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Týždenne do 27 490 domácností

Plavba za horizont
Tento názov knižky sme vymysleli
spolu s jej autorom, Lacom Herzogom
niekedy v noci v kormidelni tlačného remorkéra Ružín počas plavby po
Dunaji do Passau. S nákladom oceľových peliet. Nie s turistami. S kúskom
dobrého chleba a kyslého mlieka, nie
za stolom s luxusným menu. V teplákoch, nie v smokingu. Pri zelenom
svetle obrazovky radaru.

Výročia a udalosti
nastupujúci prezident Vladimír Mečiar udelil amnestiu pre neznámych
páchateľov zodpovedných za kauzu zavlečenie Michala Kováča ml..

03-0049

25

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

0903 405 588
0905 983 602

   

a PREDAJ KRMÍV
PREDAJ
MLÁDOK
od 2.3. 2020

Viac informácií
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46-0003

230€

GLAZÚROVANIE
VANÍ

94-0028

ROKOV



Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

3. marca 1998

POZRI PONUKU VO VNÚTRI

UŠETRI AŽ

BEZKONKURENČNÁ CENA!
131200042

„hodnoty“, ale sú to skôr chvíľkové potreby, ako hodnotový systém.
Každý z nás sa plaví za horizont.
Niekedy. Niekto raz, niekto občas, niekto z paluby ani nevystupuje. Naše
plavby ťažko nazvať výletnými, je to
veľmi ťažko skutočná životná drina. Kto
raz strávil pár dní na nákladnej lodi,
vie, čo je to musieť a či dokonca môcť sa
spoľahnúť na človeka, dôverovať, obetovať sa. A to mi pripomína, že životy
Ladislav Herzog (dnes už na onom mnohých z nás sú takou plavbou. S posvete) v Plavbe za horizont po dlhom čase trebou držať kurz, ovládať a dodržiavať
zas raz popustil uzdu svojej dobrodružnej pravidlá, byť v strehu pred nebezpečennáture. V spomienkach sa vracal do dôver- stvom a tu a tam hodiť niekomu lano, ak
ne známeho prostredia dunajských lodí a to práve potrebuje.
lodníkov. Lacovo bilancovanie vlastného
Rieka je plná príbeživota je veľkou témou. V každom momen- hov o pomoci. O záchrate nášho života si treba položiť otázku, či ne i o nešťastí. Ako život.
to, čo činíme, má pre nás samotných do- Je dobré z času na čas si
statočný zmysel. Či to má zmysel pre naše takú plavbu uvedomiť.
ľudské spoločenstvo a čo mu to dá. Otázka
S lodníckym pohodnôt a ich usporiadanie v rámci vlast- zdravom - ahoj,
ného sveta je prioritou myšlienkových milí čitatelia
potrieb človeka. To ho odlišuje od zvierat.
Hoci aj mnohé z nich poznajú nejaké svoje
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Sám si niečo sľúbiť
a nedodržať to je najkrajšia
cesta k bezcharakternosti.
Hebbel

»Na horskej chate si pán
Gombík pochutnáva na guláši. Tu k nemu príde chatárov bernardín a nejako
zvláštne ho pozoruje. - Pán
chatár, prečo na mňa ten
pes tak zlostne pozerá?
- Vy by ste tiež pozeral,
keby vám niekto jedol z vašej misky.

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

INZERCIA

Jana Žabenská
0907 877 860
Michaela Vlačuhová 0905 915 034

»Rozvádza sa zajac so
zajačicou. Sudca sa pýta
zajaca:
- Prečo sa chcete rozviesť?
- Lebo ona škúli.
- A to ste pred svadbou
nevideli?
- Ja som si myslel, že ona
na mňa len také oči robí.

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (27.490 domácností)
Každý týždeň: Banská Štiavnica,
Banská Belá, Štiavnické Bane,
Žarnovica, Brehy, Hodruša Hámre, Hronský Beňadik, Nová
Baňa, Rudno nad Hronom, Tekovská Breznica, Veľká Lehota,
Žiar nad Hronom, Bartošova Lehôtka, Dolná Trnávka, Hliník nad
Hronom, Janova Lehota, Jastrabá, Kosorín, Kremnica, Lovča,
Lovčica - Trubín, Lutila, Pitelová,
Prestavlky, Sklené Teplice, Slaská,
Stará Kremnička, Trnavá Hora,
Vyhne, Hodruša - Hámre, Vyhne

»Dve pripité opice sa rozprávajú o živote. Jedna z
nich vraví:
-Tí ľudia sú predsa len
hrozní hlupáci. Len sa pozri! Stlačím tento červený
gombík a tamtá ženská v
bielom plášti mi hneď prinesie banán!

3ZMUVQKI

åQIZV
0ZWVWU

»Zvieratká na dvore hrajú
schovávačku. Kohút počíta, sliepka sa schová do
kurníka a mačka do šopy.
Kohút dopočíta a vyberie
sa hľadať zvieratká, ale
zakopne o hrable a skríkne: „Kurníkšopa!“
Sliepka a mačka skríknu:
„Ako si to vedel?“

åIZVW^QKI
*IV[SÄ
o\QI^VQKI

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.

»Sliepka začne z ničoho nič
znášať vajcia. Jeden deň
žlté, druhý deň červené,
potom modré... Kohút to
istý čas sleduje, ale potom
spustí:
- Keď ja chytím toho páva,
tak ho vyfliaskam, že ho
hneď prejde chuť na zálety!

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

»Stretnú sa dve korytnačky a jedna nemá pancier.
Tá druhá sa jej pýta:
- A tebe sa čo stalo?
- Ále, utiekla som z domu.

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Vtipy
týždňa

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

»Vrabec sedí na vetvičke,
keď si k nemu prisadne
vrana a zvedavo sa spýta:
- A ty si kto?
Vrabec hrdo vypne hruď a
zvolá:
- Orol!
- Áno? A prečo si taký
malý?
Vrabec si vzdychne, skloní
hlavu a smutne odvetí:
- To vieš, pil som, fajčil, často som bol chorý...

Východné Slovensko

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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Nová Vitara a SX4 S-Cross vás práve teraz potešia extra ponukou bonusov
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521
»Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion aj
diely. tel. 0949154017
»Ak Vám doma zavadzajú
rôzne diely Škoda1000136 rád ich odkúpim. Poprípade aj celé autá.Tel:
0904530099
»Kúpim hliníkové disky
r13 na Škoda 100 -136 Tel:
0904530099

æLDUQDG+URQRP
'LVSHĀLQJ6.

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim 2 alebo 2,5 izbový
prerobený byt v Priehradke v Hliníku n. Hron. Tel.
0915536196

Nerozumní sa tešia
zo ziskov náhody, skúsení
len zo ziskov múdrosti.
Démokritos

08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
»Hľadám
pomocnicu
na práce v domácnosti.
0456732340
»Predám válandu z úložným priestorom. Cena dohodou. Tel.: 0907 877 860

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera ZH medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP ZH 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, ZH zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Chcete
podať
inzerát?
PlatbaMobilom.sk
technicky
Návod nájdete na strane
6 dolu.
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Citáty
»„Bláznovstvá múdrych sú
vždy cennejšie ako múdrosti bláznov.“
Voltaire, francúzsky spisovateľ, historik a filozof
1694 – 1778.
»„Radšej by som chcel nevýrečnú múdrosť ako táravú hlúposť.“
Marcus Tullius Cicero, rímsky filozof a štátnik -106
- -43 pred n. l..
»„Vedomosť môžme odovzdať, múdrosť nie …“
Hermann Hesse, románopisec a nositeľ Nobelovej
ceny za literatúru 1877 –
1962.
»„Ozajstná láska je umenie nájsť vo svete niekoho,
s kým si rozumieš lepšie
než sám so sebou.“ Henri
Fréderic Amiel, švajčiarsky
filozof 1821 – 1881.
»„Opakovanie chýb nie je
matkou múdrosti.“
Buddha, duchovný učiteľ,
na ktorého učení bol založený Budhizmus -563 -483 pred n. l..
»„Snaž sa preniknúť do
ľudskej duše a pozoruj,
čomu sa rozumní ľudia vyhýbajú a o čo sa usilujú.“
Marcus Aurelius, vládca
starovekého Ríma 121 –
180.
»„Chcem mať odvahu
- zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem. Chcem mať
silu - uniesť veci ktoré sa
zmeniť nedajú. Chcem mať
múdrosť, vedieť jedno od
druhého odlíšiť.“
Neznámy autor
»„Múdrosť nepriateľov ti
nikdy tak neuškodí, ako
hlúposť priateľov.“
Sókratés, klasický grécky
filozof z Atén - 470 - -399
pred n. l..
»„Múdrosť je vedieť posúdiť rôzne zlá a zvoliť si to
najmenšie.“
Niccolo Machiavelli, taliansky politik a spisovateľ
1469 – 1527.
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Rozvoz objednávok zadarmo.
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WWW.REGIONPRESS.SK
-Moja žena by bola super záhradkárka!
-Prečo?
-Vždy presadí svoj názor!

Výročia a udalosti
sa odohralo prvé predstavenie opery SND v Bratislave – Hubička
Bedřicha Smetanu.

1. marca 1920

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604
Výročia a udalosti
sa Vladimír Remek stal prvým kozmonautom z inej krajiny ako USA
a Sovietsky zväz, ktorý letel do vesmíru, a to loďou Sojuz 28.

2. marca 1978

Konštatuje jedna babka:
-Aj staroba má svoje pôvaby.
Človek si môže čistiť zuby a
pritom i spievať!

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny
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REGIONPRESS ďakuje
Z času na čas sa stane, že niekto z
vás, milí čitatelia, reaguje na to, čo
uverejníme. Súhlasne, nesúhlasne.
Ak má takáto reakcia spoločensky
prijateľnú podobu, zvykneme reagovať. Osobne, alebo aj takto verejne.
Tentoraz ide o odozvu na naše nedávne redakčné slovo, v ktorom sme
upozornili na to, že nie iba „naše“ je
naše, že často aj to spoločné môže po
skrášlení spríjemniť život nám všetkým. A za to treba určite poďakovať.
Dnes pani Helene z Nosíc. Jej pozdrav
citujeme:
„Dobrý deň pán šéfredaktor.
Pred týždňom, alebo skôr,som si poplakala pri Vašom článku. (Bolo to o
kamarátoch). V najnovšom čísle píšete
o skrášľovaní okolia. Som z Nosíc, je to
časť Púchova. Pred troma rokmi som
si zmyslela,že by bolo dobré dať na zastávku kvety. Dali nám novú zastávku,

poslanec za našu časť Miroslav Rosina
dal priestor predĺžiť, dali tam zábradlie.
Dala som za všetko okolo 50 eur, ale to
nevadí, nikto mi to nekázal.T ento rok
Púchovské noviny vyhlásili súťaž letnú,
jesennú a zimnú - aj balkóny. Vyhrali
sme druhé miesto. S pani Annou Gašpárkovou, ktorá býva pri zastávke sa
striedame pri polievaní. Našli sa aj takí,čo hovorili že načo to robím a kto mi
to bude chodiť polievať. Stiahla som si
tú fotografiu z môjho profilu,tak neviem
či to dobre pripojím k článku. Tá druhá
fotografia je môj dom,v ktorom žijem
sama,tak sa teším z kvetov. Ďakujem za
krásne články, tie čítam prvé.
Helena Dunková – Nosice“
Nuž, milá pani Helenka, my ďakujeme tiež, za všetkých, ktorých oko sa
poteší pri pohľade na Vašu nadprácu.
Ale aj za Váš list. Všetko dobré Vám aj
pani Anne!
S pozdravom – za redakciu

» Ivan Brožík
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Výročia a udalosti

5. marca 2007

WWW.REGIONPRESS.SK

zomrel Milan Kiš, slovenský herec (* 1934).

6. marca 1930

46-0192

sa v USA objavili prvé mrazené polotovary.

Nehovor vždy, čo vieš,
ale vždy sa snaž vedieť,
čo vravíš.
Claudius

Predajca Žarnovica, SNP 1500, nad Prima bankou
0903 351 226, zarnovica@herplast.eu
Predajca Nová Baňa, Bernolákova 19,
nad Elektrom Sverík, 0915 186 898,
vejomont@gmail.com

Držitelia osvedčenia

om
gmail.c
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až 9 okenných

33-0027

STAVEBNÉ PRÁCE RÔZNEHO DRUHU

59-0030

proﬁlov od slovenských výrobcov

ZH 20-09 strana_

8

zamestnanie

29. februára 1920

Výročia a udalosti

bola schválená česko-slovenská ústava.

9

S otázkami, ktoré sa
Volebná infolinka
týkajú parlamentných
volieb, sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku.
Zriadilo ju Ministerstvo vnútra MV SR.
Informačná linka bude prístupná od pondelka do soboty
29. 2. od 7.30 do 15.30 h na telefónnych číslach 02/4859
2317 a 02/4859 2312. V deň konania volieb, 29. februára,
bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzavretia
volebných miestností. „Tieto linky sú určené pre verejnosť,“ pripomína ministerstvo.

ZH 20-09 strana_

9

Sprostredkovanie opatrovateľskej

práce v Rakúsku už 15 rokov

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

66-0023

ŽIARSKO

domácnosť
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Najlepšie elektro
2017 / 2018

UŽ 33 ROKOV PRINÁŠAME POCIT DOMOVA

299 €
359€

76

UŠETRI

60€

90

89,90€

€ 14%
UŠETRI

519 €

49 90 €
vodeodolné

50

”/

4K

UHD

12
5

cm

512GB

A+

SSD

HISENSE H50B7100 / Smart LED TV
Rozlíšenie 4K UHD (3840x2160),
DVB-S2, DVB-S, DVBT-2, DVB-T,
DVB-C, HDMI 3x, USB 2x, HDR 10 / HLG,
HDR 10+, Upscaling Ultra HD, Mosquito
noise reduction, MPEG redukcia šumu,
3D Digital hrebeňový filter.
Hisense H43B7100 / 259€
Hisense H55B7100 / 349€
Hisense H65B7100 / 499€

279 €

ESET Internet
ES
Security
na 2 mesiace
aako DARÈEK

12GB
RAM

MASCOM MC2350 HD-IR
Satelitný prijímaè

Lenovo IdeaPad S145-15
15,6“ Notebook

JBL Endurance Sprint
Športové slúchadlá

DVB-S/S2, Full HD 1920×1080, dekordér
Irdeto Skylink Ready, Dolby Digital,
USB PVR, USB MediaPlayer, Timeshift,
FastScan, DiSEqC, analógové výstupy,
kapacita pre 4 000 televíznych a
rozhlasových staníc, formáty obrazu 4:3
(PS i LT) / 16:9, audio Stereo Dual I
+ DUAL II/Mono.

Notebook – Intel Pentium Dual Core
5405U Whiskey Lake, 15.6” TN
antireflexný 1366 × 768, RAM 4GB DDR4,
integrovaná grafická karta, SSD 128GB,
numerická klávesnica, webkamera, USB
3.2 Gen 1, WiFi 802.11ac, 2-článková
batéria 30 Wh, Windows 10 S.

Bezdrôtové slúchadlá, športové, 8 hodín
prehrávania, rýchlonabíjanie, MagHook,
pevné a pohodlné nosenie, vodeodolné,
ovládanie na slúchadlách, handsfree
funkcia, Bluetooth, 10 mm dynamické
meniče, frekvencia 20 až 20 000 Hz,
výdrž batérie až 8 h.

369 €
599€

UŠETRI

230€

64

90

589 €

€

UŠETRI

799€

210€

1200
otáèky

8kg

kapacita

A
Gorenje W8424X
Automatická práèka
Z radu Essential, hlučnosť pri praní
58 dB, hlučnosť pri odstreďovaní
69 dB, kapacita 8kg, počet otáčok
1200 ot./min, energetická trieda A,
spotreba vody 55 l, odložený štart,
disple, 23 programov, rozmery
(VxŠxH): 85 x 60 x 60 cm.

Philips EP3550/00 / Kávovar
Automatický kávovar, 5 druhov nápojov,
cappuccino jedným stlačením, 1,8l
nádrž na vodu, 250g zásobník na kávu,
integrovaná nádoba na mlieko, 100%
keramické mlynčeky, nastaviteľná
hrubosť mletia, nastaviteľná teplota,
intuitívny displej, automatické čistenie,
automatické odvápnenie, možnosť
doplniť AquaClean filtrom, možnosť
použitia mletej kávy.

PREDSEZÓNNY
VÝPREDAJ

Electrolux EASY GO EEG41IW
Sáèkový vysávaè
Príkon 750 W, hlučnosť 80 dB, ročná
spotreba energie 28 kWh/annum,
objem vrecka 3 l, umývateľný filter,
materiál trubice kov, dĺžka kábla 5
m, akčný rádius 7.5 m, na zbieranie
nečistôt, štrbinová hubica, kefová
hubica, mäkčené kolieska a hubica na
čalúnenie, šxvxh 41.6x22.8x28.7 cm.

Intex Záhradný bazén / 26330 Ultra Frame
549 x 132 m cm set + piesková filtrácia. Priemer
5,49 m. Výška 1,32 m. Hladina vody o 10 cm
nižšia ako výška bazéna. 3 vrstvy materiálu
SUPER-TOUGH®. Objem 26423 l ( pri 90 %
napustení ). Hrúbka podlahy 0,41 mm. Hrúbka
steny 0,58 mm.

Akcia platí od 28.02. 2020 do 05. 03. 2020 alebo do vypredania zásob.
Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 y Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0918 421 069 y Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845
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03-00048

O aktuálnej dostupnosti letákových výrobkov sa môžete vopred informovať na telefónnych číslach jednotlivých predajcov uvedených v letáku. Ak sa výrobok uverejnený v
letáku nenachádza v predajni uvedenej v zozname predajní, predajňa zabezpečí dodanie požadovaného výrobku do predajne. Technické parametre a vyobrazenia výrobkov
sú prevzaté od výrobcov. Chyby a omyly v texte, cenách a technickom popise sú vyhradené. Niektoré obrázky môžu byť len ilustračné. Ceny výrobkov sú uvedené vrátane
DPH. Vydavateľ letáku: František Majtán - Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava
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Občianska
riadková
inzercia
09 DOMÁCNOSŤ
Predám spálňu, kredenc,
stôl z výsuvným drezom,
rohová lavica- poťah látka, šezlón, stoličky. Všetko
vhodné na chalupu. Cena
dohodou. Darujem detskú
postieľku.
Tel.: 0908 237 688

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

12 DEŤOM
»Predám modro zelenú vetrovku s kapucňou
na 24 mesiacov za 5eur.
0907605510

13 RôZNE / predaj
»Predám luster 4-ram.
a dámske topánky. T:
0918286404

14 RôZNE / iné
»Kúpim tkané plátno, vrecia, kroje, šatky, sukne, starožitnosti, 0909117320

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Rada spoznám primeraného rovesníka, milej a
kľudnej povahy. Mám VŠ,
77r., 180cm. Záujmy: turistika, záhrada, zn.: NB Tel:
0907 631 772

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera ZH medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP ZH 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, ZH zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Chcete
podať
inzerát?
PlatbaMobilom.sk
technicky
Návod nájdete na strane
6 dolu.
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Výročia a udalosti
sa narodil Pavel Bunčák, slovenský básnik, pedagóg a literárny vedec († 2000).

4. marca 1915
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Najčítanejšie regionálne noviny

trofejeeu@gmail.com

46-0017

tel. 0940 723 073
SCLEROSIS MULTIPLEX najčastejšie postihuje mladých ľudí
v priemere od 18 - 36 rokov, ktorí sú často odkázaní na invalidný vozík.

2 % z Vašej dane ani nepocítite,
nám však ZACHRÁNITE ŽIVOT.

Len REHABILITÁCIA MÁ 100% ÚČINOK v liečbe SM.
Vyhlásenie o poukázaní 2% si stiahnite z webovej stránky

www.ncsm.sk

a spolu s Vašim Potvrdením o zaplatení dane ” pošlite do 30. apríla na hociktorý DÚ v SR.
”

SETL SK

32-0031

85 0152

Prijímateľ 2%: NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.
Sídlo: ,VLVǏÓOPWB 4BCJOPWt Právna forma: Nezisková organizácia t IČO: 42092175

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk

����������������������������������

�����������������������������

85_0117

�������������������������������������������
���
�������������������������������������������������

85-0008

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������
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