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SME PRIPRAVENÍ NA SEZÓNU

POZRI PONUKU NA ZADNEJ STRANE

Kosaèky, plotostrihy, vyžínaèe, motorové píly,
kultivátory, grily, záhradný nábytok ...
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VSKO

Každý týždeň:
Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár, Fi-
ľakovo, Vidiná, Halič, Boľkovce, 
Mikušovce, Panické Dravce

+ v párnom týždni navyše:
Málinec, Kalinovo, Cinobaňa, 
Breznička, Veľká Ves, Točnica, 
Veľká nad Ipľom, Kokava nad 
Rimavicou, Rapovce, Fiľakovské 
Biskupice

+ v nepárnom týždni navyše:
Divín, Mýtna, Dobroč, Lovinoba-
ňa, Tomášovce, Tuhár, Ružiná, 
Kotmanová, Podrečany, Želovce, 
Bušince, Pôtor, Dolná Strehová, 
Závada

lucenecko@regionpress.sk

Redakcia: Železničná 26 
LUČENEC

INZERCIA
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KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
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O úcte i neúcte

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Úcta je uznanie vážnosti, autority 
niekoho, hodnoty niečoho. Úcta je 
teda do istej miery aj akceptácia. 

Naopak, neúcta je iba tak nanajvýš 
prejavom samoudelenej si nadradenos-
ti, povýšenectva, neochoty zaoberať sa 
nejakými inými záujmami a hodnota-
mi, ako tými vlastnými. Okrem iného 
„biznisu“, samozrejme.

V našej spoločnosti nám chýba 
schopnosť úcty, úctivosti. Ťažko ju ča-
kať od politikov egoistov a kariéristov, 
tí majú tak akurát vzťah  k peniazom a 
k moci, ani tu vlastne nemožno vravieť 
o úcte, skôr o znásilnení systému, ktorý 
im moc iba prepožičal, určite nie však 
bez výhrad daroval. To je totiž princíp 
demokracie, u nás roky ignorovaný. Ak 
by politici mali úctu k občanom, plnili 
by a splnili by svoje predvolebné sľuby 
a neobmedzili by sa iba na ľúbivé lži a 
rozdávanie úplatkov zo štátneho roz-
počtu, teda, z nášho spoločného ma-
jetku. Ale to by museli mať najskôr úctu 
aj sami k sebe. Zatiaľ nám predvádzajú 
iba neúctu – k sebe samým, k sebe na-
vzájom medzi politickými stranami, k 
sebe ako opozícia a koalícia a k nám, 
občanom  štátu, ktorý majú zverený do 
rúk – nami, tými spomínanými no pre 

nich zjavne nepodstatnými občanmi 
štátu.

Jeden z vás, vážení čitatelia, nedáv-
no okrem iného do redakcie napísal, ci-
tujem: „Úctu alebo neúctu k slovenskej 
reči je poznať na každom z nás denne, 
podľa ochoty naučiť sa správne spi-
sovne rozprávať, je možné aj povedať- 
vtáka poznáš po perí a človeka po reči. 
Ľahúčko sa vykrikuje som presloven-
ský, ale ťažko môže byť niekto preslo-
venský, ak neovláda alebo si nechráni 
spisovnú slovenčinu (samozrejme ak 
študoval na slovenských školách) - k 
tomu je potrebné viac námahy ako len 
slovná pretvárka!“ Nuž a platí to nielen 
o úrovni poznania jazyka. Platí to o 
spoločenskej úrovni ako takej, je to o 
úcte a neúcte.

Účet by mal vystaviť volič, lenže 
mnohí z voličov už tiež stratili úctu k 
sebe samým. Takže, ako z 
toho von? Jednoducho – 
uznávať vážnosť, nieko-
ho prirodzenú autoritu a 
hodnoty čohokoľvek čo 
hodnoty má.

Nech sa vám 
darí – s úctou
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ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda
ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda

Všetko pre Vašu záhradu a balkónVšetko pre Vašu záhradu a balkón

Záhradníctvo
Kalonda

ZVOLENSKÁ CESTA LUČENEC
(smer Vidiná)

ZVOLENSKÁ CESTA LUČENEC
(smer Vidiná)

MIND v angličtine znamená myseľ, 
myslenie, rozum, intelekt. MIND 
je ale aj skratka pre stravu, ktorá 
ochraňuje kognitívne funkcie moz-
gu, chráni pred vznikom Alzheime-
rovej choroby a pomáha navrátiť čin-
nosť mozgu po mozgovej príhode. 

Ide o spojenie výhod stredomorskej a 
DASH diéty, ktorá dokáže spomaliť de-
generatívne procesy mozgu. Spája naj-
zdravšie diéty.

Potraviny sú rozdelené do dvoch 
skupín - na tie, ktoré sú prínosom a na 
tie, ktorým sa treba obmedziť, alebo sa 
im vyhnúť:

10 skupín potravín, ktoré sú dôle-
žité pre správne fungovanie mozgu a 
treba ich zaradiť do jedálneho lístka 
pravidelne:
Celozrnné obiloviny  - 3 a viac porcií 
denne
Zelená listová zelenina - 6 porcií týž-
denne
Ostatná zelenina - 1 porcia denne, pri-
daná k  pravidelným porciám zelenej 
listovej zeleniny
Orechy - 5 porcií týždenne
Bobuľoviny  - 2 alebo viac porcií týždenne
Fazuľa alebo strukoviny - 3 a viac por-
cií týždenne
Ryby - 1 a viac porcií týždenne
Hydina - 2 a viac porcií týždenne
Víno - 1 porcia denne, ale nie je pod-
mienkou
Olivový olej - používaný ako hlavný olej 

na varenie

5 skupín potravín, 
ktoré treba obmedziť:

Pečivo a sladkosti - menej ako 5 porcií 
týždenne
Červené mäso - menej ako 4 porcie týž-
denne
Syr - menej ako 1 porcia týždenne ( u 
ľudí s osteoporózou treba konzultovať 
u lekára)

V rebríčku najzdravších a najlepších 
diét má  MIND 4. miesto, aj napriek 
tomu, že jej princípy boli spísané iba v 
roku 2015. Ale trojročné vedecké skú-
senosti na veľkom počte potenciálne 
rizikových pacientov  a pokračovanie 
klinického skúšania na renomovaných 
pracoviskách sú dôkazom významu ta-
kejto stravy. Riziko Alzheimerovej cho-
roby dokáže znížiť o tretinu až polovicu.

Príklad rozpisu stravy 
na jeden deň:

Raňajky: grécky jogurt s ovsenými 
vločkami, čučoriedkami a orechmi
Obed: na pare robený plátok 
lososa, veľká porcia zele-
nej listovej zeleniny
Večera: zelená fazuľka 
s olivovým olejom, hne-
dá ryža, pohár bieleho 
vína

MIND diéta

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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AKCIA

 390OD 390 €
S KOMPLET
MONTÁŽOU

VRÁTANE
MURÁRSKYCH

PRÁC 

STRÁŽIME VAŠE PENIAZE
Minulý týždeň 

sa predstaviteľom 
hnutia OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽA-
NO) podarili dva 
veľké úspechy.

Predstavte si, že by niekto pobe-
ral státisíce eur zo štátnych dotácií 
vďaka tomu, že sfalšuje váš podpis 
alebo zneužije vaše osobné údaje. Šéf 
hasičov z Piešťan založil národný zväz 
bobistov len vďaka tomu, že zo 48 nič 
netušiacich hasičov urobil členov tohto 
zväzu. O ničom takom však títo hasiči 
nevedeli, a keď sa to dozvedeli, kona-
nie ich šéfa nahlásili na polícii a oboz-
námili s ním aj ministerku vnútra, a 
tiež prezidenta Hasičského a záchran-
ného zboru Alexandra Nejedlého.

Po dlhých mesiacoch naťaho-
vania prezident hasičov A. Nejedlý 
nepochopiteľne nepotrestal šéfa pieš-
ťanských hasičov, ale krajského šéfa 
v Trnave, pretože vraj nedostatočne 
oboznámil svojich podriadených o 
ochrane osobných údajov. Šéf piešťan-
ských hasičov navyše zostal vo svojej 
funkcii napriek rozhodnutiu discipli-

nárnej komisie, podľa ktorej sa dopus-
til podvodného konania a mal by byť 
zbavený funkcie.

Vďaka tlaku tieňového ministra 
vnútra za OĽANO Gábora Grendela 
ministerka Saková nakoniec odvolala 
šéfa piešťanských hasičov. Zodpoved-
nosť je však aj na pleciach prezidenta 
hasičov Alexandra Nejedlého, preto 
by svoju funkciu mal opustiť aj on. Čím 
skôr, tým lepšie.

Na 400-miliónový pochybný ten-
der ministerstva obrany na vozidlá 
4x4 zase upozornil tieňový minister 
obrany za OĽANO Jaroslav Naď. Pod-
mienky súťaže, ktoré stanovilo minis-
terstvo pod vedením SNS, totiž spĺňalo 
len vozidlo od jediného výrobcu, ktoré 
navyše nebolo overené v bojových mi-
sách. Vďaka upozorneniam Jara Naďa 
Úrad pre verejné obstarávanie pozasta-
vil tento pochybný tender a prebieha 
jeho vyšetrovanie.

Toto sú výsledky práce hnutia 
OĽANO za posledný týždeň. Strážime 
vaše peniaze a nebojíme sa poukázať 
na korupciu. 

Ďakujeme, že stojíte za nami. 03
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 0950 266 604 0950 266 604

- odstránenie nečistôt
- vynikajúca nepriepustnosť vody
- rýchla obnova žľabov a komínov
- vzhľad škridle
- nízka hmotnosť
- vysoká životnosť

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Bitufl exroznava@gmail.com

- 25 rokov záruka
  a dlhoročné skúsenosti
- zameranie zdarma
- bez zálohy
- kvalitný taliansky
  materiál zn. Index
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Letné prázdniny sú už v plnom prúde. 
Každý z  nás, špeciálne to platí u  detí, 
túži po tom, aby prežil prázdniny boha-
té na zážitky. 

Čo to ale znamená, prežiť na zážitky 
bohaté leto? Určite to môže byť aj o navští-
vených miestach, a  tým nemyslím len na 
tie v zahraničí. Naše Slovensko je rovnako 
krásna krajina. Možno trošku neznáma, ale 
o to viac fascinujúca pre každého, kto sa ju 
podujme spoznávať. Bohaté leto môže pri-
niesť aj nové priateľstvá, nové lásky. A má 
určite mnoho ďalších podôb.

Jedno však má bohaté leto spoločné s bo-
hatým životom. Ide o  najdôležitejšiu prísa-
du, bez ktorej môžeme mať koľko chceme 
peňazí či majetku, ale pravé bohatstvo do 
hĺbky nespoznáme. Ide o   najdôležitejšiu 
prísadu, bez ktorej môžeme navštíviť všetky 
štáty sveta či sa hrdiť množstvom priateľov, 
ale to pravé bohatstvo života nám napriek 
tomu uniká.

Bohatý = Boh a  Ty. Naozajstné bohat-
stvo nám neprinášajú len samotné svetské 
peniaze či sláva. Ani zbieranie vlajok z na-
vštívených krajín sveta. Ozajstné bohat-
stvo nachádzame a spoznávame  vtedy, 
keď žijeme život naplnený Bohom. Ak sa 
o to, aby sme boli úspešní v škole či v pro-
fesionálnom živote (lebo aj toto sú dôležité 
veci), alebo aby sme prežili naplnený voľný 
čas, snažíme ruka v ruke s Ním. 

„Pomôž si človeče, aj Boh Ti pomôže.“ On 
nám pomáha aj vtedy, keď si to neuvedomu-
jeme. Napríklad keď sa bojíme o budúcnosť. 
„A prečo ste takí ustarostení o obleče-

nie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú: 
nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím 
vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve 
neobliekal tak ako hociktorá z nich. Keď 
teda Boh takto oblieka trávu na poli, 
ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, 
či neoblečie oveľa skôr vás, vy malover-
ní?“ (Mt 6,28-30).

Letné prázdniny sú v plnom prúde. Ne-
zabúdajme ani v  zaslúžených časoch voľna 
na ľudí, ktorí si ich z rôznych dôvodov užiť 
nemôžu či nedokážu. Myslím najmä na 
zdravotne trpiacich ľudí. Tiež na tých, pre-
nasledovaných pre svoju vieru. 

Pomoc druhým nepozná voľný čas. 
Som plný viery, že ľuďom trpiacim či odká-
zaným budeme každý v rámci našich mož-
ností naďalej pomáhať aj cez prázdniny. 
Nielen dary, ale tiež modlitba je synony-
mom pomoci a dobra človeka.  A v dobro 
ľudí veril aj páter Werenfried van Stra-
aten, zakladateľ pápežskej nadácie ACN. 
„Ľudia sú oveľa lepší, ako si myslíme. Aj 
Boh je oveľa lepší, ako si myslíme.“

Slovenská národná kancelária ACN Slo-
vensko – Pomoc trpiacej Cirkvi ďakuje všet-
kým čitateľom, ktorí vo svojich modlitbách 
myslia na našich prenasledovaných a  nú-
dznych bratov a sestry. Ďakujeme tiež všet-
kým, ktorí štedrým srdcom a  finančnými 
darmi pomáhajú zmierňovať ich utrpenie.

Prajeme všetkým leto bohaté nielen na 
skutočné zážitky, ale aj hĺbku srdca a  po-
moc druhým. 

Bohaté prázdniny

» Jozef Bednár
ACN Slovensko

Miriam Hašková

haskova@regionpress.sk 
0905 915 039
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Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP LC 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

 

»PREDÁM PLUH 3-RADLICO-
VÝ. 1 RADLICA CHÝBA. CENA 
DOHODOU.0911941863.

»Hľadám vážny vzťah 
48 r zv samota bolí 
0902516314

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

»Predám auto Škoda Ok-
tavia rok výroby 2008. 
0918335166

»Kúpim staré mopedy, pi-
onier, babeta, stadion, aj 
diely. tel. 0949154017

»KÚPIM LES, 0940233763

»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
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521

»KÚPIM VOJENSKÉ VECI 
DO1945 BODÁKY ŠABLE VY-
ZNAMENANIA A INÉ ! 0911 
711 119

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

05 DOMY / predaj     

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

Príklad:
RP LC 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, pre ktorú zabezpečuje-
me mediálne partnerstvo, prichá-
dza s ďalším ročníkom fotografickej 
súťaže.

Radi zachytávate krásu prírody, neo-
pakovateľné okamihy života, či dôležité 
detaily, ktoré iným unikajú, prostred-
níctvom hľadáčika fotoaparátu? Potom 
presne vám je určený už 16. ročník súťa-
že Cesta svetla. Vyhlasovateľom je Únia 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
(ÚNSS), zapojiť sa môžu fotografi ama-
térski i profesionálni, vidiaci aj nevidia-
ci, na veku nezáleží.   

Novinka 16. ročníka 
– mobilná fotografia

Súťaží sa v kategóriách: čierno-biela 
fotografia, farebná fotografia a novinkou 
aktuálneho ročníka je mobilná fotogra-
fia, takže aj fanúšikovia mobilov si prídu 
na svoje. Fantázii a  kreativite sa medze 
nekladú. Jediné, čo treba dodržať je za-
chytenie problematiky zrakovo postih-
nutých alebo fenoménu svetla. 

Podmienky súťaže: 
Súťažiť môže každá fyzická osoba, 

ktorá sa prihlási riadne vyplnenou a 
podpísanou prihláškou. Na adresu orga-
nizátora ju spolu so súťažnými snímka-
mi pošle do 30. 9. 2019.

Do jednej kategórie môže autor prihlá-
siť minimálne jednu, maximálne štyri 
fotografie vo formáte 20 x 30 cm. Celkovo 

môže do súťaže poslať dvanásť fotografií. 
Tematika fotografie musí priamo ale-

bo nepriamo súvisieť s problematikou 
zrakovo postihnutých ľudí či s fenomé-
nom svetla. V prihláške súťažiaci vyzna-
čí počet prihlásených fotografií i súťažnú 
kategóriu pre každú z nich. Každú foto-
grafiu musí označiť svojím menom, adre-
sou a názvom snímky. 

Fotíte o skvelé ceny
Odborná porota súťažné snímky vy-

hodnotí do 21. 10. 2019 a určí tri najlepšie 
práce v každej kategórii. Na úspešných 
autorov fotografií čakajú zaujímavé 
ceny, napríklad mobilný telefón od spo-
ločnosti Huawei či kvalitná tlačiareň od 
firmy REGION PRESS pre tie NAJ fotky 
vytlačené aj v pohodlí domova. Žezlo 
predsedu poroty 16. ročníka Cesty svetla 
prevzal úspešný módny fotograf Lukáš 
Kimlička.

Výsledky súťaže budú zverejnené na 
stránke www.unss.sk najneskôr do 30. 
11. 2019. 

Zo všetkých súťažných fotografií po-
rota vyberie práce, z ktorých organizátor 
zostaví v novembri 2019 verejnú výstavu. 
Zároveň zo zaslaných fotografií porota 
vyberie snímky, ktoré budú použité v 
propagačnom kalendári ÚNSS na rok 
2020. 

Podrobné podmienky súťaže i Pri-
hlášku na stiahnutie nájdete na stránke 
www.unss.sk. 

Fotosúťaž Cesta svetla 2019

» Zdroj: UNSS
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pre domáce a hospodárske zvieratá
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

CHOVATEĽSKÉ POTREBY

agrohase@agrohase.sk
0908 30 99 050908 3

ag

INZERCIA
0905 915 039
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Meno a  priezvisko už od nepamäti 
predstavujú najdôležitejšie identi-
fikačné znaky, ktoré nás celý život 
sprevádzajú. Ako uvádza zákon, kaž-
dý musí mať meno a priezvisko. 

To však neznamená, že meno ale-
bo priezvisko sú nezmeniteľné. V praxi 
sa rozlišujú dve kategórie zmien mena 
alebo priezviska, a to zmeny, na ktoré 
nie je potrebné povolenie a zmeny, na 
ktoré je potrebné povolenie príslušné-
ho úradu. Povolenie na zmenu mena 
a  priezviska sa nevyžaduje napríklad 
vtedy, ak ide o zmenu cudzojazyčného 
mena na jeho slovenský ekvivalent, 
zmenu mena a  priezviska dieťaťa po 
jeho právoplatnom osvojení,  zmenu 
mena a priezviska z dôvodu zmeny po-
hlavia, zmenu priezviska po rozvode 
manželstva ako aj pri  ďalších situáci-
ách uvedených v zákone. Zmena mena 
alebo priezviska, na ktorú nie je po-
trebné povolenie, sa v matrike vykoná-
va na základe písomného vyhlásenia 
osoby, o ktorej meno alebo priezvisko 
ide, alebo jej zákonného zástupcu. 

V  prípade druhej kategórie zmien 
mena alebo priezviska musí fyzická 
osoba požiadať o povolenie príslušný 
okresný úrad podľa svojho trvalého, 
prípadne posledného trvalého pobytu 
na území Slovenskej republiky. Zmenu 
mena alebo zmenu priezviska môže 
príslušný úrad povoliť najmä ak ide o 

meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú 
na to dôvody hodné osobitného zrete-
ľa. Príslušný úrad preskúma žiadosť 
fyzickej osoby na zmenu mena alebo 
priezviska z hľadiska toho, či sú splne-
né dôvody, ktoré sú hodné osobitného 
zreteľa a či takáto zmena nie je v rozpo-
re so zákonom. 

V  prípade fyzickej osoby, u  ktorej 
prebieha zmena pohlavia, okresný 
úrad povolí používať neutrálne meno 
a  priezvisko, ak podá žiadosť a  prilo-
ží k  nej aj potvrdenie zdravotníckeho 
zariadenia, v  ktorom liečba prebieha. 
Na zápis zmeny mena alebo zmeny 
priezviska je príslušný matričný úrad, 
v ktorého matrike je zapísané meno 
alebo priezvisko štátneho občana Slo-
venskej republiky, ktorého sa zmena 
mena alebo priezviska týka. Zmena 
mena a priezviska podlieha poplatko-
vej povinnosti okrem prípadov presne 
vymedzených zákonom, kedy je zápis 
zmeny oslobodený od poplatku.

Zmena mena alebo priezviska

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

VIZITKY
0905 915 039
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EDITORIÁL / SLUŽBY

MUŽOV AJ ŽENY
� MONTÁŽ PODLOŽIEK, 

PRUŽINIEK, GUMIČIEK...
(jednoduchá a fyzicky nenáročná 

práca zameraná na zručnosť)

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY 
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU 

+ 1,20€/HOD.,  NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

UBYTOVANIE ZDARMA
 + STRAVNÉ LÍSTKY

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA 
PRIJME:

Vodič kamiónovej prepravy 
(JIT prepravy) 
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

prijme do pracovného
pomeru:

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!
Miesto výkonu práce:

Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno 

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0918 477 323

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 

Možnosť výhry 300 €

terasy

ZĽAVY AŽ DO 30%

balkóny
splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €

rámové
bezrámové
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Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
 Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0918 421 069 

Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289 
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

Akcia platí od 12. 07. 2019 do 18. 07. 2019 alebo do vypredania zásob.

AL-KO BC 4535 II
Benzínový krovinorez 

208 €
21€
UŠETRI

AL-KO Classic 4.66 SP-A EDITION
Benzínová kosaèka

229€

149 99 €
169€

Motor AL-KO Pro 125, 123cm, 2 kW, šírka záberu 
46cm, nastavenie výšky kosenia 25-75 mm – 
zadné kolesá centrálne, predné jednotlivo, objem 
koša 65l, pojazd, funkcia 2v1: kosenie, zberanie, 
kolesá s guličkovými ložiskami.

19€
UŠETRI

2-taktný motor, objem 52,7 ccm, 1,1 kW, 
pracovná šírka cievka/nôž 41/25 cm, 
dvojitý popruh, deliteľná tyč, váha 8,7 kg.

126x102 regionpress kosacky.indd   1 10.07.2019   15:50:36
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