 0903511822

)ō 7 Í4]87 ÍƎő!&7

KLIEŠTE A BLCHY

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

13 RôZNE / predaj
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AKCIOVÁ CENA

ZĽAVA 4

€

PRI NÁKUPE PRODUKTOV
RADY PHOTODERM

Myslel už vtedy Kristus
na politikov, keď povedal:
Pane, odpusť im, pretože
nevedia, čo robia?

Z DOPLATKOV AŽ
DO VÝŠKY

50%

- Aká je najobľúbenejšia
divadelná hra nášho ministra ﬁnancií?
- Lakomec.

AJ NA LIEKY NA VYSOKÝ
TLAK A CUKROVKU

AKCIA PLATÍ OD 1. 4. - 30. 6. 2019. AKCIA NEPLATÍ PRE BALÍČKY

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete napravo.
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Prezident nepodpísal zákon o rokovacom poriadku
v parlamente. Asi preto,
aby Slovensko neprišlo o
zábavu.

» redakcia

5
gastro

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

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

Ceny sú platné od 20.5.2019 do 25.5.2019

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 25kg

KVASENÁ KAPUSTA

RAJČINY STRAPEC

na domáci spôsob
voľný predaj

voľný predaj

0,70 €/kg

0,79 €/kg
ČALAMÁDA 1100g

JABLKÁ BALENÉ

SLADKÁ, PIKANTNÁ
na domáci spôsob

balenie 5kg

0,54 €/kg
KALERÁBIK
voľný predaj

cena za 1kg

1,99 €

1,30 €/ks
CHREN

KAPUSTA NOVÁ
voľný predaj

STERILIZOVANÝ 200g
na domáci spôsob

0,49 €/ks

1,15 €/ks

0,70 €/ks

V PONUKE MÁME PRIESADY ZELENINY
paprika, rajčina, uhorka šalátová, feferónky, chilli papriky, melóny červené atď.

A ČREPNÍKOVÉ BYLINKY

mäta, stévia, levanduľa, oregano, medovka, tymián, materina dúška,
šalvia, kari, vegeta-ligurček, rozmarín, koriander atď.

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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názor, zdravie / SLUŽBY

Prosba babičky plnej človečiny
Existujú ľudské postoje, ktoré stojí
za to zaznamenať. Lebo, našťastie,
ešte stále existujú ľudia, ktorým je
ľahostajnosť k veciam cudzia. Naopak, k spravodlivosti, morálke a
ľudskosti sa budú hlásiť do posledného dychu.
Pani Emília Žitná má 86 rokov.
Prežila si toho veľa. Ako dievča veľa
najmä zlého. Nedávno videla výsledky prieskumu volebných preferencií.
Keďže on-line svet je pre jej generáciu
nie až tak blízky, poprosila vnuka. A s
vnukom sme sa v redakcii dohodli, že
jej prosbu zverejníme. Pani Emília apeluje:
„Neverila som, že režim, kedy sme
sa deň čo deň triasli od strachu, keď
ľudia zomierali pre besnenie názorov
a inakosť, keď sme bežali a ukrývali sa
bosí v noci a v zime po lesoch, boli sme
smädní a hladní, že ten režim bude niekto znovu obdivovať. Utekali sme pred
frontom a všetkým tým zlom a nevedeli
sme, aké bude ráno. Neverila som, že
tie myšlienky sa môžu v civilizovanom svete vrátiť. Je jedno, či tie hanebné myšlienky hlásajú priamo alebo
ich cynicky skrývajú do odkazov.
Ospravedlňujem sa za moju generáciu, že sme vás dostatočne nenaučili rozoznať cynickú pretvárku. Pretože aj v
našej dobe sme ich právoplatne zvolili

Vitamín D, alebo
- kam nechodí lekár, chodí slnko

a neverili sme všetkým tým správam o
ich zločinoch. Nečakala som, že sa raz
tieto názory dokážu vrátiť v takej sile.
Ich nositelia obchodujú s myšlienkou, že hrdá krajina môže fungovať
len s poslušnými a odovzdanými
ľuďmi bez vlastného názoru. Lenže
človečina nie je obchod. Láska, pokora
a ľudskosť sa kúpiť nedá.

Diagnostika nízkej hladiny vitamínu
D je možná na základe klinického obrazu. Je pravdepodobná, ak má človek
dve a viac z ochorení ako sú únavový
syndróm, chronická bolestivosť, osteoporóza alebo depresia. Ak má navyše ochorenie srdca a ciev, cukrovku,
poruchu metabolizmu tukov, obezitu,
alebo ochorenie imunitného systému,
pravdepodobnosť sa zvyšuje.
Hladinu vitamínu D je možnú stanoviť
laboratórne vyšetrením vzorky krvi.
Zdroje vitamínu D: Hlavným zdrojom
je slnečné žiarenie, preto 2-3 krát do týždňa, hlavne na jar a v lete, by sme mali telo
vystaviť slnečným lúčom aspoň na 20minút na väčšom povrchu tela. Vyhýbať sa
treba ale silnému žiareniu na pravé poludnie – vhodné je ráno do 11.hodiny a poobede po 15.hodine, 10-15 minút bez krému
s ochranným filtrom a potom samozrejme
s ochranným faktorom ako prevencia
pred spálením a vznikom rakovinových
ochorení kože, výšku ochranného faktora
treba zvoliť podľa typu kože. Vo vyššom
veku však významne klesá schopnosť získať vitamin D zo slnečného žiarenia.
Stravovanie dopĺňa do 10 percent potrebného vitamínu D. Nakoľko je rozpustný v tukoch, vyskytuje sa v potravinách,
ktoré prirodzene obsahujú rôzne druhy
tuku. Zdrojom sú hlavne ryby, najmä
tuniak, makrela, losos, sardinky, ale
aj naše sladkovodné. Ryby patria do

Nenávidia inakosť, lenže pestrofarebnosť je pre život a prírodu prirodzená. Slobodu, človečinu a intelekt nevyhubí žiadna zbraň na svete. Akokoľvek
dokonalá bude.
Prosím všetkých ľudí navôkol,
aby pri najbližšej voľbe uvažovali
rozumom aj srdcom. Pretože my sme
toto pre svoje deti a vnúčatá nechceli.
Nechceli sme, aby čo i len náznakom
opäť prežívali tie pekelné hrôzy a vôbec sa nad tým museli zamýšľať. Aby to
všetko raz a navždy zostalo mementom
doby a varovaním.“
Pani Emília v časoch vojny dostala
reumu a ohluchla na jedno ucho z tej
zimy v lese keď sa ukrývali pred fašistami. A dostala týfus keď pila z potoka vodu a v ružomberskej nemocnici
skoro s kamarátkou zomrela... Dnes
vo veku 86 rokov prosí ľudí, aby mali
rozum.

» red

76-0054

LEXAN

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

6 - týždnové

MORKY
NA CHOV
7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kg

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

45-0039

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku
Nosnice - 17. týždňové
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jedálneho lístka minimálne 2 krát do
týždňa. Nachádza sa aj v treščej pečeni,
rybom oleji. V teľacej a kuracej pečeni je
ho o niečo menej. Vyskytuje sa vo vajíčku, najviac v žĺtku, masle a smotane, v
syroch. Obsah v kravskom mlieku závisí
od ročného obdobia. V rastlinných potravinách je ho málo, hlavne v orechoch a
avokáde.
Pri zistenej nízkej hladine vitamínu D
aj napriek dostatočnému príjmu potravou a pravidelnom a rozumnom slnení je
vhodné dopĺňať vo forme kvapiek alebo
tabliet. Predtým je vhodné poznať hladinu vitamínu D v krvi a skontrolovať po 2
mesiacoch užívania.
Nízka hladina vitamínu D sa týka
veľkej časti populácie. Hlavnou príčinou je podcenenie slnečnej expozície ako
hlavného zdroja vitamínu D pre organizmus. Čoraz viac sme v uzavretých priestoroch, ľudia sú schovaní v dopravných
prostriedkoch namiesto chôdze peši, deti
sa menej hrajú vonku, menej času sa trávi vonku, či už v záhradách,
pri športoch, alebo najbežnejšej chôdzi. Tento trend
je celosvetový a preto aj je
nízka hladina vitamínu D
pozorovaná celosvetovo,
nás nevynímajúc.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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SLUŽBY
PRÁČKY - CHLADNIČKY
OPRAVA

prijme do TPP aj živnostníkov

alebo možná

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

VÝMENA

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

Csuti Imrich
0903 122 192

76-0001

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

garancia platu 1000 €/mes.

nefunkčnej
za funkčnú

EXEKÚCIAMI

äLURNiSRQXND]UQNRYìFKNiY
SULDPR]7DOLDQVND]DQDMOHSåLHFHQ\

VOLAJTE
HÍVJON

1 kg

0915 896 536

(85

(85

'3+

59-0042

Mgr. Bc. Marta
Molnárová

1 kg

'3+

7FOEPNBUTQPMTSP ,PNÃS˯BOTLÃDFTUB /PWÊ;ÃNLZ
5FMˁ  FNBJMPCKFEOBWLZ!WFOEPNBUTL
XXXWFOEPNBUTL

- dlhodobo v NR
- práca v sede na 2 zmeny

Základná mzda

Mahax Slovakia, s.r.o.

INZERCIA

Kamenárstvo MONUMENT
Palárikovo

0907 779 018

JARNÁ
ZĽAVA

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

PRÍVESY

(rolety, žalúzie, sieťky)

na prenájom
(svadby, oslavy)

0907 355 835

59-0012

Pre viac info: 0944 425 183

45-0008

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ

WWW.REGIONPRESS.SK



CHLADIACE

+ ostatné príplatky

47-014

INFO: 0905 328 814

76-0032

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

Ďalej ponúkame:
OPRAVY A SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzií
• pántov a kovaní
• klučiek a skiel
CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

OPRAVY A SERVIS
035/64 20 166

www.montplast.sk

montplast@montplast.sk

76-0004

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

76-0060

Ponuka práce

Makrolon 7/16 bronz
16,20 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.polykarbonat.sk/akcia
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Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník
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EDITORIÁL /inzercia
SLUŽBY / ZAMESTNANIE
politická
V sobotu sa môže
úplne reálne stať, že
Smer po predlhých
rokoch nebude víťazom volieb. Lenže
úplne reálne zároveň
hrozí, že v sobotu
voľby vyhrá Kotleba a o Slovensku budú v
celej Európe písať, ako o čiernej diere, kde
vyhrala fašistická strana.
Jednu hanbu vystrieda hanba druhá.
Minule sme boli krajina s najnižšou účasťou
a teraz môžeme byť kolískou fašistov. Neviem
ako Vás, ale mňa taká predstava vôbec neteší
a som odhodlaný urobiť čokoľvek, len, aby
sme tomu zabránili.
Rozhodol som sa, že nebudem pýtať vo
voľbách žiadne krúžky pre mňa, ale budem
prosiť ľudí, ktorí mi dôverujú o podporu iného človeka na našej kandidátke - podporu
pre Petra Polláka. Áno, je Róm, viem a zároveň viem, že je dobrý človek. Keď som ho
pred 8 rokmi spoznal na jednej vysokej škole,
od prvej chvíle ma zaujalo jeho odhodlanie
konečne vyriešiť rómsky problém.
Veľmi ho mrzelo, že politici reálne tento problém riešiť nikdy nechceli a tému len
zvykli zneužívať pre svoj vlastný prospech.
Riešenia, ktoré vtedy na mieste navrhol, boli
tak zaujímavé a efektívne, že som sa rozhodol
presvedčiť mojich kolegov, aby sme mu dali

priestor na našej kandidátke a pokúsili sa z
neho spraviť prvého rómskeho poslanca parlamentu, aby sme z neho urobili pozitívny
vzor pre deti v osadách ... a podarilo sa.
A Peter urobil kus dobrej práce. Hoci
SNS rozkradla eurofondy špeciálne určené
na riešenie rómskeho problému, Peter dokázal v Bruseli presvedčiť kompetentných, aby
nám dali opäť dôveru. Svojim príbehom a odhodlaním získal pre Slovensko 380 miliónov
eur, ktoré vybojoval hlavne na postavenie
škôlok v dedinách, kde sú aj Rómovia (lebo,
ak výchovu malých detí nepodchytíme od
malička, nič z nich nebude a doplatíme na
to všetci).
Verím Peťovi, je mi ako brat. Vždy dodržal slovo, ktoré dal a plne mu dôverujem.
Prosím preto aj Vás, ktorí dôverujete mne,
pomôžme mu spoločne.
Ukážme hlasom pre
dobrého Róma, že Slovensko nie je čierna
diera Európy, ale odvážna krajina, ktorá
sa nebojí postaviť zoči-voči fašistom z celej
Európy, ktorí nám chcú
Náš európsky dom
mieru zbúrať.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

www.regionpress.sk

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

Zlo zvíťazí, ak dobrí ľudia neurobia nič Vyporiadanie bezpodielového

spoluvlastníctva manželov dohodou
Po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len
„BSM“) sa v zmysle Občianskeho
zákonníka (ďalej len „Zákon“) vykoná jeho vyporiadanie. Zákon pozná tri spôsoby vyporiadania BSM,
a to dohodou, súdnym rozhodnutím
a zákonnou domnienkou.
Najčastejšie využívaným spôsobom
vyporiadania BSM je uzatvorenie dohody o vyporiadaní BSM. Dohodu o vyporiadaní BSM možno uzatvoriť ústne,
písomne a mlčky - konkludentne, pričom Zákon vyžaduje písomnú formu
len v prípade, že sa takáto dohoda týka
nehnuteľnosti. Z dôvodu právnej istoty
je však vhodné dohodu o vyporiadaní
BSM uzatvoriť v písomnej forme, keďže pri ústnej či konkludentnej forme
dohody existuje väčšie riziko budúcej
spornosti, týkajúcej sa zhody prejavov
vôle bývalých manželov.
V súvislosti s formou dohody o vyporiadaní BSM je potrebné uviesť, že
aj napriek možnosti uzavretia dohody
o vyporiadaní BSM ústne či konkludentne, sú manželia povinní vydať si
na požiadanie písomné potvrdenie
o tom, ako sa vyporiadali. V zmysle
vyššie uvedeného je v prípade vyporiadania BSM potrebné riadiť sa určitými
zásadami, ktoré ustanovuje Zákon. Bý-

NZ19-20 strana-

8

valí manželia sa však môžu dohodnúť
tak, že aplikáciu týchto zásad vylúčia.
V tomto prípade je potrebné si uvedomiť, že na dohodu o vyporiadaní BSM
sa vzťahujú všeobecné ustanovenia
Zákona ako na každý iný právny úkon.
Ak by teda nastala situácia, kedy
by bývalí manželia úplne vylúčili predmetné zásady a v dohode o vyporiadaní BSM by sa dohodli tým spôsobom,
že všetky aktíva by nadobudol len
jeden z bývalých manželov, bol by takýto právny úkon s najväčšou pravdepodobnosťou považovaný za absolútne neplatný právny úkon. O platnosti
takejto dohody o vyporiadaní BSM by
bolo možné uvažovať v prípade existencie dôvodu ospravedlňujúceho jej
uzavretie v takomto znení. Vzhľadom
na zmysel vyporiadania BSM je dohodu o vyporiadaní BSM možné uzatvoriť
až po jeho zániku.
To znamená, že dohoda uzatvorená
v čase pred zánikom BSM by bola pre
rozpor so zákonom neplatná.

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A
Dobrovoľná dražba

Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934
01 Levice, správca dlžníka: Miroslav Dobrovocký, nar. 12.6.1968, bytom Šurany, Mostná 1031/8,
podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Dobrovocký, so sídlom Úľany nad Žitavou č. 716,
IČO: 30798841, vyhlasuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľného majetku dlžníka a to:
nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve dlžníka, zapísané na liste vlastníctva č. 1479, vedenom
Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie: Úľany nad
Žitavou, obec: Úľany nad Žitavou, okres: Nové Zámky ako:
Stavby:
Súpisné číslo
Na parcele
Druh stavby
Popis stavby
743
1017/98
2
Výkrm A 500

NOVAPLAST

0907 737 756

76-0059

zámkov, dverí
a okien

aze

t.sk

EUROOKNÁ A DVERE LEN OPRAVUJEME

VÝMENA POŠKODENÝCH SKIEL,
KOVANÍ, KLUČIEK, PÁNTOV, TESNENÍ
NA OKNÁCH A DVERÁCH

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS S RÁMOVÝM A
BEZRÁMOVÝM SYSTÉMOM AJ OTOČNÉ

Iba po telefonickom kontakte
v čase do 20.00 h.

0910 800 837

-50%

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

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

www.starzyk.sk
76-0003

OPRAVA
A SERVIS

sk

x@

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ

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

ole

76-0012

Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Petra Dancziho, Turecká 24, Nové Zámky
Dátum konania dražby: 7.6.2019
Čas zahájenia dražby: 12.00 hod.
Najnižšie podanie 20.960.- EUR
Bližšie informácie o dražbe poskytne správca na tel. č. 0911 733 454 alebo mailom: henrieta.
slavkovska@stonline.sk.

OSKAR ŠTAUBERT ml.
www
osk .oskaro
lex.
ar

76-0056

76-0056

Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934
01 Levice, správca dlžníka: Miroslav Dobrovocký, nar. 12.6.1968, bytom Šurany, Mostná 1031/8,
podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Dobrovocký, so sídlom Úľany nad Žitavou č. 716,
IČO: 30798841, vyhlasuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľného majetku dlžníka a to:
nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve dlžníka, zapísané na liste vlastníctva č. 1479, vedenom
Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie: Úľany nad
Žitavou, obec: Úľany nad Žitavou, okres: Nové Zámky ako:
Stavby:
Súpisné číslo
Na parcele
Druh stavby
Popis stavby
716
1017/17
2
Ošípáreň
743
1017/18
2
Výkrm A 500
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Petra Dancziho, Turecká 24, Nové Zámky
Dátum konania dražby: 7.6.2019
Čas zahájenia dražby: 11.00 hod.
Najnižšie podanie 53.175.- EU
Bližšie informácie o dražbe poskytne správca na tel. č. 0911 733 454 alebo mailom: henrieta.
slavkovska@stonline.sk.

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

Ošetrenie nie je hradené ZP.

76-0013

Dobrovoľná dražba

59-0161

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

76-0006
76-0008

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

AZBESTOVÝCH STRIECH

Staňte sa odporúčaným elektrikárom
a získajte nových zákazníkov
Ako sa stať odporúčaným elektrikárom
Ste elektrikár alebo zastupujete spoločnosť,
ktorá zamestnáva elektrikárov?

Rozšírte
svoju
klientelu!

Chcete bezplatne zverejniť
ponuku vašich služieb na stránke
Západoslovenskej distribučnej?
Ročne evidujeme viac než 20 000 žiadostí o pripojenie.

Staňte sa preto súčasťou výberu
preverených elektrikárov a technikov
a rozšírte svoju klientelu.

Kliknite na odkaz Ako sa stať odporúčaným elektrikárom,
kde nájdete postup zverejnenia a všetky potrebné informácie.

94-0065

www.zsdis.sk/elektrikari

RegionPress Zapad_207x137mm.indd 1

30.4.2019 8:48
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ŠKOLA

Chyba sa málokedy stane len tak, sama od seba

Politici nie, „to oni“!

Otázkou je, prečo mladých ľudí oslovujú strany, ktoré nič nedokázali, šíria
nenávisť a vyzdvihujú totalitné zriadenia. Politici sa vyhovárajú na médiá
či vzdelávanie. Pritom práve oni majú
možnosť ovplyvňovať verejnú mienku.
Ak by sme denne neboli svedkami nemorálneho, arogantného a devastačného správania moci, médiá by neškandalizovali. Keďže sa to deje, aj mladí to
vnímajú a nedôverujú stranám, ktoré
síce nepreferujú zločinecké ideológie,
ale konajú tak, že je to v rozpore s rozumom. Odmietajú „štandardnosť“, ktorá
nadobudla pejoratívny ráz. Je známe,
že občania sa v časoch krízy utiekajú ku
kadejakým alternatívam. Nepoučia sa,
kým si neoveria, ako sa alternatíva chopí
moci. A toto je kolobeh, ktorý preberajú
mladí.

Sporná legálnosť

Vinou zabetónovaného systému je aj
to, že predstavitelia kontroverzných zo-

skupení môžu pôsobiť v politike napriek
názorom na hranici legálnosti. Keď prejdú zákonnou registráciou, je prirodzené,
že ich cieľom je získavať hlasy a rovnako
sa dá očakávať, že si získajú popularitu.
Prvopočiatkom však je, že strana s problematickými názormi vznikla a pôsobí.
Nemyslím si, že mladí, ktorí v prieskume uprednostnili kontroverzné zoskupenie, sú prívržencami zločineckej
ideológie. Málokedy sa takáto strana
oficiálne hlási k propagácii neľudského
režimu.

Dobrá muška

Avšak reční o problémoch, ktoré vedia osloviť voličov iba z dôvodu, že ich
doterajšie vlády ignorovali. Problémy so
sociálne neprispôsobivými, vnucovanie
nevýhodných pravidiel inými štátmi,
znevýhodňovanie domácich firiem, poľnohospodárov, degradovaná mediálna
kultúra a pod. Hovoria dôrazne a populisticky, keďže nemajú vládnu moc. Volič
rád počúva sľuby a v súčasnej dobe i radikálne riešenia každodenných problémov. Pritom zabudne na to, že keď mali
šancu, nedokázali nič. Vyhovoria sa, že
s nimi nikto nechce spolupracovať, čo
im tiež získa hlasy.

Miesto školy

Škola v tvorení názoru budúcich vo-

Heslo, ktoré sa tiahne celým pokrokovým svetom
ličov ťahá za kratší koniec. Posledné
vlády zničili školy tak, že žiaci nemajú
dôvod vzhliadať k nim. Učebné osnovy sú nastavené na teóriu, abstrakciu a
bezúčelné memorovanie. Nie je priestor
na kritické myslenie, diskusie, hĺbkovú
analýzu a na aktuálne problémy. Škola
nie je pre žiakov autoritou, no nie vinou učiteľov. Totalitným ideológiám sa
na vyučovaní pravidelne venujeme. Na
základnej škole sa nám ako-tak podarí
viesť deti k ich odmietnutiu príležitostnými aktivitami. No po nich deti zabudnú, nie je priestor na systematickú

Zdroj K2 Learning

prácu. Po prechode na strednú školu si
už sami formujú názor, učitelia sú jedine
mentormi, no záverečné presvedčenie
študentov závisí od toho, čo som písal
vyššie: od systému politiky, od jej prezentácie, od fungovania spoločnosti.
Okrem toho v našej krajine sa degradoval význam vzdelávania. Je známe, že
obľúbenosť kontroverzných strán stúpa
s klesajúcim stupňom vzdelania voliča.
Politický kontext teda spôsobil to, že ľudia hľadajú alternatívu. Za každú cenu.
» PhDr. Ján Papuga, PhD.,
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

76-0043

Médiami rezonuje prieskum, v ktorom mladí ľudia preferujú politickú stranu s nevhodnými názormi
na tragické historické obdobie.
Schválne nepoužívam slovo extrémistická, keďže extrémistické
postoje sa udomácňujú aj u „štandardných“ strán.
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STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

PICKER
možný mesačný hrubý zárobok: až 805 €

základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

možný prechod do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka
Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:

NOVÉ ZÁMKY: každý pondelok o 11:00,
Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie 7
NITRA: každý utorok o 09:00
a každý štvrtok o 14:00
budova ManpowerGroup Nitra, Fraňa Mojtu 19
Viac informácií:

07-0009-5

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk
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Spíte dobre?

„

my áno...

„

pre prvý predražené
už50žiadne
0 OBjedncÁhvok
umelé matrace
vyrobené z ropy

zľava 20%
499 €

399 ,S0d0ph€

EDYOQD

3UDWHOQ¿SRħDK
SUHK\JLHQX

SUHVS£QRNEH]SRWHQLD

SU¯URGQ¿NDXÏXN

OHYDQGXĀD

SUHFKUEWLFXEH]EROHVWL

SUHU¿FKOH]DVS£YDQLH

2UWRSHGLFN¿
$QWLDOHUJLFN¿
$QWLEDNWHUL£OQ\

39&
SUH9DģH]GUDYLH

,,

SUHDOHUJLNRY

WHOHPDLOΖ1)2#/(9$1'8/.$6. / :::/(9$1'8/.$6.

Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom

Bavlna

Levanduľa

je dokonalo priedušje známa pre
ný materiál a tvorí ideálnu kombiná- svoje relaxačné a upokojujúce vlastciu s vlnou. Mäkká, silná a príjemná nosti. Vaša myseľ sa upokojí a zana dotyk.
spávanie bude rýchle ako u dieťaťa.
Levanduľa takisto pôsobí proti
moľom a roztočom.
pochádza zo stromu kaučukovník.
Zárukou najvyššej kvality je certi- PVC - aj ked 85% slovákov spí na
fikát 100% prírodného kaučuku.
penových matracoch z PVC,
Kaučuk je najlepšou alternatívou
umelých pen alebo molitánu. Na
rozdiel od pružín nevytvára rušivý
šum, neuchováva statickú elektrinu Ani na seba si neoblečieme tričko z
a lepšie pruží. Spolu s ortopédmi umeliny, radšej z bavlny, prečo posme vytvorili jednu tuhosť ideálnu tom spať na umeline..
pre každého.

Prírodný kaučuk

my
PVC nepoužívame.

Skúšobná doba 30 dnVámí domov)

Doprava zadarmo (kuriérom až ku

$ŀ6ORY£NRYWU£SLDEROHVWLFKUEWLFHDQLHMHVSRNRMQ¿FKVNYDOLWRX
VS£QNX Na základe vyjadrení lekárov je jednou
]KODYQ¿FKSU¯ÏLQVSDQLHQDXPHO¿FKPDWUDFRFK
1LHMH Q£KRGD ŀH  6ORY£NRY VS¯ QD XPHO¿FK
PDWUDFRFK]39&SHQ\

0\ VPH SUH 9£V Y\YLQXOL ULHģHQLH Y
SRGREH SU¯URGQ«KR PDWUDFD ]R 
EDYOQ\OHYDQGXO\DNDXÏXNXNWRU¿9£P

,,

]PLHUQL SUREO«P\ V FKUEWLFRX D UD]DQWQH ]OHSģ¯
VS£QRN
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.hindickyhydroizolacie.sk

Firma HĽADÁ

do panelárne
v Nemecku.

AKCIA ZĽAVA DO 30%

TPP + netto 1800€/mes.

ZDARMA
doprava + ubytovanie

...........................
0907 736 115

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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zimné záhrady

45-0076

balkóny
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DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU
-+361%83:-Ï

MICHAL ŠIPOŠ

Predstavujem Vám 13 výborných kandidátov na našej
kandidátke. Ja som sa rozhodol voliť Petra Polláka (č.
3) a prosím aj Vás, ktorí mi dôverujete o krúžok pre
neho. Doba je mimoriadne vážna a chcem aj týmto
gestom dokázať celej Európe, že Slovensko je odvážna
krajina a pred fašistami hlavu neskloní. Áno, Peťo je
Róm, ale zároveň Človek hodný našej dôvery. Ďakujem.

Aj naše regióny sa môžu úspešne rozvíjať, aby boli lepším
miestom pre život. Aby sme to dosiahli, európske peniaze
sa musia používať na rozumné projekty, z ktorých budú
mať úžitok obyčajní ľudia a nie oligarchovia.

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov

občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa | 37 rokov

PETER POLLÁK

ZITA PLEŠTINSKÁ

V krajinách EÚ nebola 74 rokov vojna. Chcem mier aj
pre naše deti a vnúčatá. Poďme voliť a nedovoľme
európskym fašistom náš dom mieru zničiť. Veľmi si
vážim dôveru Igora a celého hnutia OĽANO. Budem
Vaším hlasom.

Ak zlepšíme podnikateľské prostredie, ľudia budú mať
šancu na lepšie platy. Pri tvorbe európskej legislatívy
nesmieme zabúdať ani na kresťanské hodnoty, na
ktorých stojí naša civilizácia.

DOMINIK DRDUL

EVA HORVÁTHOVÁ

vysokoškolský pedagóg | Levoča | 46 rokov

starostka | Chmeľnica | 57 rokov

študent a občiansky aktivista v oblasti práv osôb
so zdravotným postihnutím | Trnava | 21 rokov

lekárka | Bratislava | 44 rokov

Slovensko sa musí stať hrdým a rovnocenným partnerom
na európskej scéne. Budem presadzovať také riešenia,
aby šikovní ľudia neboli nútení odchádzať za prácou do
zahraničia.

Chcem sa pričiniť o lepšie Slovensko a lepšiu Európu
pre každého. Mojim cieľom je, aby v Európskom
parlamente znel náš hlas aj pri témach práv
marginalizovaných skupín.

MILAN POTOCKÝ

LUCIA GREŠKOVITSOVÁ

EÚ je motorom rozvoja regiónov. Využime preto
jedinečnú šancu a príležitosti, ktoré nám naše
členstvo v tomto prestížnom klube ponúka.

Aj tí najzraniteľnejší majú právo na dôstojné životné
podmienky a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti.
Kľúčovým je rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu
či rovnosť príležitostí na trhu práce.

IGOR DUŠENKA

DUŠAN ŠÁNDOR

Výhody členstva v EÚ sú nespochybniteľné. Chcem
zachovať a posilniť to, čo v Európskej únii funguje a
nestrácať čas tým, čo dokážu národné štáty lepšie a
efektívnejšie zvládnuť sami.

Sme je krajina, tvorivých, pracovitých a usilovných ľudí,
ktorá má čo ponúknuť Európe a svetu. Spolu vytvoríme
podmienky, aby sme sa dokázali ešte lepšie presadiť v
silnej konkurencii.

LUCIA RENNEROVÁ

PAVOL JUSKO

novinár a občiansky aktivista
Michalovce | 43 rokov

asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

právnik | Bardejov | 31 rokov

poradca pre výskum a inovácie | Pezinok | 47 rokov

tlmočníčka v európskych inštitúciách
Košice | 55 rokov

vysokoškolský pedagóg | Bratislava | 55 rokov
Verím v ekonomicky prosperujúce, sociálne, spravodlivé
a sebavedomé Slovensko, ktoré sa v EÚ nestratí.
Garanciou dôstojného postavenia našej vlasti je však aj
ochrana tradícií a hodnôt.

EÚ nám poskytuje mier, bezpečnosť, ale aj ﬁnančnú
podporu na rozvoj a vyrovnávanie rozdielov. Preto
budem mať vždy na zreteli záujmy obyvateľov svojej
krajiny a regiónov.

EVA IVANOVOVÁ

MATÚŠ BYSTRIANSKY

Chcem, aby sa európske rozvojové fondy využívali
na správne veci. Na projekty a investície, ktoré nám,
ľuďom na Slovensku, prinesú rozvoj, prosperitu a viac
lepšie platených pracovných miest.

Aj v európskych centrálach musí zaznieť hlas
protikorupčného hnutia, ktorým je OĽANO od svojho
vzniku. Máme jasnú víziu, výborný program a reálne ciele
pre lepší život všetkých ľudí.

ekonómka | Prievidza | 39 rokov

obycajniludia.sk

www.
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mediálny poradca | Dolná Strehová | 24 rokov
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
85 0026

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

��
��������������������

KRBY

BY
OPERÁTOR VÝRO
tto
ne
800 - 1000 EUR/
�
��
������
tto
900 - 1100 EUR/ne
��
��
��
��
��
����
11 EUR/hod.
�
����������������
nie)
va
tko
ští
u,
(príjem tovar
delanie
vz
é
lsk
ko
oš
nutné stred
tto
900 - 1100 EUR/ne
.sk
er
kt
www.konstru

kachle

429,4

pece TUMA 362
362,-€

grily,
viac ako

300

modelov

Ruské skleníky - ZGT

www.krby-tuma.sk
k
tel. 0905 394 055

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112
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DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177
0908 914 180

Tel.:

85-0005

SK.ABAINNOVATOR.COM

34-0001-3

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

