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PMMONT s.r.o. 

T O PO I A N K Y
Machulinská 7, 951 93 Topo ianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

• PERTLOVAČKU NA EUROTIS  •  ZÁVITNICU  •  ZVÁRAČKU NA PPR  • LISOVAČKU NA PLAST,
HLINÍK, UHLÍKOVÚ OCEĽ, LISOVANÚ MEĎ, LISOVANÝ PLYN • TEPLOVZDUŠNÚ PIŠTOĽ

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁ  - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁ  - SERVIS
Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.

037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

na plynové kotle PROTHERM
AKCIAAKCIA
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Zlaté Moravce

• Výkup zlo kového zlatazubného zlata a striebra.• Výkup zlatých a striebornýchincí a staro itných ho ín

• Výroba a oprava šperkov• prava ho ín  vý enabatérií s tlakovou skúškou

Najširší výber snubných
prstienkov aj briliantových
sva obných obrú iek 

Najširší výber snubných
prstienkov aj briliantových
sva obných obrú iek 

Výkup zlata 
a  

V prípa e potreb  kontaktujte ajite a na tel  ísle   V prípa e potreb  kontaktujte ajite a na tel  ísle   

Výkup zlata 
a  
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ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany, Beladi-
ce, Tekovské Nemce, Nemčinany 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468 
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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PREČO POTLÁČATE BOLESŤ 
KĹBOV TABLETKAMI?

Stovky slovenských pacientov hovoria o prekvapivých výsledkoch. Dlhoročné problémy s artró-
zou či osteoporózou sú preč. O novej  liečebnej metóde hovorí odborníčka MUDr. Soňa Paule             
z Centra liečby ochorení pohybového aparátu.

Prečo sa až 90% ľudí stretne počas 
svojho života s bolesťou kĺbov? 
Ak máme zdravé kĺby, fungujú ako 
dobre naolejované ložiská a ich 
chrupavka pôsobí ako tlmič nárazov. 
Kvôli nadmernému opotrebovaniu 
sa naša chrupavka stáva drsnejšia, 
objavujú sa v nej trhliny až 
deštrukcie. Tým sa zhorší aj pohyb- 
livosť kĺbu.  

Čo je skutočnou príčinou našich bo- 
lestí?
Medzi najčastejšie dôvody bolesti 
kĺbov patrí preťaženie. Prichádza 
vekom, nesprávnym životným 
štýlom či nadváhou. Najčastejšie je 

však spojené s procesom starnutia, 
náročným zamestnaním, ale aj 
nesprávnym spôsobom športovania. 
Pokročilá artróza sa prejavuje 
bolesťou už aj počas relatívneho 
pokoja. Poškodený kĺb reaguje 
zápalom, opuchom, zvýšenou 
bolesťou i obmedzeným pohybom v 
kĺbe.

Aké sú možnosti pri riešení tohto 
problému?
Keď už nepostačujú bežné liečebné 
metódy, prichádza na rad operačné 
riešenie, príp. umelá náhrada kĺbu. To 
si však vyžaduje dlhé týždne až 
mesiace rekonvalescencie, pri ktorej 
je návrat do práce často problem-
atický.
 
Ako sa dá vyhnúť operácii či umelej 
náhrade kĺbu?
Až donedávna u nás neexistovala 
žiadna terapia, ktorá by riešila 
úbytok chrupavky či kostnej hmoty, 
teda samotnú príčinu ochorenia. 
Klasická liečba bola zameraná na 
dočasné potlačenie bolesti a 
oddialenie operačného riešenia. 

Pokrok v medicíne sa však výrazne 
prejavil aj v tejto oblasti a  lekári v 
Nemecku  vyvinuli kauzálnu 
(príčinnú) terapiu, ktorou je moleku-
lárna biologicko - stimulačná 
metóda  (MBST terapia). Jej výsled-
kom je nárast objemu chrupavky v 
kĺboch pri liečbe artrózy a zvýšenie 
hustoty kostí pri liečbe osteoporózy.

Dokáže naštartovať regeneračný 
proces v poškodených bunkách 
kĺbov a kostí?
Áno, to je jej najväčší prínos. Terapia 
obnovuje funkčnosť pohybového 
aparátu, a to bez akéhokoľvek 
operačného zásahu. Je to celos-
vetovo najúčinnejšia neinvazívna 
terapia na ošetrenie ochorení kĺbov a 
kostí. Na popredných klinikách vo 
Švajčiarsku a Nemecku sa metóda 
úspešne využíva už viac ako 20 rokov 
s vyše 80% úspešnosťou, čo je v 
medicíne niečo nevídané. 

Ako prebieha liečba ? 
Liečba prebieha v modernej liečeb- 
nej jednotke, ktorú máme už aj na 
Slovensku. Nachádza sa v Leviciach. 
Pracuje v podstate na tom istom 
princípe ako MRI diagnostická 
metóda. Elektromagnetické polia  sú 
však omnoho  slabšie ako pri MRI 
snímkovaní. Čo to znamená? Že 
terapia je úplne bezpečná a bez 
akýchkoľvek negatívnych účinkov 
spojených s jej používaním. 

Koľkým pacientom už unikátna 
MBST terapia pomohla? 
Vo svete je to už úplne bežná 
liečebná procedúra, takže sa to snáď 
ani nedá spočítať. Aj na Slovensku sa 
bolesti chrbta a kĺbov zbavilo už 
veľké množstvo pacientov. Liečba je 
bezbolestná a nemá žiadne vedľajšie 
účinky. 

„Ja som si myslela, že je to zase 
nejaký výmysel, ako už veľa vecí 
predtým. Veď sa s reklamou na 
podobné veci stretávame denne. 
 Mala som vydratú chrupavku v 
kolenách a lekár mi chcel operovať 
umelý kĺb. Keď som o rok išla na 
kontrolu k ortopédovi, povedal mi, 
že toto ešte nevidel. Artrózu som 
mala omnoho zlepšenú. Odvtedy 

neberiem žiadne lieky proti 
bolesti.“ Anka, 59r., Lučenec

Takže je táto liečba naozaj bez- 
pečná? 
Ako odborníčka s 40-ročnou praxou  
môžem povedať, že áno. Chodia k 
nám pacienti, ktorí už absolvovali  
snáď všetky dostupné možnosti 
liečby kĺbov. Avšak nikdy  som u 
pacientov   nevidela tak evidentné 
zlepšenie stavu kĺbov, ako u ľudí  po 
absolvovaní MBST  terapie. Liečba je 
bezbolestná a nemá žiadne vedľajšie 
nežiadúce účinky. Nehrozí žiadne 
riziko infekcie, krvácania či zrastov. 
Výhodou je, že pacient nemusí 
prerušiť svoje pracovné či pohybové 
aktivity. Ustúpenie bolesti a 
zlepšenie pohyblivosti kĺbu často 
nastupuje už počas terapie. 

Kde pomáhajú slovenským pacien-
tom? 
Na Slovensku je MBST terapia posky-
tovaná v Leviciach, konkrétne v Sun 
Medical centre. Máme s ňou už viac 
ako 6 - ročné skúsenosti, pomocou 
ktorých dokážeme terapiu nastaviť 
presne podľa individuálnych potrieb 
pacienta a dosiahnuť jej maximálnu  
účinnosť.  Našim pacientom vy- 
chádzame v ústrety  poskytovaním 
terapie aj vo večerných hodinách a 
taktiež počas víkendových dní. 
  

Aký je postup, ak sa chceme zbaviť 
bolestí kĺbov a kostí? 
Je potrebné zavolať na číslo 0949 67 
77 99 a dohodnúť si termín vstupnej 
lekárskej konzultácie, kde odborníci  
posúdia váš zdravotný stav a 
individuálne nastavia terapiu presne 
podľa vašich potrieb.

       SUN MEDICAL CENTRUM

A. Kmeťa 39, Levice 
www.medtec.sk

0949 67 77 99

Vďaka unikátnej liečbe sa pacienti zbavili nielen  bolesti kĺbov, ale aj jej príčiny!
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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Ponúkame 
výkopové, búracie, 

zemné práce 
s výkonným minibágrom.

0908 729 455
0908 724 626Obhliadka zdarma!

8,908,90

2,192,19 2,892,89 1,901,90 2,202,20

9,109,10

Kuchynské utierky Linteo 2ks – 0,62€

0,28€

  0,16€

 0,68€

5,20€

 0,39€

 1,90€

1,201,20

1,291,291,291,291, 91, 9 2, 92, 9

1,691,69

Domestos 
WC 2 h plus, 

750 ml

Savo bez chlóru
na podlahy

evandu a

Savo Original 
1,2 l

Dezinfekcia Prim
univerzálne

pou itie

Jar Lemon 
na riad 900 ml

prostriedok
 500 ml

Lanza
Fresh&Clean

Ariel Profesional
Regular 10,5 kg 

Aja  na podlahy
 rôzne druhy 

1,591,59 1,191,19 19,9019,90

Clin isti
okien

Coccolino 
rôzne druhy,

1,68 l

Papierové utierky 
v rolkách Ma i 2

Lenor 9 0 ml
 rôzne druhy 

Pronto

Tovar Vám doru íme zdarma
Tovar Vám doru íme zdarma
Tovar Vám doru íme zdarma

priamo k Vám domov!!!
priamo k Vám domov!!!
priamo k Vám domov!!!

Objednávky prijímame na:

lvsrsro@gmail.com 

0905/382 151

Ariel

Moutain spring
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PREČO POTLÁČATE BOLESŤ 
KĹBOV TABLETKAMI?

Stovky slovenských pacientov hovoria o prekvapivých výsledkoch. Dlhoročné problémy s artró-
zou či osteoporózou sú preč. O novej  liečebnej metóde hovorí odborníčka MUDr. Soňa Paule             
z Centra liečby ochorení pohybového aparátu.

Prečo sa až 90% ľudí stretne počas 
svojho života s bolesťou kĺbov? 
Ak máme zdravé kĺby, fungujú ako 
dobre naolejované ložiská a ich 
chrupavka pôsobí ako tlmič nárazov. 
Kvôli nadmernému opotrebovaniu 
sa naša chrupavka stáva drsnejšia, 
objavujú sa v nej trhliny až 
deštrukcie. Tým sa zhorší aj pohyb- 
livosť kĺbu.  

Čo je skutočnou príčinou našich bo- 
lestí?
Medzi najčastejšie dôvody bolesti 
kĺbov patrí preťaženie. Prichádza 
vekom, nesprávnym životným 
štýlom či nadváhou. Najčastejšie je 

však spojené s procesom starnutia, 
náročným zamestnaním, ale aj 
nesprávnym spôsobom športovania. 
Pokročilá artróza sa prejavuje 
bolesťou už aj počas relatívneho 
pokoja. Poškodený kĺb reaguje 
zápalom, opuchom, zvýšenou 
bolesťou i obmedzeným pohybom v 
kĺbe.

Aké sú možnosti pri riešení tohto 
problému?
Keď už nepostačujú bežné liečebné 
metódy, prichádza na rad operačné 
riešenie, príp. umelá náhrada kĺbu. To 
si však vyžaduje dlhé týždne až 
mesiace rekonvalescencie, pri ktorej 
je návrat do práce často problem-
atický.
 
Ako sa dá vyhnúť operácii či umelej 
náhrade kĺbu?
Až donedávna u nás neexistovala 
žiadna terapia, ktorá by riešila 
úbytok chrupavky či kostnej hmoty, 
teda samotnú príčinu ochorenia. 
Klasická liečba bola zameraná na 
dočasné potlačenie bolesti a 
oddialenie operačného riešenia. 

Pokrok v medicíne sa však výrazne 
prejavil aj v tejto oblasti a  lekári v 
Nemecku  vyvinuli kauzálnu 
(príčinnú) terapiu, ktorou je moleku-
lárna biologicko - stimulačná 
metóda  (MBST terapia). Jej výsled-
kom je nárast objemu chrupavky v 
kĺboch pri liečbe artrózy a zvýšenie 
hustoty kostí pri liečbe osteoporózy.

Dokáže naštartovať regeneračný 
proces v poškodených bunkách 
kĺbov a kostí?
Áno, to je jej najväčší prínos. Terapia 
obnovuje funkčnosť pohybového 
aparátu, a to bez akéhokoľvek 
operačného zásahu. Je to celos-
vetovo najúčinnejšia neinvazívna 
terapia na ošetrenie ochorení kĺbov a 
kostí. Na popredných klinikách vo 
Švajčiarsku a Nemecku sa metóda 
úspešne využíva už viac ako 20 rokov 
s vyše 80% úspešnosťou, čo je v 
medicíne niečo nevídané. 

Ako prebieha liečba ? 
Liečba prebieha v modernej liečeb- 
nej jednotke, ktorú máme už aj na 
Slovensku. Nachádza sa v Leviciach. 
Pracuje v podstate na tom istom 
princípe ako MRI diagnostická 
metóda. Elektromagnetické polia  sú 
však omnoho  slabšie ako pri MRI 
snímkovaní. Čo to znamená? Že 
terapia je úplne bezpečná a bez 
akýchkoľvek negatívnych účinkov 
spojených s jej používaním. 

Koľkým pacientom už unikátna 
MBST terapia pomohla? 
Vo svete je to už úplne bežná 
liečebná procedúra, takže sa to snáď 
ani nedá spočítať. Aj na Slovensku sa 
bolesti chrbta a kĺbov zbavilo už 
veľké množstvo pacientov. Liečba je 
bezbolestná a nemá žiadne vedľajšie 
účinky. 

„Ja som si myslela, že je to zase 
nejaký výmysel, ako už veľa vecí 
predtým. Veď sa s reklamou na 
podobné veci stretávame denne. 
 Mala som vydratú chrupavku v 
kolenách a lekár mi chcel operovať 
umelý kĺb. Keď som o rok išla na 
kontrolu k ortopédovi, povedal mi, 
že toto ešte nevidel. Artrózu som 
mala omnoho zlepšenú. Odvtedy 

neberiem žiadne lieky proti 
bolesti.“ Anka, 59r., Lučenec

Takže je táto liečba naozaj bez- 
pečná? 
Ako odborníčka s 40-ročnou praxou  
môžem povedať, že áno. Chodia k 
nám pacienti, ktorí už absolvovali  
snáď všetky dostupné možnosti 
liečby kĺbov. Avšak nikdy  som u 
pacientov   nevidela tak evidentné 
zlepšenie stavu kĺbov, ako u ľudí  po 
absolvovaní MBST  terapie. Liečba je 
bezbolestná a nemá žiadne vedľajšie 
nežiadúce účinky. Nehrozí žiadne 
riziko infekcie, krvácania či zrastov. 
Výhodou je, že pacient nemusí 
prerušiť svoje pracovné či pohybové 
aktivity. Ustúpenie bolesti a 
zlepšenie pohyblivosti kĺbu často 
nastupuje už počas terapie. 

Kde pomáhajú slovenským pacien-
tom? 
Na Slovensku je MBST terapia posky-
tovaná v Leviciach, konkrétne v Sun 
Medical centre. Máme s ňou už viac 
ako 6 - ročné skúsenosti, pomocou 
ktorých dokážeme terapiu nastaviť 
presne podľa individuálnych potrieb 
pacienta a dosiahnuť jej maximálnu  
účinnosť.  Našim pacientom vy- 
chádzame v ústrety  poskytovaním 
terapie aj vo večerných hodinách a 
taktiež počas víkendových dní. 
  

Aký je postup, ak sa chceme zbaviť 
bolestí kĺbov a kostí? 
Je potrebné zavolať na číslo 0949 67 
77 99 a dohodnúť si termín vstupnej 
lekárskej konzultácie, kde odborníci  
posúdia váš zdravotný stav a 
individuálne nastavia terapiu presne 
podľa vašich potrieb.

A. Kmeťa 39, Levice 
www.medtec.sk

0949 67 77 99

Vďaka unikátnej liečbe sa pacienti zbavili nielen  bolesti kĺbov, ale aj jej príčiny!
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Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 78

 12
0 

02
33

Prijmeme 
operátorov/ky výroby 

na TPP - dlhodobo v NR, 
práca v sede na 3 zmeny.  

Základná mzda 
580€/brutto + variabil 

130€ + ostatné príplatky.
Doprava do NR zabezpečená! 

Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, 
Zlaté Moravce, Vráble,

Levice a okolie, Nová Baňa
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,70€/kg

4,30€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ

PREDAJ
Živé MORKY 
NA CHOV
a živé KURENCE
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Prijmeme 
 

do
 

na  

Robotnícka 55, Zlaté Moravce

Robotnícka 55, Zlaté Moravce
kovotherm@kovotherm.sk037 / 642 41 13

0910 926 737
www.kovotherm.sk

pondelok - piatok 8:00-12:00 a 13:00-17.00
Sobota 8:00-11:30 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

PLYN - VODA - KÚRENIE

AKCIA na záhradne hadice 

AKCIA

na vodovodné

batérie

AKCIA na WCAKCIA na WC
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Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)

Cena 40€/ pms (bez dopravy)

Cena za  6pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)

Cena za 10pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)

Cena za 6pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)

Cena za 10pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)

255€

0911 041 654 Cena platí do 31.10.2020

415€

275€

460€

DREVO
EXPRESS
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Ďalšie služby:
  
 

   pre motorky, autá, kamióny
   a poľnohospodárske stroje
  
  
  
 

    ( brzdy,
    výfuky, tlmiče, nápravy )

Továrenská 1264 
(vedľa futb. štadiónu FC VION)

Zlaté Moravce

Otváracie hodiny:
po - pia 7:30 - 11:30

12:30 - 16:00
Sobota  8:00 - 12:00

www.swingpneu.sk Autocentrum SWING

+ opravy, montáž, demontáž

  

 
 

 
 

OPRAVY PRASKLÍN
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Die-
ly- SERIÓZNA DOHODA 0908 205 521
» KÚPIM SIMSON PIONIER MUSTANG 
STADION AJ POKAZENÉ 0915 215 406

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Vezmem do podnájmu ženu do 
45 r. 0905 316 376
» Dám do prenájmu pekný, plne 
zariadený 3-izbový byt na Kloko-
čine po rekonštrukcii, cena 500 € 
vrátane EN, 2 x TV, práčka, chlad-
nička, mikrovlnka, káblovka, pivni-
ca. Tel.: 0951 163 678

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim RD v okolí Nitry 0905 
283 550
» Kúpime Vašu nehnuteľnosť na 
počkanie. Platba v hotovosti. Tel. 
0944 630 600
» Kúpim RD v okolí Nitry, Vráblov, 
Zl. Moraviec, 0907 147 430

stavba 8

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim ľudové kroje 0902 708 047

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» 56r hľadá priateľku 0917049831
» Rád sa zoznámim s vdovou roz-
vedenou do 60 rokov len vážne 
volať tč 0951 646 210
» Hľadám priateľku na vážny vzťah 
od 50 do 60 rokov. 0918 256 367
» 5O ATRAKT. MUŽ HĽADÁ ZRELÚ 
ŽENU 0907 119 860

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / iné    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera NR medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie 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.
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Pracuj v Hradci Králové
OPERÁTOR VÝROBY 

0800 500 091 +420 730 893 338
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NOVOOPTIK a.s. - optika za ceny, ktoré si môžete dovoliť
 

Otvorené aj v sobotu!

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok:
8:00 -  16:00
Sobota: 9:00 -  12:00

NOVOOTVORENÁ OPTIKA V ZLATÝCH MORAVCIACH
icincomen itorpo       

Viac ako 2000 druhov s najnižšími cenami 
NAJVÄČŠÍ

VÝBER RÁMOV
V ZLATÝCH
MORAVCIACH

OD DNES MERANIE ZRAKU OČNÝM LEKÁROM

www.novooptik.sk

Bernolákova 5
ZLATÉ MORAVCE
0903 624 135

www.starcentrum.sk

ZLIKVIDUJME CORONA VÍRUS COVID 19 V NAŠICH PRIESTOROCH

TAR CENTRUM.

Len za 
49,90 € 

-

² ²
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 11. 2020

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
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Hľadáme zamestnanca na pozíciu
KONTROLNÝ TECHNIK STK
Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou
Náplň práce: kontrola motorových vozidiel 
Ponúkame: plný úväzok, nástup ihneď

Mzda: 1000 € brutto/mesiac
Požadujeme: minimálne stredoškolské 

vzdelanie, prax 2 roky, 
vodičský preukaz A,B,C,D,E,T

životopisy posielajte na e-mailovú adresu:

 hursan@stknz.sk

PRACUJ
U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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 0905 638 627

Najčítanejšie 
                            regionálne noviny

31. októbra 2000  
štart kozmickej lode Sojuz TM-31 s prvou stálou posádkou pre ISS

Výročia a udalosti

BEZPLATNÁ MOBILNÁ SKARTÁCIA
OD 300 KG

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
• Mobilný výkup papiera od 300 kg 
• sťahovanie aluskriňa 20m3 SK-CZ

DISPEČING: 0915 104 234
 8.00-17.00

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany

0944 423 566
8.00-17.00

BÚRANIE
VYPRATÁVANIE

DOVOZ ODVOZ 
KONTAJNERY STAVBA 
5 m3-10m3-17m3  
ZM a okolie
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


