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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístavby, rek. domov

STRECHY
KROVY
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POLAKOVIČ + SYN

POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY

PLOTY - OHRADY

0910 317 076
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Realitný maklér
Chceš zmenu? Realitný maklér pre Topoľčany

0903 629 465, chudy@realitybemi.sk
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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ZEMINY - SUBSTRÁTY
predsezónna ZĽAVA do 28.1.2023

KRMIVÁ
z minuloročnými CENAMI

SEMENÁ
Vilmorin - Semo
tradičné osivá
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Predajne:

Čsl. armády 32

AKCIA KONČÍ

TENTO TÝĎEŇ!
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párny týždeň: Bánovce nad Bebravou, 
Biskupice, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, 
Malé Chlievany, Dvorec, Horné Naštice, Kšinná, 
Ruskovce, Rybany, Uhrovec, Veľké Chlievany, 
Zlatníky, Malé Bielice, Partizánske, Veľké Bielice, 
Chynorany, Kolačno, Malé Uherce, Ostratice, 
Topoľčany, Bojná, Horné Obdokovce, Chrabrany, 
Jacovce, Krušovce, Ludanice, Nemčice, Nit-
rianska Blatnica, Radošina, Tesáre, Tovarníky, 
Tvrdomestice, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké 
Ripňany  
nepárny týždeň: Bánovce nad Bebravou, 
Partizánske, Bošany, Biskupice, Dolné Ozorovce, 
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Veľké Bielice, Brodzany, Hradište, Ješkova Ves, 
Klátova Nová Ves, Krásno, Nedanovce, Skača-
ny, Veľké Uherce, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nit-
rou, Topoľčany, Malé Bedzany, Veľké Bedzany, 
Belince, Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Horné 
Chlebany, Hrušovany, Chrabrany, Kamanová, 
Koniarovce, Kovarce, Krnča, Krušovce, Ludanice, 
Nitrianska Streda, Oponice, Práznovce, Preseľa-
ny, Rajčany, Solčany, Súlovce, Tovarníky, Veľké 
Dvorany, Veľké Ripňany, Solčany 

topolciansko@regionpress.sk
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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
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pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.
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»KÚPIM BABETU STE-
LU POKAZENU DO 100€ 
POJAZDNU DO 170€. 
0949150398
»Kupim motocykle 
Jawa/CZ/Babea/Sta-
dion/Pionier/Simson aj 
iné..Slušne zaplatim. 
0949 371 361

»Kupim nepouzite vr-
taky z CSSR, zavitniky, 
material radeco. Vacsie 
mnozstvo. 0951 624 
900
»Rusite kovoobrabaciu 
dielnu a sklad? Odku-
pim nepouzite zasoby, 
sustruznicke materialy. 
0951 624 900

»68r s domom hla-
da partnerku SMS 
0910706265
»SYMPATICKA 56 R HLA-
DA PRIATELA NA ZOZNA-
MENIE 0907277466

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné

16 ZOZNAMKA    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TO 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.

03 BYTY / predaj 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

09 DOMÁCNOSŤ    

Aký najkrajší kompliment ste v ži-
vote dostali, alebo, naopak, nieko-
mu dali? 24.január je v kalendári 
označený ako Medzinárodný deň 
komplimentov. Využime tento deň 
ako príležitosť spríjemniť život ľu-
ďom okolo nás.

Kompliment je vo všeobecnos-
ti charakterizovaný ako pochvala či 
lichôtka. Zvyčajne sa ním snažíme 
vyzdvihnúť to, čo sa nám na iných ob-
zvlášť páči alebo čo na nich obdivuje-
me, či oceňujeme. Môže pritom ísť o 
čokoľvek, či už je to príťažlivý zovňaj-
šok, okúzľujúci úsmev, pekný účes, či 
šaty, alebo sú to osobné vlastnosti, či 
pracovné výkony. Pochváliť môžeme 
partnera, deti, priateľov, kolegov v prá-
ci, pani na úrade či v obchode, vodiča 
autobusu alebo...

Komplimenty predstavujú vý-
borný spôsob, ako môžeme niekomu 
vyjadriť uznanie či chválu. Úprimná 
pochvala či lichôtka dokáže vykúzliť 

úsmev na tvári, potešiť, zahriať pri srd-
ci a spríjemniť atmosféru. Kdesi som čí-
tala, že dostať kompliment je ako prijať 
dar. A správny kompliment, ak ho ad-
resujeme inému v správnej chvíli, do-
káže skutočne veľa. Môže danej osobe 
nielen zlepšiť deň či rozveseliť ju, ale aj 
prispieť k tomu, aby sa cítila ocenená.

Kompliment, podobne ako úsmev, 
nestojí nič a prináša veľa, pretože dá-
vanie a prijímanie je prospešné pre obe 
strany. Je prejavom nášho pozitívneho 
postoja k iným ľuďom a zároveň vzbu-
dzuje dobrý pocit aj v nás samých, a tak 
dokáže aj obyčajný deň pre-
meniť na skvelý. Rovnako, 
ako so všetkým v živote, 
ani s komplimentami to 
netreba preháňať, no 
v každom prípade by 
sme na ne nemali byť 
skúpi.

Nebojme sa pochváliť

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Vlhne murivo? VYRIEŠIME!!!
 podrezávanie muriva, injektáž proti vlhkosti

 0902 897 906, podrezavanie1web@gmail.com
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25. januára 1961       
John Fitzgerald Kennedy uskutočnil prvú prezidentskú televíznu 
tlačovú konferenciu vysielanú naživo.

Výročia a udalosti
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0905 719 135
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Spoločnosť GOTEC Slovakia s.r.o.
so sídlom na Javorová 794/15 , 958 01 Partizánske

ako svetový líder v oblasti povrchovej úpravy kovov a plastov pred vulkanizáciou

Ponúkame: dochádzkový bonus, motivačný bonus, mesačnú

výkonnostnú prémiu, Vianočný bonus
+ jednorazový nástupný bonus 250€ po skončení skúš. doby

Bližšie informácie k jednotlivým pracovným pozíciám
budú upresnené na pracovnom pohovore.

V prípade záujmu kontaktujte personálne oddelenie na:

0905 48 86 19 alebo e.tapayova@gotec-group.com    

Nástup možný ihneď !

Pracovník ručného striekania / od 900€ brutto

Operátor na fosfátovacej linke / od 900€ brutto

Operátor odmasťovania a pieskovania / od 900€ brutto

Pracovník medzioperačnej kontroly / od 900€ brutto

Nastavovač  / od 1.050€ brutto

Manipulant  / od 850€ brutto

Hľadáme ľudí do nášho tímu !

www.gotec-group.com

INZERCIA
0905 719 135
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DREVENÉ BRIKETY
VALCOVÉ, TEHLOVÉ, PINI KAY

SKLADOM UŽ OD

3,90€ BAL

Hlohoveská cesta 106, Nemčice pri Topoľčanoch (areál bývalého družstva)

DREVENÉ PELETY A1 EN PLUS,
HD KVALITA  SKLADOM

440€ / TONA
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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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0903 432 588
Sťahovanie BLESK

Sťahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahraničie

Kontakt
personalne@hyza.sk alebo 038/53 722 35 a 038/53 722 11

Hľadáte prácu 
s chutným 
bonusom?
U nás Vám poskytneme 
zvýhodnený nákup 
hydinového mäsa.

zvýhodnený 
nákup hydinového 
mäsa

každý druhý 
mesiac kartón 
kuracieho mäsa

Za balenie, finalizáciu produktov 
a ich kontrolu na pozícii spracovateľ 
mäsa, kostí  vám ponúkame základnú 
mesačnú mzdu 700 € a hrubý príjem 
900 € - 1200 €.

Okrem bonusu vo forme zvýhodneného 
nákupu hydinového mäsa vás čakajú 
aj mimoriadne odmeny, náborový bonus 
či zvýhodnené ceny za masáže a pedikúru.

Práca od pondelka 
do piatku a víkendy 
voľné

2 zmenná 
prevádzka Mimoriadna odmena 

100 eur z dôvodu 
neustáleho zvyšovania 
cien

Kontakt
personalne@hyza.sk alebo 038/53 722 35 a 038/53 722 11
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Triedený zber na Slovensku 
nie je jednotný. Nejednotnosť 
sa týka triedenia plastov, ko-
vových obalov a nápojových 
kartónov (tzv. tetrapakov). 

Napriek tomu, že postupne 
dochádza k zjednocovaniu sys-
témov zberu v obciach a mes-
tách po celom Slovensku, na-
ďalej sa stretávame s 5 rôznymi 
variantmi. 

V niektorých samosprávach sa 
triedi každá komodita samostat-
ne, v niektorých sa triedia dve 
spoločne (napr. plasty s kovový-
mi obalmi) a čoraz častejšia je 
tzv. trojkombinácia, kedy sa do 
jednej nádoby (kontajner, vrece) 
na triedený zber spoločne zbie-
rajú odpady z plastov, kovových 
obalov i nápojových kartónov. 

Pre lepšie oboznámenie sa so 
systémom triedenia vo vašej obci 

alebo meste je k dispozícii naj-
podrobnejšia online príručka 
o triedení odpadov a predchá-
dzaní ich vzniku, ktorá nesie 
názov „Alchýmia triedenia ko-
munálneho odpadu“. 

Ide o užitočnú pomôcku z 
dielne organizácií INCIEN (In-
štitút cirkulárnej ekonomiky) a 
NATUR-PACK. Príručku si mô-
žete bezplatne stiahnuť na we-
bových stránkach www.incien.
sk a www.naturpack.sk. 

Viac sa o príručke dozviete 
po oskenovaní tohto QR kódu 
mobilným telefónom.

Triedený zber na Slovensku nie je jednotný. 

Zorientovať sa pomáha unikátna  príručka 
„Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“.
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LKW Komponenten, s.r.o.

(elektromechanik – nutná vyhláška 
§23 alebo mechanik)

(obsluha robotického 
zváracieho pracoviska)

(nutná obsluha VZV)

od 6,36 € hod/brutto pre všetky 

NÁSTUPNÝ PLAT:

skúšky 7,24 € hod/brutto 
+ príplatok za zváranie

od 7,62 € hod/brutto62 € hod/brutto
36
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POPIS PRACOVNÉHO MIESTA
Zabezpečovanie rozvozu chladeného

a mrazeného tovaru na pridelených

linkách k zákazníkom v požadovanej

kvalite a čase.

MZDOVÉ PODMIENKY
Základná mzda je 725€

+ variabilná zložka + príplatky

+ cestovné náhrady

=priemerná mesačná hrubá

mzda až do 1600€

40
-0
01
1

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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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
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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
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*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.


