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Máme za sebou Silvester aj vítanie 
nového roka. Kým za odchádzajú-
cim rokom sa snažíme urobiť čiaru, 
ten nadchádzajúci očakávame v ná-
deji, že prinesie čosi nové, lepšie.

Vstup do nového roka je pre nás 
akýmsi prelomovým obdobím, akým-
si novým začiatkom. Na jednej strane 
premýšľame nad tým, čo sa nám v tom 
predchádzajúcom podarilo a hodnotí-
me tiež situácie, v ktorých sme zlyhali, 
no a na strane druhej uvažujeme nad 
tým, čo by sme mali urobiť inak, aby 
ten nadchádzajúci bol lepší.

A práve v tejto súvislosti si mnohí 
z nás dávajú každoročne na Nový rok 
predsavzatia a plánujú, čo všetko by 
chceli dosiahnuť alebo zmeniť, či už v 
osobnom živote, vo vzťahoch alebo v 
práci. Na mnohých fórach som sa však 
stretla aj s takým názorom, že dávať si 
novoročné predsavzatia je nezmysel, 
pretože ich dosahovanie vôbec nie je 
ľahké a môže nás to zbytočne deprimo-
vať.

„Dávať, alebo nedávať si predsa-
vzatia?“ znela otázka jednej z diskutu-
júcich. Osobne som presvedčená o tom, 

že prijímaním novoročných predsavza-
tí rozhodne nemáme čo pokaziť. Veď 
ak si vytyčujeme nové výzvy, môžeme 
vďaka nim na sebe pracovať, a tým sa 
posúvať vpred a stať sa možno spokoj-
nejšími a lepšími ľuďmi, tak to isto za 
nejaké to úsilie stojí. Samozrejme, cie-
le, ktoré si dávame, by mali byť reálne a 
mali by sme sa k nim snažiť dopracovať 
postupne, krok za krokom. Vyhneme 
sa potom možnému sklamaniu či ne-
úspechu. 

Zároveň som presvedčená o tom, 
že nemusí ísť o predsavzatia, ktoré 
nás privedú k dokonalosti či nebodaj 
pohnú dejinami. Možno postačí, ak 
si zaumienime, že sa budeme k ostat-
ným, ale i k sebe správať láskavo a s 
rešpektom, vyhýbať sa predsudkom 
a odsudzovaniu či hod-
noteniu iných, radšej 
vypočuť, pochváliť, 
objať. Aj takéto zdan-
livé drobnosti rozo-
zvučia okolitý svet 
a prispejú tým k 
lepšiemu životu 
nás všetkých.

Nech sa splnia!

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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ROLETY - ŽALÚZIE - SIEŤKY
PLASTOVÉ OKNÁ a DVERE

HELUX - Peter Helmeš
Ďalej ponúkame:
OPRAVY a SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzii
• vymieňame kovania
• vymieňame tesnenia

tel.:  035 6420 166, mobil: 0918 109 149 
e-mail: helux@helux.sk , www.helux.sk

DVERE

8 109 149
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Predaj 
Montaž 

Servis 
Opravy
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Sme odborníci na lisovanie kovových komponentov
pre rôzne odvetvia, najmä pre automobilový
priemysel, vykurovanie a elektroniku.

PRIDAJ SA DO NÁŠHO TÍMU FARGUELL NITRA!
HĽADÁME ŠIKOVNÉ RUKY,
NOVÝCH KOLEGOV DO VÝROBY!
OPERÁTOR / ZORAĎOVAČ / NÁSTROJÁR / ÚDRŽBÁR
Dopravu do a z práce ZABEZPEČÍME.
Platové podmienky: od 1043,- € v hrubom mesačne (závisí od 
pracovnej pozície a skúsenosti.

Pre viac info: reception@farguell.com
tel. číslo: +421 903 310 325 alebo +421 903 668 222Tradícia od roku 1943
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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ZÍSKAJTE DOTÁCIE AŽ 19.000€
na obnovu vášho rodinného domu!

Konzultácia · Projekty · Realizácia
0908 880 446
info@greenville.sk
www.greenville.sk

Prvá konzultácia zadarmo!

(pri galante)
ka farma topoLnica

(pri galante)((prpriri gagallananntete)e)

8-15-20 týždňové Nosnice8-15-20 týždňové Nosnice
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VYKONÁVAME
VÝRUBY A POSTUPNÉ

OPIĽOVANIE
STROMOV

HOROLEZECKOU TECHNIKOU
A INÉ VÝŠKOVÉ PRÁCE

0904 181 224
www.pilcik.sk
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INZERCIA

NOVOZÁMOCKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
baumajsterova@regionpress.sk

Alena Valašeková 0910 455 919
valasekova@regionpress.sk

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

párny týždeň: 
Nové Zámky, Bánov, Komjatice, Mojze-
sovo, Palárikovo, Šurany, Tvrdošovce, 
Úľany nad Žitavou, Dvory nad Žitavou, 
Kmeťovo, Maňa, Radava, Veľký Kýr
 
+ nepárny týždeň: 
Nové Zámky, Andovce, Bánov, Komjati-
ce, Palárikovo, Šurany, Tvrdošovce, Dvory 
nad Žitavou, Bešeňov, Branovo, Komoča, 
Semerovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr 

novozamocko@regionpress.sk

Redakcia:

Nové 
Zámky

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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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»Kúpim motocykle 
Jawa/CZ/Babea/Sta-
dion/Pionier/Simson aj 
iné..Slušne zaplatím. 
0949 371 361
»ZA ÚČELOM ROZŠÍRENIA 
ZBIERKY KÚPIM STARÉ-
HO PIONIERA MUSTAN-
GA SIMSON ENDURO 
ELECTRONIC STELU MO-
PED STADION AJ POKA-
ZENÉ PLATÍM IHNEĎ PO-
NÚKNITE 0915 215 406

»Kúpim haki lešenie. 
Tel. 0908 532 682 
»Predám použitú 
dvojkrídlovú bránu a 
fasádne lešenie. Tel. 
0905 898 278

»Predám pšenicu -40 
€, jačmeň, tritikale, ku-
kuricu-34€. Palárikovo. 
Tel. 0940 336 457
Predám krásne Yorkshi-
re teriér šteniatka. Od-
chované v byte, v čis-
tote. Zaočkované, čip, 
preukaz 0911 376 672 

»ZO STARÝCH DOMOV 
KÚPIM STAROŽITNOSTI 
ĽUDOVÉ KROJE A STARÉ 
VECI 0918 439 124
»Kúpim ľudové kroje 
0902 708 047
»ODKÚPIM STARÉ MINCE 
BANKOVKY A INÉ 0903 
868 361

»58r. hľadá priateľku 
0917 049 831

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefungu-
je u operátora O2 a 4ka.
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Hrubá mzda: 878 €/mesiac

Miesto výkonu práce: Skládka Nána, EKOREAL, s.r.o
 1. mája, Nána

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: ihneď

 
 
 

KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk
Kontakt: dobosova@kosit.sk, +421 911 124 316

Stabilný tím KOSIT WEST 
sa rozrastá! 

PRIDÁŠ
SA?

Závozníka- pracovníka odpadového
hospodárstva 

HĽADÁME
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KURZ SBS
kurz  začína  23.1. 2023

KURAM

Volajte: 0905 312 160
179 €179 €

CENA 

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

V KOMÁRNE
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Kolagén, ktorý si podmaňuje zdravie aj krásu naraz!
V posledných rokoch sa o kolagéne 

hovorí stále častejšie. Celosvetové štúdie 
preukázali, že správne užívanie kolagé-
nu pomáha pri súvislosti so starnutím      
a pohybovými problémami. 

Kolagén je bielkovina, ktorú tvorí 
skladba 19 aminokyselín prospešných pre 
ľudský metabolizmus a jeho správne fun-
govanie. Tieto bielkoviny sú dôležitým sta-
vebným prvkom. 

Ľudské telo si už od útleho veku dokáže 
kolagén vytvárať samo a však pribúdaním 
veku je tvorba tejto bielkoviny v našom 
tele stále slabšia a slabšia. Bolo preukáza-
né, že už pri dosiahnutí 18 roka života je vo 
väčšine prípadov tvorba vlastného kolagé-
nu takmer nulová. Každý metabolizmus 
si dokáže robiť zásoby kolagénu, ktoré sa 
však vstrebávajú u každého jedinca rôzne 
a podľa toho sa odvíja zásoba kolagénu 
a   s tým spojené vyživovanie pohybového 
aparátu a pokožky. 

V dnešnej dobe existujú formy kola-
génu, ktoré si vieme načerpať užívaním 
rôznych výživových doplnkov s obsahom 
kolagénu. 

Rybí a hovädzí kolagén sú veľmi dôleži-
tým stavebným prvkom v oblasti zdravej 
kĺbovej výživy, podpory správneho fungo-
vania pohybového aparátu, zdravej pokož-
ky, krásnych vlasov a silných nechtov. 

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 
a to I a II, tieto kolagény sú neoddeliteľnou 

súčasťou v raste, obnove a rekonvalescen-
cie kostí, šliach, väzov a kože. Pri dennom 
užívaní predpísaných dávok dostáva naše 
telo skrz hovädzí kolagén veľké množstvo 
aminokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,   problé-
moch s  pohybovým aparátom, bolestiach 
a pri reumatických ťažkostiach. 

 
Rybí kolagén tvorí kolagén typu I, tento 

druh kolagénu obsahuje podobné množ-
stvo aminokyselín ako hovädzí kolagén 
a  však v  menšom množstve. Zdrojom hy-
drolizácie kolagénu z rýb sú šupiny a koža. 

Tento typ kolagénu je bohatý na aminoky-
selinu „hydroxyprolín“ , ktorá je základ-
ným prvkom pokožky, ciev a  tkanív. Rybí 
kolagén má blahodárne účinky v boji proti 
vráskam, zvyšuje pružnosť a  elasticitu 
pokožky a  podporuje antioxidáciu orga-
nizmu. Pleti pomáha  udržiavať mladistvý 
vzhľad s potlačením známok starnutia.

Medika Expert prináša na trh formu ko-
lagénu, v ktorom je spojený rybí kolagén 
s hovädzím + vitamín C. Denná dávka ob-
sahuje až 6800mg kolagénu a 200mg vi-
tamínu C v zložení 100% bez glutamánov              
a 100% bez GMO.              » red.
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TOP AKCIA!!!
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  OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK   0947 955 044   WWW.DROPTIC.SK             
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79€

KORZO M.R. ŠTEFÁNIKA 9 KORZO M.R. ŠTEFÁNIKA 9 
NOVÉ ZÁMKYNOVÉ ZÁMKY
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Stoličkové výťahy Stannah, 
žiť doma nezávisle
Stoličkové výťahy sú naším rodinným podnikom. Sme hrdí na 
to, že môžeme slovenským domácnostiam dodávať 
najbezpečnejšie a najodolnejšie schodiskové výťahy v odvetví.

Zákaznícka podpora 24h/7d
Vynikajúca kvalita výrobkov

154 rokov výrobca

Na celom 
Slovensku

www.stannah.sk
0800 162 162
Zavolajte zadarmo

LIH
1

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami. Platí do 31.01.2023

10%
ZĽAVA

*
-

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com

za najlepšiu
cenu

za najlepšiu
cenu

VÝKUP STARÝCH
AUTOBATÉRIÍ

96-0008

Volajte:Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632
031/789 86 28


