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LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností

OBNOVA STRIECH

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

HĽADÁME
VEDÚCEHO
PRACOVNÍKA
NA KRÁLIČIU
FARMU.

lka_BOSCH.indd 1

Predpoklady:
stredoškolské vzdelanie,
znalosť problematiky
chovu zvierat a vedenie
kolektívu pracovníkov.
Tel. 0905 622 259
info@oryktolagus.sk

t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

03-0125

200€

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

POZRI PONUKU NA ZADNEJ STRANE

UŠETRI AŽ

Slovenská firma

26.08.2019 11:46:59

��
�����
� ���
��
���

1(2'7(.

LC19-35_strana

1

2
redakčné slovo / SLUŽBY

Redakcia:

Železničná 26
LUČENEC
lucenecko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

INZERCIA

Miriam Hašková

0905 915 039

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
www.facebook.com/lucenec.ko
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (30.000 domácností)
Každý týždeň:
Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár, Fiľakovo, Vidiná, Halič, Boľkovce,
Mikušovce, Panické Dravce
+ v párnom týždni navyše:
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Bušince, Pôtor, Dolná Strehová,
Závada

Deň, na ktorý sa všetci pamätáme
Polícia Českej republiky nedávno
zverejnila video, na ktorom je zachytený trinásťročný chlapec, ako pozerajúc sa na obrazovku mobilného telefónu vkročil rovno pod prichádzajúcu
električku. Mal šťastie – prežil, hoci s
Boli časy, keď sme sa ako deti tešili útrapami. Je najvyšší čas, milí rodičia,
po prázdninách na spolužiakov, ale aj nájsť si aspoň zopár minút, sadnúť si so
na mnohé naše vtedajšie učiteľky či do- svojimi deťmi a vysvetliť im, čo všetkonca celú školu. Na pár rokov sa nám ko sa im cestou do či zo školy v tomto
stala druhým domovom, aj keď, prizná- bláznivom uponáhľanom a nepozornom svete môže stať. Bolo by tiež dobré
vame si to až s odstupom rokov.
Učitelia mojej generácie už väčši- zmieriť sa aj s tým, že škola nie je iba
nou pomreli a ak ešte žijú, tak už na- priestor na odloženie detí, o ktoré sa
ozaj v úctyhodnom veku. Pamätám si nemáte čas starať. Škola nie je jediná,
ich tváre, prísne a láskavé zároveň a ktorá vám ich má vychovať a naučiť ich
ich pohoršenie nad mojimi občasnými byť ľuďmi. To je vaše poslanie.
Všetci vieme, že učitelia to nemajú
nevedomosťami či výmyslami. Jedna z
mojich učiteliek mi v štvrtej triede zá- ľahké, vieme, s čím neustále bojujú,
kladnej školy povedala, že raz budem ako sú spoločensky oceňovaní a štánovinár. Iným vďačím za úžasné vše- tom hodnotení. A ako sa k nim neraz
obecné vzdelanie, z ktorého som ešte práve vaše deti správajú.
Takže po roku je tu
dlho neskôr „profitoval“ na gymnáziu.
A vlastne – celý život. Lebo základ je opäť prvý deň školského
čosi, na čom stojí hotová stavba. Ak je spolužitia. Nech sa vydarí
slabý, každé úsilie dohnať to vznešený- a nech prinesie tie naozaj
mi fasádami je márne. Dať výchovu a krásne celoživotné spovšetkým
vzdelanie – to je vznešený dar. Nedá sa mienky
zabudnúť a tak – moje panie a páni uči- jeho účastníkom!
telia – veľká vďaka vám, aj tým, hore,
kdesi nado mnou.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Prvý september – symbolicky, v reále plus mínus – je hlavne deň začiatku školského roku. V mnohých podobách a s krásnymi spomienkami
sme ho zažili všetci.

Dispečing SK - 0950 333 222

07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521

14 RôZNE / iné
»Kúpim hodinky Schaffhausen. tel. 0944137683

Chcete si
podať
inzerát?

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

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 mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. 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 uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, LC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Stredné Slovensko
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

46-0192

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

06 POZEMKY / predaj

Lučenec

13 RôZNE / predaj

Západné Slovensko

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

05 DOMY / predaj

12 DEŤOM

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

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

04 BYTY / prenájom

11 HOBBY A ŠPORT

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

03 BYTY / predaj

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Ve¾ký Krtíš

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

02 AUTO-MOTO / iné

»Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion aj
diely. tel. 0949154017

09 DOMÁCNOSŤ

Luèenec

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

01 AUTO-MOTO / predaj

»Darujte plech. vaňu na
dobrú vec 0908824310

Poltár

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

Občianska
riadková
inzercia

45-0006

VSKO

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

LC19-35_strana

2

33-00031

3
EDITORIÁL / SLUŽBY

LC19-35_strana

3

4
zdravie / SLUŽBY

Severská diéta II
Základom konceptu škandinávskej
stravy nie sú len odporúčania týkajúce sa jedla, ale aj udržateľného poľnohospodárstva, možno ich zhrnúť do
desiatich bodov:
- jedzte každý deň viac ovocia a zeleniny
- jedzte viac celých zŕn
- zaraďte viac potravín z morí a jazier
- vyberte si kvalitné mäso - ale jedzte ho
celkovo menej
- vyhľadajte viac potravín z voľnej prírody
- vždy, keď je to možné, používajte ekologické produkty
- vyhnite sa potravinárskym prídavným
látkam
- uprednostnite sezónne produkty
- konzumujte viac domácich jedál
-produkujte menej odpadu

spôsobujú menšie a aj pomalšie zvýšenie
hladiny cukru v krvi v porovnaní s potravinami s vyšším GI. Raž je v severskej
strave celozrnným základom. Potraviny
bohaté na bielkoviny skôr zabezpečia
pocit sýtosti a bránia pred pocitom hladu. Namiesto sladkostí je vhodné ovocie,
orechy, celozrnný toast alebo chrumkavý
chlieb s nízkym GI s nátierkou z tmavej
čokolády.
Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO) zistila, že stredomorská aj severská strava znižuje riziko rakoviny,
cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb.
Diéta môže pomôcť s redukciou váhy.
Jesť viac rastlinnej stravy je dobré aj pre
životné prostredie. Vďaka sústredeniu sa
na ovocie, zeleninu a celozrnné výrobky je strava bohatá na vlákninu, ktorá
Pri výbere rýb sa možno oriento- pomáha udržiavať zdravý a normálny
vať na všetky – morské aj sladkovodné, pohyb čriev.
mastné – losos, sleď, makrela, alebo
Že účinky zdravej výživy severanov
chudé – treska, halibut. Ideálne jedlo má sú iné ako u nás, potvrdzujú čísla - vo
pomer sacharidov k bielkovinám 2: 1.
Švédsku je úroveň podiel len 10 percent,
v ostatných škandinávskych krajinách je
Typický tanier :
to podobné. A ako je to u nás? Na Slovenpolovica - zelenina, šaláty, ovocie, sku trpí nadváhou viac ako
36 percent a obezitou viac
strukoviny
štvrtina - sacharidy s nízkym glyke- ako 25 percent populácie,
čiže spolu takmer dve tremickým indexom
štvrtina - potraviny bohaté na bielko- tiny Slovákov má hmotviny
nosť, ktorá už ohrozuje
ich zdravie.
Rastlinné alebo živočíšne bielkovi- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
ny by mali byť pri každom jedle. PotraviDiabetologička, odborníčka na poruchy
ny s nízkym glykemickým indexom (GI)
metabolizmu a výživy

Meranie
hladiny cukru
ZADARMO

Z�AVY na
vybrané
produkty*

Glukomer
ZADARMO*

Meranie
Jednoduché,
vykonáva
rýchle a
KVALIFIKOVANÝ
BEZBOLESTNÉ
personál

5. 9. 2019, 10,00 – 18,00 hod.
OD Kau�and – parkovisko,
A. H. Škultétyho 2779,
Ve�ký Krtíš
www.benulekaren.sk
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Predkupné právo
spoluvlastníkov nehnuteľností
Každý vlastník je oprávnený nakladať
s vecou, ktorú má vo vlastníctve podľa svojho uváženia. Vlastník má právo
vec držať, užívať, požívať a disponovať
s ňou.
To, v akom rozsahu má vlastník právo
disponovať s vecou, záleží aj od toho či ide
o vec vo výlučnom vlastníctve alebo spoluvlastníctve. V prípade spoluvlastníctva
má každý zo spoluvlastníkov zásadne tie
isté oprávnenia, aké má jediný vlastník,
avšak jeho právo je obmedzené právom
ďalšieho alebo ostatných spoluvlastníkov.
Jeho právo je obmedzené aj tzv. zákonným
predkupným právom, ktoré sa uplatňuje
pri prevode spoluvlastníckeho podielu, a
ktoré vyplýva priamo zo zákona v prospech
spoluvlastníka alebo spoluvlastníkov.
Predkupné právo predstavuje určité obmedzenie zmluvnej voľnosti spoluvlastníkov.
Z predkupného práva vyplýva, že ak jeden
zo spoluvlastníkov chce svoj spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti previesť na
tretiu osobu, musí tento svoj podiel najskôr
ponúknuť všetkým ostatným spoluvlastníkom za tých istých podmienok, za akých
chce podiel predať tretej osobe.
Predkupné právo sa nevzťahuje iba na
prípady kúpy resp. predaja nehnuteľnosti
ale zákonné predkupné právo sa vzťahuje
aj na ďalšie prevody spoluvlastníckeho podielu, a to napríklad na prevod darovacou
zmluvou alebo zámennou zmluvou. Ak
však spoluvlastník prevádza svoj spolu-

AKCIA

vlastnícky podiel jemu blízkej osobe, v takom prípade sa predkupné právo neuplatní.
V prípade predkupného práva spoluvlastníka majú právo odkúpiť podiel všetci spoluvlastníci a ak sa nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo odkúpiť podiel
pomerne, podľa veľkosti podielov.
Ponuku na prevod spoluvlastníckeho
podielu k nehnuteľnosti musí spoluvlastník
urobiť písomne, pričom v ponuke by mal
uviesť predmet prevodu, cenu a tiež ďalšie
podmienky, za ktorých má dôjsť k prevodu. Dvojmesačná lehota na prijatie ponuky
plynie každému spoluvlastníkovi samostatne od riadneho doručenia ponuky. Ak
spoluvlastník alebo ostatní spoluvlastníci
neprijmú ponuku, ich predkupné právo zanikne, a to bez ohľadu na dôvod prečo ponuku neprijali. V prípade, ak spoluvlastník
prevádzajúci svoj spoluvlastnícky podiel
nerešpektoval predkupné právo ostatných
spoluvlastníkov a opomenul svoju povinnosť ponúknuť svoj podiel prednostne
ostatným spoluvlastníkom, môžu ostatní
spoluvlastníci napadnúť prevod spoluvlastníckeho podielu a domáhať sa určenia relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode.

OD

390 €

S KOMPLET
MONTÁŽOU
VRÁTANE
MURÁRSKYCH
PRÁC

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

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

Z Á H R A D N ÍC T VO

Kalonda

ZVOLENSKÁ CESTA LUČENEC
(smer Vidiná)

Bez prijímacích skúšok

Všetko pre Vašu záhradu a balkón

Záhradníctvo
Kalonda

SBS
LAMA SK

dražobná spoločnosť, s.r.o.

Miesto konania dražby: Mestský úrad mestskej časti Košice
Západ, ul. Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, 3.posch., kanc. č. 320,

vo Fiľakove
0948 35 66 75

Verejná správa

Verejná správa

Verejná správa

�����������������
a st��������
podnikania

�����������������
a st��������
podnikania

�����������������
a st��������
podnikania

��������
Viac informácií o štúdiu získate v Miest�������������������������
Malinovského
1, 1
Gemerská
cesta
977 01 Brezno
��������������

800 € brutto / mesiac
Nástup ihneď!
87-0090

Dátum a čas konania dražby: 16.septembra 2019 o 10.45 hod.
Predmet dražby: 1 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 65
na 1. poschodí na ul. Farská Lúka 1633/78, 986 01 Fiľakovo
Najnižšie podanie: 9.200 € Minimálne prihodenie: 300€
Výška dražobnej zábezpeky: 1.000€
VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.: 0907 337 779, 0903 435 423
www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com

PhDr.

Ekonomika
������������
�����������������

príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Ján Prazňák,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Mgr.

brezno@vsemvs.sk
�����������������

+421 917
905713
604814
736
+421

Podaj si elektronickú prihlášku ������������������������������podáme ju spolu!
36-0006

VIAM

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ 2.OPAKOVANÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Bc.
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K najbežnejším miestom otráv
patria domácnosti
Celosvetovo predstavujú zásoby liekov
v domácnostiach, určené k dlhodobému (chronickému) alebo krátkodobému (akútnemu) užívaniu, potenciálne
zdravotné riziká.
Medzi najčastejšie dôvody zdravotných
rizík patria: nevhodné užívanie (resp. zle
zvolená liečba), zlé skladovanie a náhodné užitie. Na Slovensku sa ročne zbytočne
intoxikuje vyše 4 000 ľudí, pričom viac
ako polovicu tvoria deti. Ako uvádzajú
údaje Národného toxikologického informačného centra (NTIC) na Slovensku, 41,6
% telefonických konzílií bolo venovaných
práve intoxikácii liekmi. K najbežnejším
miestom otráv patria domácnosti s takmer
80% podielom na všetkých otravách.
K najčastejšie doma skladovaným liekom patria analgetiká (teda lieky proti
bolesti) a neúplne spotrebované balenia
antibiotík.
Lieky proti bolesti - základným pravidlom liečby bolesti tzv. samo-liečením
patrí liečba akútnej bolesti (bolesť hlavy,
kĺbov, zubov, menštruačná bolesť), teda
krátkodobé užívanie analgetík. Druhým
pravidlom je používať lieky proti bolesti zo
skupiny tzv. voľnopredajných, teda neviazaných na lekársky predpis. V žiadnom
prípade by pacient nemal užívať lieky určené na silnú a chronickú bolesť
a v tomto prípade by sa mal obrátiť na
odborníka.
Nesprávne alebo zbytočne užívané

VIAM

Občianska
riadková
inzercia
16 ZOZNAMKA

antibiotiká predstavujú pre spoločnosť
problém v podobe antibiotickej rezistencie (odolnosti baktérií na antibiotickú
liečbu). Antibiotiká je potrebné užívať
iba v prípade, ak ich predpísal ošetrujúci
lekár, nikdy nie je vhodné doužívať nespotrebované antibiotiká z predchádzajúcej liečby alebo „posúvať“ nedoužívané balenia antibiotík rodinným
príslušníkom alebo známym, alebo
sa dožadovať predaja antibiotík bez
lekárskeho predpisu.
Spotrebitelia často k rozbaleným baleniam liekov neuchovávajú príbalové
letáky, uchovávajú zvyšky liekov, ktoré
nevedia identifikovať a tiež používajú lieky po uplynutí doby použiteľnosti resp.
exspirácie.
Jedom sa liek môže stať pri nesprávnom
užívaní, ale aj nesprávnym znehodnocovaním, kedy liek neškodí iba jednému
človeku, ale prispieva
k poškodzovaniu prostredia všetkých. Správne znehodnocovanie
liekov znamená, že
lieky po uplynutí času
použitia alebo nespotrebované lieky odovzdáme
do
ktorejkoľvek
lekárne.

»Nájde sa slušná žienka
50 do 60 r. a môže sa ku
mne prisťahovať do r,domu
0940333998

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 mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. 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 uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, LC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

» PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

2. viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory

dražobná spoločnosť, s.r.o.

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby: Mestský úrad mestskej časti Košice
Západ, ul. Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, 3.posch., kanc. č. 320,

Dátum a čas konania dražby: 16.septembra 2019 o 10.00 hod.
Predmet dražby: 2 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 4.
na prízemí na ul. Železničná 1190/40, 986 01 Fiľakovo
Najnižšie podanie: 3.710 € Minimálne prihodenie: 300€
Výška dražobnej zábezpeky: 500€
VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.: 0907 337 779, 0903 435 423
www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com

87-0090

priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Ján Prazňák,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

RODINNÉ VOZIDLÁ RENAULT
CAPTUR, MEGANE, CLIO

Už od

8 790 €
Nové turbomotory
Špeciálna ponuka do konca leta
Ponuka platí od 1. 7. do 31. 8. 2019. Uvedená cena platí pre model Renault CLIO Advantage TCe 75 po odrátaní zľavy 800 € a bonusu pri výkupe starého vozidla 800 €. Renault CAPTUR: spotreba 5,3 – 6,6 (l/100 km), emisie CO2 139 – 151 (g/km),
Renault MEGANE: spotreba 4,4 – 6,6 (l/100 km), emisie CO2 116 – 151 (g/km), Renault CLIO: spotreba 4,8 – 6,0 (l/100 km), emisie CO2 126 – 137 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych
predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidiel je len ilustratívne.
Renault odporúča

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava
MENO ALEBO LOGO DÍLERA Ulica Mesto

Tel.: +421
918
918
957
980,
263
+421915
1918
957
263

tempusroznava@gmail.com
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politická inzercia, zamestnanie
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prijme do TPP aj živnostníkov

51-0017

VODIČOV kategórie C
na rozvoz sypkých hmôt na prevádzke v Bernolákove.
Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail: sandrock@sandrock.sk

Keď poznáte výhody prác v poľnohospodárstve,
mali by ste zbystriť!

PRIJMEM VEDÚCEHO,
ZÁSTUPCU A ASISTENTA
do kancelárie vo Veľkom Krtíši
Podmienky: SZČO, maturita,
VP sk. B výhodou

08-0 TT34

Viac na 0948 944 782 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop

%ɥ"ǳ1ßà-/ǳ!2à
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à
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Zber paradajok v moderných skleníkoch (Morava)
Obľúbená práca v skleníkoch s nadpriemerným zárobkom. Priemerný
čistý zárobok predstavuje 23000 - 30000 Kč/mesiac A VIAC
(885-1153€ a viac). Doprava a dobré ubytovanie zdarma (TV
na každej izbe). Zálohy každý týždeň. Výplata v hotovosti. Stravovanie
individuálne, podľa dohody. Pracuje sa najmenej 9 hod/deň, 6 dní
v týždni, ale aj s možnosťou ďalších nadčasov. Pracuje sa v úkole!
Práca nie je náročná, no hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú
prácu. Možnosť pracovať turnusovo ale aj dlhodobo na klasickú
zmluvu so zárobkom na dôchodok. Nástup 5.9.2019 alebo
dohodou. Práca je vhodná pre ženy a páry.

Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom &%+ßȶàK>àMOȚ@RàSàȴ /
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10-0170

0905 638 627

BOJUJTE ! Volajte pomoc

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

Ničia Vás BANKY ?

Životopisy posielať na:
praca.szco@gmail.com

66-0144

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

NEMÁTE PRÁCU

Maroša Žilinku. V prípade prokurátora
Žilinku s dovetkom, že vrahom za vraždu jeho ženy priplatí navyše 10 tisíc eur
a za vraždu každého jeho dieťaťa takisto po 10 tisíc eur !!!!!
Napriek tomu ju jej priamy nadriadený Gábor Gál drží silou-mocou vo
funkcii. Napriek tomu ju odmieta odvolať aj premiér Peter Pellegrini, ktorý tak
dobrovoľne zo seba robí človeka, ktorý viac drukuje mafii ako obyčajným
ľuďom a spravodlivosti. Protestujeme
preto pred ministerstvom spravodlivosti každý deň a budeme tak robiť
dovtedy, dokedy Monika Jankovská
bude podľa premiéra Pellegriniho garanciou nezávislosti a spravodlivosti
a najvhodnejšou osobou, ktorá má za
SMER - SD zastávať tak významný post
na ministerstve spravodlivosti.
Robíme tak aj preto, lebo si chceme aj
takto uctiť pamiatku našich starých otcov a mám, ktorí sa odvážne v Povstaní
postavili čelom voči najväčšiemu zlu s vedomím, že svoj boj zrejme aj tak prehrajú.
Nechceli totiž dopustiť, aby v nich vtedajšie vládne zlo úplne
potlačilo schopnosť
ozvať sa proti neprávosti a schopnosť biť sa
za spravodlivosť.

75-06-3

V týždni 75. výročia Slovenského
národného
povstania (SNP) Slovensko zažilo šok.
Dozvedeli sme sa,
že druhá najmocnejšia žena na ministerstve spravodlivosti štátna tajomníčka za SMER - SD Monika Jankovská,
celému Slovensku klamala, že nepozná
Mariána Kočnera a nikdy si s ním nevymenila ani jednu sms. Lenže, podľa informácií, ktoré zverejnila TV Markíza,
si s Kočnerom Jankovská veľmi intenzívne dopisovala až do momentu jeho
zadržania políciou.
Keď som sa to dozvedel, povedal
som si, že toto nemôžeme nechať len
tak, lebo je to najsilnejší dôkaz toho, že
strana SMER - SD je priamo prepojená
s objednávateľom vraždy Jána a Martiny a nie je teda pravdou, to, čo sa snaží
vyše roka Fico klamať, že s vraždami
SMER nemá nič spoločné. Jankovská
totiž nie je len tak hocikto - bola zvolaná za poslankyňu za stranu SMER – SD.
Inak povedané - vrcholový politik
SMERu miesto toho, aby strážil zákonnosť na najvyššom poschodí ministerstva spravodlivosti, podľa všetkého tajne vynášal informácie objednávateľovi
vraždy Jána a Martiny. Človeku, ktorý
si mal podľa vyšetrovateľov objednať
navyše aj vraždu nášho kolegu Daniela Lipšica, či špeciálneho prokurátora

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk
STAJAN SLOVAKIA PRIJME

Facebook: aiwsk

32-0077

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

PRACOVNÍKOV
NA POZÍCIU:
- ELEKTROTECHNIK

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

S VYHLÁŠKOU §21

splátky od 98 €

( 732€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné
lístky + ubytovanie ZDARMA )

- VODIČ VZV -SKLADNÍK
( 676€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné
lístky + ubytovanie ZDARMA )

ZĽAVY AŽ DO 25%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

Bosch KGN393IDA
Kombinovaná chladnièka

PRACUJ
U NÁS

599 ŝ

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

799€

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

"|-;0m࢙vroѴoࣂmov}rubfl;

PRÁCA

UŠETRI

200ŝ

CALL CENTRUM:

0905 552 537

O
PRE KAŽDVÉÉHPODM
0915 971 823
IENKY

VÝHODNÉ PLATO

OPERÁTOR
VÝROBY / ČR
VODIČ VZV / RETRAK/ ČR
KONTROLÓR
KVALITY / ČR
VÝROBA UPRATOVACÍCH
POTRIEB / ČR

vovhিv;mov}-lbo৴;Ѵ;o0;|ॕmolb
hom|uh1b-lb
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  ,!(
TPP Ŋѵ

&!ņ_o7ĺ

("ࡐŊro7k-7o_o7
tel: 0918/413582, 0904/881 418,
l-bѴĹ info@gsksro.sk

85_0550
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ELEKTRIKÁR VO ŠVAJČIARSKU,
OD 18 EUR /NETTO
né

eče
a DOPRAVA zab,ezp
ŽENY aj PÁRY
UBYTOVANIE
VHODNÉ PRE MUŽOV

O

DOPRAVA ZADARM
NoFrost

203cm
výška

279/87l
kapacita

A+++

Akcia platí od 30. 08. 2019 do 05. 09. 2019 alebo do vypredania zásob.

85_0591

STAVEBNÉHO MAJSTRA
TPP ŊƐƑƏƏ

Možnosť výhry 250 €
63-0139

ZMENY

85_0586

PRÁCA LEN NA DVE

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

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
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03-0146

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM
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