
SN19-03 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 30 000 domácností 

SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

č. 3 / 18. január 2019 / 23. rOčnÍK

79
-0

01
0

Firma JOCHMAN s.r.o. hľadá

Zvárač CO2, TIG,
do svojej prevádzky na Radlinského 2432/23 v Spišskej Novej Vsi.

Plat 890,-€ až 1.100,-€, odmeny, DDP, možnosť zvyšovania kvalifikácie  
a platu. Možnosť privyrobiť si nadčasmi, dobré pracovné podmienky.

Požiadavky: Zváračský certifikát, strojárske vzdelanie, čítanie  
výkresovej dokumentácie

www.jochman.sk, milos.jochman@jochman.sk, 0903 601 358
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 Vysokorýchlostný LTE internet Swan
 Satelitná televízia s archívom AntikSAT
 Predaj montáž a servis satelitnej techniky

+421 (0)902 345 093
nobyel@nobyelsat.sk
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WWW.NOBYELSAT.SK

VIAC INFO NA WWW.AQUASPAGANOVCE.SK
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Otvorené: PO - NE 10:00 hod. - 19:00 hod.
Kontakt: 052/7733617, 0917 123 453

PONÚKAME VAŇOVÝ KÚPEĽ V MINERÁLNEJ VODE
/účinný pri liečbe pohybového ústrojenstva/

A RÔZNE MASÁŽE, ZÁBALY
A BANKOVANIE.

Vykroc za prácou k nám!

TATRAMAT–ohrievace vody, Hlavná 1, 058 01 Poprad.
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príspevok na závodné stravovanie príspevok na dopravu
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Ak budeš šikovný hodinový základ môžeš mat vyšší.

kariera@tatramat.sk
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

SYPAČ - zimná údržba -1 340,- Eur mes. brutto

Úd ž á z
Cankovová 9 / 91 cankovova@aii.sk

Základná zložka mzdy 
a ,

možnosť 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa            Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

   bolestí, alergií, skrytých chorôb

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

Stavebná firma

HĽADÁ
ŽELEZIAROV
do panelárne
v Nemecku.

TPP + min. netto
2200€/mes.............................

0907 736 115 45
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Gorkého 5, Spišská Nová Ves, 0918 808 148
Hlavná 2, Gelnica 0915 293 777

VŠETKY DRUHY POISTENIA  
• poistenie motorových vozidiel (PZP, havarijné, GAP...)
• poistenie majetku 
• poistenie osôb 
• poistenie podnikateľov
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA0905 719 139

viac na str. 8

SÚŤAŽ O LÍSTKY
NA KONCERT
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Štvrtok, Spišské Podhradie, Bet-
lanovce, Ferčekovce, Novoveská 
Huta, Spišské Vlachy, Spišský 
Hrhov, Prakovce, Hrabušice, Ilia-
šovce, Letanovce Spišský Hrušov, 
Kluknava, Rychnava a Marge-
cany

spissko@regionpress.sk
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Spišská
Nová Ves

Levoèa

Gelnica

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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. KANADSKÁ IZOLÁCIAFÚKANÁ IZOLÁCIA

 STRECHY
 VÄZNÍKOVÉ KROVY
 DUTÉ STROPY
 DREVODOMY

info@axaproperty.sk
www.axaproperty.sk

www.kanadska-pena.sk

KALKULÁCIE

A PORADENSTVO
ZDARMA

0911 313 632
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0905 468 802 KEŽMAROK, Priekopa 1804 Otvorené:
Po-Pia: 9-17
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

Spišská Nová Ves
Najnižšie podanie: 97 890,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 19.02.2019 o 13:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Manažérska učebňa P. F. Druckera 
č. 207, 2. poschodie, TeleDom Hotel, 
Timonova č. 27, 040 01 Košice.

Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR
Predmet dražby: rodinný dom súpisné č. 9084 na ul. Slnečná v meste 
Spišská Nová Ves časť Novoveská Huta. K domu prislúchajú pozemky par-
celné č. 8453/1, parcelné č. 8453/2, parcelné č. 8454 o celkovej výmere 
765 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 6564, 9300, k.ú. Spišská 
Nová Ves. 

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk

Nie, nejde o  jazykový subštandard 
v titulku, je to presný a korektný citát. 
Konkrétne, tieto slová adresoval Slová-
kom Ján Pavol II. počas návštevy našej 
krajiny v roku 1995. V preklade - „pat-
riotizmus, áno! Nacionalizmus, nie!“ 
Tieto dve vety niekoľkokrát zopakoval a 
poslucháči nemohli byť na pochybách, 
čo nimi myslí a na čo poukazuje. Prečo 
pripomínať myšlienku, ktorá je takmer 
štvrťstoročie stará a jej autor už ani ne-
žije? Lebo je príležitosť a je aj najvyšší 
čas. Tou príležitosťou je blížiaci sa Me-
dzinárodný deň patriotizmu (23. januá-
ra) a výzvou sú mnohé a čoraz častejšie 
javy, ktoré do našej spoločnosti vnášajú 
viacerí politici a ich vlastnou hlúposťou 
výrazne obmedzení adoranti. Patriotiz-
mus alebo vlastenectvo je láska a odda-
nosť vlasti, hrdosť na jej minulosť a prí-
tomnosť, úsilie chrániť záujmy vlasti. 

Vlastenec je človek, ktorý cíti národnú 
hrdosť. Na rozdiel od nacionalizmu sa 
patriotizmus neviaže na národ, ale na 
územie či krajinu, prípadne politický 
národ, teda obyvateľov danej krajiny.

O niekoľko dní tu teda máme Me-
dzinárodný deň patriotizmu. Vlaste-
nectva. Toho, čo je základom ochrany 
záujmov štátu. A štát sme my, občania. 
Nie politické strany a nie ich protago-
nisti. Hoci si to myslia a sú o tom zjav-
ne – aj na príkladoch ich 
konania – presvedčení. 
Je čas vyviesť ich z ich 
omylu.

Pekný týždeň, milí či-
tatelia, i s pripomien-
kou na vlastenec-
tvo také, akým by 
malo byť.

„Patriotizmus tak, nacionalizmus ne!“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA0905 719 139
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0915 135 811   0918 623 064

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY

PRÍSTREŠKY    ALTÁNKY    BALKÓNY a iné

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIERÁMOVÉ ZASKLENIE

promontglass@promontglass.sk www.promontglass.sk

Od základov až po strechu...
POZOR!     ZIMNÁ AKCIA     30% ZĽAVY

PROMONT GLASS s.r.o. DREVO - HLINÍK - OCEĽ - SKLO - PLECH - BRAMAC

22
rokov

NENAŽRANCI

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Najprv mi do-
voľte popriať - 
všetko najsamlep-
šie v novom roku, 
všetkým ľuďom 
dobrej vôle. A teraz 
mi dovoľte napísať 
niečo o sviniach 

nenažraných. Áno, bohužiaľ, takto tvr-
do musím nazvať vraj “pánov” poslan-
cov, ktorí si bez hanby zvýšili od nové-
ho roku platy o nehoráznych 1514 eur!

Áno aj ja som poslanec, ale na 
rozdiel od mojich kolegov ja osobne a 
poslanci nášho hnutia Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (OĽANO), sme 
jediní predložili do parlamentu ešte v 
októbri návrh, aby sa platy politikom 
nezvyšovali. Samozrejme, nepodporil 
nás ani jeden jediný koaličný poslanec 
a tým zabezpečili, aby sa platy poslan-
com skokovo takto nehorázne zvýšili.

Už rok predtým predseda SNS po-
vedal predsedom klubov, že keď mi 
nebudeme otvárať tému zmrazenia 
platov, tak oni - rozumej SNS, SMER a 
Bugárovci, budú ticho a platy sa zvýšia. 
Vtedy som im to, našťastie, na posled-
nú chvíľu prekazil a tak utreli zobáky.

Tentokrát si Danko spiknutie proti 
ľuďom poistil dokonalejšie a vyšlo im 

to. Bohužiaľ aj za prispenia niektorých 
opozičných strán. A čo ma najviac 
mrzí, Pellegrini sa zahral na slepú 
babu a nepovedal proti nemorálnemu 
zvýšeniu platov ani ťuk. Keď sa pýtate 
prečo, tak zrejme aj preto, lebo si aj on 
takto sám sebe prilepšil o 2 tisíc eur 
mesačne!

Čo s tým? Predložil som do parla-
mentu na najbližšiu schôdzu návrh 
novely, ktorá by zvýšenie platov zruši-
la a zaviedla by pravidlo, aby sa platy 
poslancom zvyšovali vždy len presne 
o toľko, o čo narastú v priemere platy 
zamestnancom na celom Slovensku. 
A teraz uvidíme, kto využije šancu na 
opravu svojho zlyhania. Budem veľ-
mi rád, ak si kolegovia z iných strán 
uvedomia, že zvýšiť 
si samým sebe plat 
o 1514 eur, kým 
ľuďom Pellegrini 
zvýšil ceny tepla, 
elektriny a plynu 
v priemere o 7% a 
dôchodky o tráp-
nych 7 eur, nie je ani 
správne a ani mo-
rálne.
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V našej radakcii si môžete podať 
inzerciu do celej siete regionálnych novín

Kontaktujte svojho obchodného zástupcu: 0905 719 139

39 regionálnych týždenníkov po celej Slovenskej republike - dosah na 1 500 000 domácností a firiem

spissko.sk
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»Kúpim Suzuki Samurai, 
Vitara, Jimny na stave ne-
záleží, rýchle jednanie, 
0949532310
»Kúpim starý traktor lesný 
alebo poľnohospodársky 
0915 606 357
»Kúpim škoda 1000mb, 100, 
110R, 105, 120, 130, rapid, oc-
tavia, 1202, spartak, tudor, 
moskvič, trabant, tatra, aj 
náhradné diely 0905 892 
215 
»ČZ-JAWA Kúpim takéto mo-
torky aj diely. 0949505827

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991.

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 
200

»Predám chlapčenské kor-
čule na ľad č.35-38 zacho-
valé 13eur. 0911668083

»Predám prvorepublikový 
nábytok z masívu vo vý-
nimočnom stave. Kontakt: 
alena.ulicnikova@gmail.
com
»Predám aj na splátky od 10 
€ mesačne nový smartfón 
Samsung Galaxy S8 ; nový 
výkonný notebook HP s 15“ 
LED obrazovkou - vhodný 
na internet,do školy, aj 
na hry ; nový herný stolo-
vý počítač s procesorom 
Intel i5,grafickou kartou 
Nvdia 1050GTX,8Gb DDRA-
M3,1000Gb HDD - vhodný na 
internet,do školy, aj na hry ; 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

nový LED TV Smart Sam-
sung – na všetky položky 
dovoz zdarma,prvá splátka 
až po 4 týždňoch od doda-
nia, 2 roky záruka,darček 
istý. T.č. 0903 752 333. 
»ČZ-JAWA Kúpim takéto mo-
torky aj diely. 0949505827

»Kúpim staré stolové elek-
tronkové rádio s rozsahom 
VKV. tel.0915042284 
»Kúpim starý fotoap. 0908 
896 736.
»Kúpim staré mažiare, zvo-
ny a mince, 0903929268
»KTO DARUJE RODINE V ŤAŽ-
KEJ FINANČNEJ SITUÁCII OB-
LEČENIE OBUV ŠKOLSKÉ PO-
MÔCKY HRAČKY DROGÉRIU 
KOZMETIKU POTRAVINY ĎA-
KUJEM T.Č.00421948710036

»Invalidný dôchodca hľa-
dá prácu možnosť refun-
dácie mzdy z úradu práce 
0908040682 

»Mám 55r.Hľadám si pria-
teľku, Skúsme sa nájsť. 
0902 200 645
»Hľadám sympatické diev-
ča vo veku 19-27r. štíhlej 
resp. plnoštíhlej postavy 
z PO na priateľstvo. Mobi-
l:0944 810 987 (+SMS)

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

0905 719 139
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Trojzmenná prevádzka.Víkendy voľné.

Možnosť nadčasov. Plne hradené a 

zabezpečené ubytovanie.  Plat 4 - 5eur na hod. 

Stravné lístky v hodnote 4eur + bonusy. 

OPERÁTOR VÝROBY 

klimatizačných jednotiek 

do áut pre spoločnosť 

nachádzajúcu sa v Senici. 

www.bartexjob.sk

Neváhajte a kontaktujte nás:

+421 948 075 894, +421 948 159 559

     bartexjob@gmail.com
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+421 918 607 897          +421 917 650 018 85
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Firma REMIREL s.r.o., CZ prijme

- ELEKTRIKÁROV -  
- PRACOVNÍKOV- 

DO PLASTOVEJ VÝROBY
(ŽENY - MUŽI - PÁRY) 

VÝBORNÉ 
PLATOVÉ 

PODMIENKY

Práca v Českej republike 

Rodičia urobili pri mojej výchove 
jednu zlú a jednu dobrú vec. Zlou ve-
cou je, že ma prísne vychovávali, aby 
som hovoril stále pravdu a hlasno kričal 
keď vidím neprávo. Táto vlastnosť mi 
narobila veľa silných nepriateľov. Tou 
dobrou vecou bolo v podstate to isté, 
lebo pravdovravnosť a boj za spravodli-
vosť ma ženú každý deň dopredu.

Posledných 15 rokov tvrdo kritizu-
jem rozkrádanie, tunelovanie štátu, 
zlé politické rozhodnutia a prešľa-
py v súdnictve a za to som trestaný 
mediálnym lynčom na moju osobu, 
kde ma rôznymi vymyslenými kauzami 
politici a oligarchovia chcú zdiskredi-
tovať. Aj keď tieto útoky moja rodina 
znáša veľmi ťažko, mňa stále utvrdzujú 
v to, že robím správnu vec.

Pre mnohých politikov som nepo-
hodlnou osobou. Nevlastním média, 
tak ako niektorí slovenskí oligarchovia 
a preto brániť sa vymysleným útokom 
na moju adresu je často nemožné. Vždy 
som sa bránil súdnou cestou. Za po-
sledných 15 rokov som bol účastníkom 
viac ako 10 súdnych sporov. Napadol 
som napríklad i vyjadrenie Lipšica, 
ktorý tvrdil, že má prepis nahrávky 
medzi mnou a Sadikim. Zažaloval som 
generálnu prokuratúru a na súde žiadal 
o zverejnenie telefonátu. Samozrejme 
žiadnu nahrávku nemajú, lebo takýto 
telefonický rozhovor sa nikdy neusku-
točnil a súd som vyhral. Podobných 

súdov vrátane disciplinárnych bolo 
viacero. Zakaždým som vyhral, lebo 
bojujem za pravdu a spravodlivosť a 
moje hodnotové nastavenie je také, že 
sa mi priečia nezákonné veci a preto ich 
jednoducho nerobím.

Bohužiaľ občania nesledujú roz-
hodnutia súdov tak ako sledujú oligar-
chami vlastnené média, ktoré o mne z 
pochopiteľných dôvodov hovoria len a 
len lži.

Drahí občania, neprosím týmto tex-
tom o podporu, ale prosím, aby ste sa 
zamysleli, či je možné vyhrať všetky 
súdne spory ak by nebola pravda na 
mojej strane. Tiež prosím zvážte, či 
chcete mať prezidenta vedca (ktorý o 
riadení štátu nevie nič), právničku (kto-
rá bojovala 10 rokov za akúsi skládku 
v Pezinku), politikov (ktorí napáchali 
veľa škôd v našej vlasti), alebo človeka, 
ktorý celý život bojuje iba za spravodli-
vosť, bol predsedom Najvyššieho súdu, 
ministrom spravodlivosti, nebojí sa oli-
garchov a sľubujem, že budem vždy 
hovoriť len pravdu, odkrývať korup-
ciu a bojovať za Vás všetkých.

HARABIN: Otvorme oči.

tefan Harabin
anský kandidát 

prezidenta SR
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Kto sme a čo ponúkame?

8-ročné štúdium po 5. ročníku ZŠ
Výhody:

Podanie prihlášky:
Prijímacie skúšky:

5-ročné bilingválne štúdium 
v anglickom jazyku
Výhody:

Podanie prihlášky:

Prijímacie skúšky:

Kontakt: 
Riaditeľ Sekretariát
E-mail www.gjavsnv.edu.sk
Fb

www.gjavsnv.edu.sk
www.gymjavorka.sk

podanie prihlášky 
v 8. alebo 9. ročníku 

do 20. februára

podanie prihlášky 
v 5. ročníku do 10. apríla
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Firma ����� Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������
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PRAVIDELNÝ TURNUS.  
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V cene: uvítací aperitív, ubytovanie, stravovanie,
folklórne vystúpenie a zájazd do Jablonky ( PL )
Bonus: vstup do sauny - 2 hodiny s 30% zľavou!!!
Voľné termíny:  4.2. – 8.2.  |  11.2. – 15.2. 2019  

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396
Rezervácie: 0918 591 942
www.oravskahoraren.sk

Pobyt  „Zimná krása Oravy„
na 5 dní/ 4 noci s polpenziou
a Programom iba za
132.- EUR/ 1 osoba a pobyt !!!

Zimná krása Oravy

V ponuke aj pobyt:
Polročné a Jarné prázdniny,
Veľkonočný pobyt a dotácia pre dôchodcov.

������������������������
www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
��������������������

���������
��������������������
���������������
 ��������������������
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

onuky r žov-o trov t ov

Honorár brutto 70 €, 80 €,90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

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

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

Západné Slovensko
BV 53.500 ks Bratislavsko-východ
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
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úplné pokrytie Slovenska
sieť 39 regionálnych inzertných novín

týždenný
tlačený
náklad

1 349 350

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%.

 

Jana Furmaniková
furmanikova@regionpress.sk

0905 719 139

REDAKCIA

V SPOLUPRÁCI SPOPRADSKO

Odpovede posielajte mailom na furmanikova@regionpress.sk
Losovanie výhercov bude 24.1.2019. Výhercov budeme informovať mailom.
Ceny do súťaže venuje agentúra Čviro

vyhlasuje súťaž o lístky na koncert

Súťažna otázka: Do koľkých domácností distribuujeme 
noviny Spišskonovovesko-Levočsko-Gelnicko?


