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Pocta priateľstvu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Taký zvláštny deň, s prazvláštnou 
príchuťou, s pribúdajúcim vekom 
skôr pachuťou. Deň najlepších 
priateľov. Vo svete sa, zrejme aj tak 
trošku pre častú falošnosť slova 
priateľstvo, potichu pripomína 8. 
júna.

Deň najlepších priateľov je dňom 
oslavy pravého priateľstva. Počiatkom 
bolo stretnutie asi štyridsiatich mla-
dých ľudí v Richmonde v roku 2001, 
ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Od 
tohto dňa sa stretávajú ľudia každo-
ročne v rôznych mestách, aby strávili 
spolu spoločné chvíle a dôstojne si pri-
pomenuli svoj vzťah.

Mať skutočného priateľa je veľkým 
darom. Naozajstného priateľa, člove-
ka, ktorý nás sprevádza skoro celým  
životom. Takého, ktorý stojí pri nás v 
dobrom aj v zlom, povzbudí a nezá-
vidí, dopraje a veľa nežiada.  Filozof 
Aristoteles poukazuje na štyri znaky, 
respektíve charakteristiky dokonalé-
ho priateľstva. Pojmom priateľ možno 
podľa neho označiť toho, „kto chce a 
robí dobro, alebo to, čo sa dobrom zdá, 
kvôli priateľovej osobe, alebo ten, kto 
chce aby priateľ bol a žil kvôli priate-
ľovi…“ a ďalej toho, „kto zdieľa s nami 
život a rozhoduje sa pre tie isté veci ako 

my alebo toho, kto sa delí o bolesť a ra-
dosť s priateľom…“ 

Kto takého našiel, našiel poklad. 
Slovo priateľ sa však u nás veľmi zne-
hodnotilo. Za priateľa nás považujú, 
ak máme vplyv na niečo – postavenie 
či zisky, ak nás potrebujú, hoci len 
na krátenie svojho inak nudného dl-
hého času. Ak sa staneme dočasnou 
kratochvíľou na kohosi ceste k jeho 
šťastiu. To naše, či už v podobe pohody 
alebo aj nešťastia pre takýchto ľudí nie 
je vôbec zaujímavé. Vraví sa, že lepšie 
je mať čestných nepriateľov, od ktorých 
viete, čo môžete čakať, ako bezcharak-
terných „priateľov“, ktorí vás podrazia 
v momente, keď sa im to hodí. A vy už 
nie ste súčasťou ich plánov.

Nuž, ak máte čo osláviť, oslávte ra-
dostne. Ak nie, aspoň si pripomeňte, že 
nie každý so sladkými rečami a úsmev-
mi je váš priateľ. Povedzte si 
to skôr, ako zažijete boles-
tivé sklamanie. Osprave-
dlnené trápne a egoistic-
ky slovami toho, koho ste 
za priateľa považovali 
bez pochybovania 
-„veď mám právo“.
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ŽP EKO QELET a.s.
VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP

oceľového šrotu a farebných kovov

www.ekoqelet.sk
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Nové Zámky   0911 712 582       Šurany    0903 550 565
Komjatice     0911 711 887
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VEĽKÝ VÝPREDAJ
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

(žalúzie, sieťky, rolety)

MONTECHnz s.r.o.
J.Simora 5, Nové Zámky

tel.: 0905 281 931

ZAMERANIE 
A CENOVÁ 

KALKULÁCIA 
ZADARMO

76
-0

00
4

Ďalej ponúkame: 
OPRAVY A SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzií
• pántov a kovaní
• klučiek a skiel

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

www.montplast.sk

OPRAVY A SERVIS
035/64 20 166

montplast@montplast.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
   (rolety, žalúzie, sieťky)

76
-0

03
2

Kamenárstvo MONUMENT
  Palárikovo

• ponúka náhrobné kamene z rôznych materiálov
• zlátenie, dosekávanie písma a ďalšie kamenárske práce
• poradenstvo ZADARMO

INFO: 0905 328 814

LETNÁ
ZĽAVA
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OPRAVA 
A SERVIS
zámkov, dverí 

a okien

0907 737 756
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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Odstránime mokré, vlhké steny! 
INJEKTÁCIA • ÚČINNÝ VÝSLEDOK 
SKVELÁ CENA • 0911 256 085

P O Z O R !
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na rovinu, zdravie
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Prof. PhDr. Dušan Katuščák, 
PhD. je univerzitný profesor. Popred-
ný odborník, inovátor a vizionár v 
oblasti informačnej vedy. Je rešpek-
tovaný v domácom i medzinárodnom 
meradle. Expert Európskej komisie 
pre oblasť digital humanities. Ako 
slovenský vlastenec je orientovaný 
proeurópsky.  Usiluje o napredovanie 
Slovenska a o jeho vyrovnanie sa naj-
vyspelejším krajinám Európy. 

Kultúra a kultúrnosť v politike. Je 
to oxymoron? Protirečenie?

Tak, ako je protirečením výraz 
zdravý nemocný, tak pre väčšinu na-
šich politikov sedí oxymoron bohatý 
chudák. Politici sú väčšinou tí bohatí 
chudáci. Nie sú to nositelia kultúry 
a kultúrnosti. Snažia sa o priazeň 
umelcov. Pritom na kultúru a kul-
túrnosť zvysoka kašľú. Ani jedna 
vláda doteraz nepovažovala kultúru 
a vzdelanie za svoju prioritu. Doznie-
va boľševický koncept o základni a 
nadstavbe. Najprv ekonomika, teda 
plné bachory a potom zábava. Za tú 
zábavu považujú naši politici akurát 
pretŕčanie sa na folklórnych festiva-
loch, vernisážach a v Smotánke. Za 
tridsať rokov, napriek politikom, nie 
ich zásluhou, a mimo dosahu politi-
kov, u nás predsa len zapustila kore-
ne sloboda umeleckej tvorby. Svedčí 
to o sile slobodného tvorivého ducha 
tvorcov kultúry. Funguje to, na čo 

štát a politici nemajú vplyv. Politici 
cez našich ľudí znefunkčnili štátne 
kultúrne inštitúcie. 

Je na Slovensku ešte možná ná-
prava po rokoch hrubej devastá-
cie základných civilizačných no-
riem a hodnôt?

Hviezdoslav v sa v jednej básni 
pýta: Kto zapríčinil tento úpadok, 
zosurovenie, zdivočenie mravov? 
Ak na rovinu, tak poviem, že poli-
tici! Úpadok spôsobili politici, ktorí 
si osedlali demokraciu kadejakými 
prívlastkami a ochromili nás cen-
tralizáciou. Po roku 1989 som si na-
ivne myslel, že už bude len lepšie. 
Že múdri demokratickí politici sa 
o všetko postarajú, že bude dobre. 
Mýlil som sa. Ukazuje sa, že sme sa 
nechali učičíkať, uspať. Znehybne-
li sme a prenechali sme iniciatívu 
nehodným chytrákom, egoistom a 
politickým gaunerom, ktorí rátajú s 
našou pasivitou, ľahostajnosťou, ne-
záujmom. Ktorí si našu slušnosť vy-
svetľujú ako slabosť. Ale 
to je omyl. Potrebujeme 
reset a reštart. Potrebu-
jeme decentralizáciu.
Dokončenie 
rozhovoru 
o týždeň
ib

Potrebujeme reset a reštart I.

» Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Chyby vo výžive zohrávajú kľúčovú 
úlohu pri vzniku väčšiny ochorení. Na-
priek tomu, že to vieme, je to veľmi častá 
príčina a týka sa mnohých. Ľudia často 
volajú po zázračnej všetko-zachraňujú-
cej diéte.  

Každá nová správa o „zaručenej“ diéte 
vyvolá takmer senzáciu na mnoho rokov. 
Diéta Diamondovcov, Atkinsova, Roseda-
leova, Dukanova, nordická, delená strava, 
keto, paleto, raw, volumetrická, flexitari-
ánska, tukožrútska, 16:8, 90-dňová, 5:2, 
trojfarebná, ryžová, grapefruitová, podľa 
krvných skupín, pôsty a hladovky ako sú-
časť stravovacieho plánu, ... 

Ktorá je tá zázračná? Ktorá je liečebná? 
Ktorá je zdravá? Odpoveď závisí vždy od 
toho, kto ju chce dodržiavať a čo chce do-
siahnuť –  udržať si hmotnosť, alebo schud-
núť, či mať svoje ochorenia pod kontrolou, 
alebo predísť ochoreniam. A samozrejme 
od pevnej vôle a vytrvalosti. Niektoré diéty 
sú experimentom, niektoré experimentom 
s vlastným zdravím. Niektoré sú určené iba 
pre zdravých, iné majú liečebný charakter. 
Niektoré sú vhodné na dlhodobé užívanie, 
iné nie. Niektoré majú silné vedecké dôka-
zy, iné žiadne, alebo iba slabé. Niektoré sú 
rokmi osvedčené, iné sú aktuálnym hitom.

Podstatou je, aby diéta 

   a stavebné látky

   niektoré skupiny potravín

   alebo zháňanie surovín
Rebríček diét, ktorý zostavuje skupina 

-
zujúcich sa na cukrovku, zdravie srdca a 
chudnutie, existuje v USA. Diéty sú vyhod-
nocované podľa výsledkov v siedmych rôz-
nych kategóriách , hodnotia celkový  efekt 
na zdravie,  jednoduchosť dodržiavania, 
vplyvu na hmotnosť, vplyv na predchádza-
nie chronických ochorení srdca, ciev, vyso-
kého krvného tlaku alebo vzniku cukrovky. 
Poradie v jednotlivých kategóriách sa síce 

Top 10 diét pre rok 2019 je:
1. Stredomorská diéta
2. DASH diéta 
3. Flexiteriánska diéta
4.- 5. MIND diéta
4.- 5. WW diéta 
6.- 7. diéta Mayo kliniky
6.- 7. Volumetrická diéta
8. TLC diéta
9.-10. Nordická diéta
9.-10. Ornishova diéta
Pre jednotlivca je z nich 

dodržiavať dlhodobo, vyho-
vuje mu svojou skladbou, 

a chráni ho pred vznikom 
a rozvojom ochorení. 

Top 10 diét

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

metabolizmu a výživy

Múzeum predstavuje platidlá 
   Výstava s názvom Od mešca k bankomatu 
predstaví v Múzeu Jána Thaina v Nových Zám-
koch dejiny peňazí na území Slovenska. Náv-
števníci múzea si budú môcť od 31. mája do 20. 
júla pozrieť najstaršie mince i súčasné platidlá. 
      Expozícia je reinštaláciou výstavy z numiz-
matickej zbierky Tekovského múzea v Leviciach. 
Doplnená je o výber predmincových platidiel z 
fondu archeológie a predmetmi od súkromných 
zberateľov. „V Múzeu Jána Thaina v Nových Zám-
koch bude prezentovaný výber najzaujímavejších 
zbierkových predmetov a hromadných nálezov 
z Levického okresu. Bude tu vystavená časť kelt-
ského pokladu z Levíc, ktorý patrí medzi najcen-
nejšie nálezy uložené v múzeu. Ide o zlatý statér a 
strieborné tetradrachmy, razené v 2. storočí pred 
naším letopočtom. Ich výnimočnosť spočíva v 
značke, ktorá bola akýmsi neskôr pridaným bez-
pečnostným prvkom, ktorý overoval ich pravosť,“ 
uviedla lektorka múzea Katarína Kovácsová. 
      Okrem tohto pokladu bude vystavený aj hro-
madný nález mincí zo Želiezoviec, Šaroviec 
a Bátoviec. K zaujímavostiam patria aj razby 
arpádovských panovníkov. „V zbierkach mú-
zea sa nachádza okrem iných aj minca krá-
ľa Štefana I., Ladislava I. a Belu IV. Vzácnym 
kúskom je zlatý florén Mateja Korvína, razený 
v kremnickej mincovni,“ povedala Kovácsová.  
      Ako pripomenula, produkcia kremnickej min-
covne je v zbierkach bohato zastúpená najmä z 
obdobia habsburskej dynastie. K najzaujímavej-
ším súborom z obdobia panovania Habsburgov-
cov patria poklad mincí Leopolda I. zo Šaroviec 
alebo vzácny toliar Ferdinanda II. z roku 1634, 
ktorý bol vyrazený v Sedmohradsku. Množstvom 
mincí bude zastúpená aj Mária Terézia, Franti-
šek I. alebo František Jozef. Medzi bankovkami 
bude vystavený dvojgulden z roku 1800, ktorý 
je najstaršou bankovkou v zbierkach múzea. 
      Na výstave budú vystavené aj mince a bankovky 
Československej republiky, od jej vzniku až po roz-
pad. „Nevynechávame ani obdobie druhej svetovej 
vojny a vojnovej Slovenskej republiky. Prezentácia 
numizmatiky, samozrejme, zachytáva aj prechod z 
korunovej meny na euro. Najmladšou mincou, pre-
zentovanou na výstave, je 100-eurová zlatá minca k 
400. výročiu korunovácie Ferdinanda II. v Bratisla-
ve, vydaná v roku 2018,“ skonštatovala Kovácsová. 
      Medzi exponátmi výstavy budú aj pamätné me-
daily. Raritou je renesančný falzifikát antického 
medailónu alebo strieborná medaila Oslobodenia 
Budína z roku 1686. „Prezentujeme aj súbor skú-
šobných odrazkov známeho tvorcu medailí a aka-
demického sochára Ladislava Snopka. Výstavu 
spestruje súbor pokladničiek, cechových truhlíc, 
peňaženiek a drobností, v ktorých si ľudia skrýva-
jú svoje poklady,“ dodala Kovácsová. 

» TASR
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V prípade záujmu zmluvných strán 
uzavrieť v budúcnosti zmluvu, 
môžu tieto ešte pred jej uzavretím 
uzavrieť tzv. predbežnú zmluvu, t. j. 
zmluvu o budúcej zmluve. 

Predmetom takejto zmluvy je zá-
väzok oboch zmluvných strán uza-
vrieť v budúcnosti, do určitej vopred 
dohodnutej doby ďalšiu, tzv. hlavnú 
zmluvu, ktorú z  určitých dôvodov 
zatiaľ nevedia alebo nechcú uzatvo-
riť. Zmluva o budúcej zmluve má len 
predbežný charakter a má ju v bu-
dúcnosti nahradiť iná zmluva, teda 
budúca zmluva. Zmluvu o  budúcej 
zmluve možno uzavrieť v súvislosti 
s rôznymi hlavnými zmluvami, či už 
pomenovanými alebo nepomenova-
nými. Dôležité však je si uvedomiť, že 
zmluvu o budúcej zmluve môžu uza-
tvoriť jedine strany, ktoré zamýšľajú 
byť zmluvnými stranami takejto bu-
dúcej zmluvy. V zmysle Občianskeho 
zákonníka musí byť zmluva o budú-
cej zmluve uzavretá písomne, pričom 
sa v nej strany musia dohodnúť o jej 
podstatných obsahových náležitos-
tiach. 

To znamená, že na základe ústnej 
dohody zmluva o budúcej zmluve ne-
vznikne. Jednou z podstatných nále-
žitostí zmluvy o budúcej zmluve je aj 
doba, do kedy má byť budúca zmluva 
uzavretá. Ak do tejto doby zaviazaná 
strana nesplní záväzok uzavrieť bu-

dúcu zmluvu podľa zmluvy o budú-
cej zmluve, môže oprávnená strana 
požadovať, aby obsah zmluvy určil 
súd. Zaviazaná strana má povinnosť 
uzavrieť budúcu zmluvu len vtedy, 
ak ju na to vyzvala oprávnená strana, 
a to v časovej lehote určenej v zmluve 
o budúcej zmluve. 

V prípade, že by oprávnená strana 
nevyzvala v určenej lehote zaviazanú 
stranu, aby uzavrela budúcu zmlu-
vu, tento záväzok zaviazanej strany 
zaniká a tým pádom sa na súde ne-
možno domáhať nároku na uzavretie 
budúcej zmluvy. Ak oprávnená stra-
na podala včas návrh na súd, tento 
určí obsah budúcej zmluvy podľa 
účelu sledovaného zmluvou o budú-
cej zmluve, pričom zoberie do úvahy 
okolnosti, za ktorých sa dojednala 
zmluva o budúcej zmluve. 

V zmysle Občianskeho zákonní-
ka záväzok uzavrieť budúcu zmluvu 
zaniká v prípade, že okolnosti, z kto-
rých strany vychádzali pri uzatvá-
raní zmluvy o budúcej zmluve, sa 
do takej miery zmenili, že nemožno 
spravodlivo požadovať, aby sa zmlu-
va uzavrela.

Zmluva o budúcej zmluve

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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» Kúpim starú motorku v 
akomkoľvek stave, JAWA 
ČZ...Tel. 0905121391
» KÚPIM BABETU MANET 
KORRADO JAWA PIONIER SIM-
SON STING STELLA STAV NE-
ROZHODUJE.Tel. 0905515443
» ČZ-JAWA odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ.
Tel. 0908205521

» Kúpim haki lešenie,.Tel. 
0908532682

» Predám digitálnu anté-
nu na príjem slovenských 
a maďarských programov 
bez poplatku. Montáž do-
hodou.Tel. 0903122192 
» Predám satelitný kom-
plet FREESAT bez mesaných 
poplatkov, ročný poplatok 
25EUR, Slovenské, české 
a maďarské programy. 
Montáž zabezpečím.Tel. 
0903122192 
» Odveziem nepotrebnú 
práčku, chladničku, mraz-
ničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192 
» Predám použitú chlad-
ničku, pračku v zachovalom 
stave. Funkčná bez závady. 
Zabezpečím satelitný prí-
jem DIGI - DIGISPORT. Vyba-
venie zmluvy a montáž do-
hodou. Tel: 0903122192.

» ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, STARÉ 
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel. 
0918439124

» 54r.hľadá priateľku.Tel. 
0917049831
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE.
Tel. 0944724181

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete tu.

AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC JÚN V TÝCHTO LEKÁRŇACH

LEKÁREŇ CENTRUM 
MEDICAL 

LEKÁREŇ NOVEA LEKÁREŇ DVORY

LEKÁREŇ STARBEC

Hlavná 17, (OC Coop Jednota) 
941 31 Dvory nad Žitavou

Andovská 6, 940 01 Nové Zámky

Hlavná 1, 
941 31 Dvory nad Žitavou

J. Kráľa 3, 
940 02 Nové Zámky

LEKÁREŇ VIOLA, Železničná 1877/4,  941 10 Tvrdošovce
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Suspenzia pre deti od 3 mesiacov. Rýchla

  

60 + 30 tabliet ZADARMO

100 kapsúl

30 g

20 tvrdých pastiliek

VÝHODNÝ
VERNOSTNÝ SYSTÉM, 

OKAMŽITÉ VÝRAZNÉ 

ZĽAVY 
Z DOPLATKOV AŽ 

DO VÝŠKY 

50%
AJ NA LIEKY NA VYSOKÝ 

TLAK A CUKROVKUPRI NÁKUPE PRODUKTOV
RADY PHOTODERM

AKCIA PLATÍ OD 1. 4. - 30. 6. 2019.  AKCIA NEPLATÍ PRE BALÍČKY

ZĽAVA 4 €

 

  

100 ml

 

800 g

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 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, NZ zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / 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   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Najčítanejšie

regionálne

noviny
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

2-3 týždňové 
2-3 týždňové
2-3 týždňové

2 týždňové
20 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
6,50 €
 

11.6. 2019 a potom každý druhý utorok
v Šuranoch, SNP 12, 14:00 - 15:00 hod.

vo Dvoroch nad Žitavou 15:30 - 16:30 hod. 
0905 745 006 0903 944 151 p. Vavrová, TURÁ - bývalé PD
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Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191

www.novaplast.biz  info@novaplast.biz

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 5-6 komorový profil
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

NOVAPLAST

-50%
na okná a 

dvere
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Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

freeSAT-50% Z ava
Skylink,Plustelka,Mindig TV

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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Bližšie informácie Vám poskytneme
Mobil: +421 911 419 389
Email: hesperuszemne@gmail.com
Web: http://www.hesperus.sk

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

práca

Ponuka
práce

Mzda 663€/brutto
po 2. mes 687€/brutto

+ príplatky
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ

f 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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0907 779 018
Inzerát, ktorý predáva
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možný mesačný hrubý zárobok: až 805 €
 

možný prechod do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk

STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

NOVÉ ZÁMKY: vždy v pondelok o 11:00 
17. a 24. júna 2019 

 Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie 7

Viac informácií:

P I C K E R

Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:

NITRA: každý utorok o 09:00 a 14:00,
 každý štvrtok o 14:00, budova VBC, Štúrova 22

základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
 1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%
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RK Okná s.r.o
kvalita za rozumnú cenu
OK NO V P LNEJ VÝBAVE

0905 383 034
rkokna@zoznam.sk

iba za
333€

TIENIACA TECHNIKA
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DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

Mgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
     Salón krásy Claudi   •   www.salonclaudi.sk

STOP VYPADÁVANIU VLASOV! 

• zastavenie vypadávania vlasov
• rast nových vlasov 
• zhrubnutie vlasového vlákna

Metódou Plazmaterapia a Mezoterapia 
priamo do pokožky prístrojom 
                              Vital Injector 2
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku
Nosnice - 17. týždňové

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kg

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

6 - týždnové
MORKY
NA CHOV

0907 779 018
Inzerát, ktorý predáva

www.hindickyhydroizolacie.sk
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 907 780 698
+421 948 672 122 

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Šuranoch

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

distribucia.nz@regionpress.sk
0908 979 443

Kontaktujte nás:

20

0907 779 018

Najčítanejšie

regionálne

noviny

Jarmila Kyselicová 
kyselicova@regionpress.sk 
0907 779 018

OZVITE SA NÁM

Týždenníky siete REGIONPRESS sú 
prvým regionálnym médiom, ktoré na 
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia 
pre svojich inzerentov splnenie všeo-
becných zákonných povinností.
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Donáška kvet
ov

v rámci celej SR

www.kvetyvictor.sk
0917 110 990
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 

Možnosť výhry 350 €

terasy

ZĽAVY NA JÚN 35%

balkóny
splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €
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Dovolenka s dotáciou
pre nepracujúcich dôchodcov !!
Pobyt trvá 7 dní / 6 nocí, zahŕňa
plnú penziu, 2 fakultatívne výlety
a bohatý Program !!
  Cena je 178.- EUR
   ( 1 osoba a pobyt )
Voľné termíny: 11.8 – 17.8. | 17.8 – 23.8. |
25.8 – 31.8. | 1.9 – 7.9. | 15.9 – 21.9. |
22.9 – 28.9.2019  a neskôr
Rezervácie: 0918 591 942
recepcia@oravskahoraren.sk
www.oravskahoraren.sk
Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok, Zábava č. 396
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Rekreačné poukazy 
meníme na Vaše zdravie

Pobyt Zdravé leto Prameň zdravia 
na Liptove

044 43 92 828 
kupele@kupele-lucky.sk www.kupele-lucky.sk

• Ubytovanie pre jednu osobu na 5 nocí
• Polpenzia
• Vstupná lekárska prehliadka
•  7x liečebná procedúra
•  5x neobmedzený vstup do vonkajších bazénov

Akciová 
cena do konca 

septembra 290 € 

za pobyt pre 1 osobu

Cena pri použití 
rekreačného 

poukazu 130,50 € 
za pobyt pre 

1 osobu
85
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 www.domykupele.sk
Facebook:

Rodinné domy - Bardejovské Kúpele

 RODINNÉ DOMY
V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH
/ VHODNÉ AJ AKO REKREÁČNY DOM /
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