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NOVOZÁMOCKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 35 000 domácností

Neobyčajne obyčajné dni

76-0074

žeme ovplyvniť my sami.
Čo tak potešiť sa z vlčích makov, letného dažďa, úprimného susedského pozdravu, alebo „iba“ z toho, že nateraz nemusíme brať lieky, pichať si injekcie, ležať na
tvrdom lôžku v nemocnici. Alebo na zemi
pod mostom. Každý z našich dní, ktoré sú
nám dopriate, je totiž neobyčajný. Aj ten,
ktorý sa končí únavou, veď predsa človek
bol stvorený na to, aby tvoril a nie iba
trovil. A tak som tentoraz naozaj nevybral
žiaden v kalendári polotučným písmom
vytlačený významný medzinárodný deň.
Ale pripomínam, dovolím si, prepáčte mi,
že každý deň stojí za to. Nikto z nás ani
len netuší, na ktorý z nami
prežitých dní budeme raz
o veľa rokov spomínať ako
na deň výnimočný. Krásny, úžasný...
Za pokus to stojí, takéto pocity z budúcnosti
skúsiť prežívať v
prítomnosti. Veľa
šťastia!

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

montplast@montplast.sk

ŽP EKO QELET a.s.

Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!
Bez čakania v radoch!

SESTRU

OPRAVA
A SERVIS

DO AMBULANCIE

0907 737 756

(volať po 16.00 hod.)

V NOVÝCH ZÁMKOCH

zámkov, dverí
a okien

Navštívte naše zberné miesta
a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!

035/ 6402 165

STRECHYNA KĽÚČ
Nové Zámky
Komjatice

0911 712 582
0911 711 887

Šurany

škridla výpredaj

0903 550 565

3,50 €/m

2

www.ekoqelet.sk

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.
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76-0016

A BEZ POPLATKOV!!!
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PRIJMEM
ZDRAVOTNÚ

www.strecha.ws

76-0066

www.montplast.sk
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0905 746 124

07-0012 a 80

OPRAVY A SERVIS
035/64 20 166
76-0004

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

76-0059

0905 638 627

66-0112

BOJUJTE ! Volajte pomoc

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

0907 652 710

45-0027

(rolety, žalúzie, sieťky)

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ničia Vás BANKY ?

Opäť po týždni všetko dobré vám, milí
čitatelia! V predstihu som sa pozeral do
kalendára, aké významné dni nás v nasledujúcom týždni čakajú a zrazu mi to
došlo. Často hľadáme obsah v nepodstatnom a nevidíme či dokonca sme
zabudli vidieť to podstatné v našich
životoch.
No skúste, len tak – spontánne – čo je
pre vás naozaj dôležité? Čo je pre človeka
dôležité? Čo treba na to, aby sme pocítili kúsok šťastia, ako majster Jan Werich
raz povedal „ten malilinký kousek pokakanýho štěstíčka“?
Slovensko je zvláštna krajina. Patríme medzi najviac zadlžené spoločenstvá
občanov v Európskej únii. Klesá naša
spotreba, začíname šetriť na nákupoch,
mnohí to robia už roky. Na druhej strane – sme krajinou, kde sa najviac predá
osobných áut. Kde sa pomerne veľmi veľa
lieta na dovolenky, kúpené na pôžičku.
Kde je najvyšší počet exekúcií. Kde je jeden z najvyšších počtov samovrážd.
Naše psychické zdravie upadá, to fyzické chátra a pritom by stačilo to, čo mô-
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NOVOZÁMOCKO Nástup na rodičovskú dovolenku

Distribúcia:
Kristína Mlatecová 0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (35.000 domácností)
Každý týždeň:
Nové Zámky, Tvrdošovce, Veľký
Kýr, Šurany, Palárikovo, Komjatice,
Dvory nad Žitavou, Bánov
+ párny týždeň:
Mojzesovo, Uľany nad Žitavou,
Radava, Nitriansky Hrádok, Kostolný Sek, Maňa, Kmeťovo
+ nepárny týždeň:
Semerovo, Veľké Lovce, Bešeňov,
Branovo, Andovce, Komoča

Nové
Zámky

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

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

hĺbková hydratácia

KYS. HYALURÓNOVÁ

- výplň jednotlivých vrások
- plošná aplikácia - revitalizácia
tvár, krk, dekolt
prístrojom VITAL INJECTOR 2

Mgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice

HUSOKAČKY 8 €/kg
HUSI
9 €/kg

BROJLEROVÉ KURENCE 3,50 €/kg
OBJEDNÁVKY: 0905 745 006 • 0903 944 151

JUDITA VAVROVÁ, TURÁ - BÝVALÉ PD
Stavebná firma
+ď$'È

• IZOLATÉRA
• KLAMPIARA

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

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

STRECHY

Mzda 1000 - 2000 €

predávame
montujeme

V prípade záujmu, prosíme,
volajte 0905 23 10 45
email: mediderma@mediderma.sk

Zlavo y

www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
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(pri Galante)

- 50%

www.stresnekrytiny.sk

VEĽKÝ VÝPREDAJ
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(žalúzie, sieťky, rolety)
ZAMERANIE
A CENOVÁ
KALKULÁCIA

ZADARMO
MONTECHnz s.r.o.
J.Simora 5, Nové Zámky
tel.: 0905 281 931

NZ19-25 strana-
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• 8 - 15 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• brojlerové kačice na výkrm
• mulard kačice na výkrm
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

577 222
tel.: 0905
0905 598 924

DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

59-0039
59-0293

Ing. Jarmila Kyselicová 0907 779 018

obohatenou o kys. hyalurónovú - tvár, telo

HYDROLIFTING

59-0087

INZERCIA

PLAZMATERAPIA omladenie vlastnou plazmou

45-0100

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

Rodičovskú dovolenku možno chápať
dvoma spôsobmi. V prvom prípade nasleduje po uplynutí materskej dovolenky a bez
rozdielu na ňu môže nastúpiť matka alebo
otec dieťaťa. V druhom prípade je to obdobie považované za materskú dovolenku, ale
v zastúpení otcom, čiže prípad, keď starostlivosť o novonarodené dieťa vykonáva otec.
V nasledujúcom texte sa zameriame na
prvý prípad. Na prehĺbenie starostlivosti o
dieťa môže matka aj otec dieťaťa požiadať
zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku.
Nakoľko nemusí nástup na rodičovskú
dovolenku nasledovať bezprostredne po
materskej dovolenke, začína rodičovská
dovolenka vtedy, keď o ňu zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa. Je potrebné
mať na mysli, že nárok na rodičovskú dovolenku platí najviac do dosiahnutia 3 rokov
života dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje
v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však
najmenej na jeden mesiac, avšak nie dlhšie
ako do dňa, v ktorom dieťa dosiahne 3 roky
veku. Rozdielna situácia nastane v prípade
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje dlhšiu osobitnú starostlivosť. V prípade
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje
osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancovi, ktorý o to
riadne požiada, rodičovskú dovolenku až
do dňa, kedy dieťa dosiahne 6 rokov veku.
Rodičovská dovolenka môže byť čerpaná aj opakovane, resp. prerušovane
(po prerušení je možné opätovne požiadať

o ďalšie čerpanie). Zamestnávateľ sa môže
so zamestnancom dohodnúť aj tak, že rodičovskú dovolenku možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 5 rokov
veku, a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 8 rokov veku, a to najviac
v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka nečerpala. Zamestnanec teda môže posunúť,
resp. odložiť čerpanie rodičovskej dovolenky o dva roky. Jej rozsah však ostáva nezmenený. To znamená, že ak si zamestnanec
vyčerpal túto dovolenku v plnom rozsahu,
logicky už nemá možnosť ju posunúť alebo odložiť. Zamestnanec musí písomne
oznámiť zamestnávateľovi najmenej
jeden mesiac vopred predpokladaný
deň nástupu na rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň jej prerušenia,
skončenia a tiež akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto údajov. Na záver možno
konštatovať, že zamestnanec (žena či muž)
môže, ale nemusí čerpať rodičovskú dovolenku a zamestnávateľ je naopak povinný
poskytnúť rodičovskú dovolenku zamestnancovi, ktorý o ňu požiadal a spĺňa zákonom stanovené podmienky.

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

Rozvoz ZADARMO!

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

36-0010

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

(práva a povinnosti zamestnanca)

45-0067

Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@regionpress.sk

76-0019

Redakcia:
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LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

• terasy
• obklady stien
• ploty, brány
• altánky ...

pri predložení kupónu zľava 50€

teraz AKCIOVÉ ceny -25%
materiál SKLADOM v Nových Zámkoch

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

INFO: 0905 328 814

kompletný sortiment - www.wpc-drevoplast.sk
Nové Zámky,
email: regro@regro.sk, tel.: 0905 601 512

76-0032

45-0008

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ
Mahax Slovakia, s.r.o.

BEZÚDRŽBOVÉ DREVOPLASTOVÉ WPC

KUPÓN
na 50€

óû÷þóþñþąz~práca
ąĂôóôýðYðûôñþZĉüôýĈ
Mzda 663€/brutto
po 2. mes 687€/brutto
+ príplatky
|āôąøðòøýfþ0944 425 183

47-014

Kamenárstvo MONUMENT
Palárikovo

Ponuka
práce

76-0071

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-0161

AZBESTOVÝCH STRIECH
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LEN ZA 7,30 €

od 1 €

(PRÍJEM TOVARU, ŠTÍTKOVANIE)

76-0069

   

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.07.06.19
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hľadá poskytovateľov
odborných prehliadok plynových
kotlov u zákazníkov SPP

85_0430
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nabor@konstrukter.sk - www.konstrukter.sk

15:12

äLURNiSRQXND]UQNRYìFKNiY
SULDPR]7DOLDQVND]DQDMOHSåLHFHQ\

Bližšie informácie získate
na www.spp.sk v časti Upozornenie
alebo telefonicky na +421 2 62 62 42 56

1 kg

(85

'3+

1 kg

(85

'3+

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

7FOEPNBUTQPMTSP ,PNÃS˯BOTLÃDFTUB /PWÊ;ÃNLZ
5FMˁ  FNBJMPCKFEOBWLZ!WFOEPNBUTL
XXXWFOEPNBUTL
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76-0060

0907 887 056

4
zdravie/ SLUŽBY

Mediteriánska diéta

01 AUTO-MOTO / predaj

Keď sa hovorí o mediteriánskej diéte
(MD), mnohým napadne pizza, gyros,
falafel, cestoviny lasagne, prípadne
dlhý biely chlieb. Je to však úplne inak.
Táto diéta obsahuje vo veľkej miere čerstvé ovocie a zeleninu, orechoviny, rybu,
ako aj olivový olej.
Typické pre MD:
ɧ2EVDKXMHYHĀD]HOHQLQ\RYRFLDRUHFKRY
strukovín, ktoré sú prirodzenou súčasťou
väčšiny receptov.
ɧ 2UHFK\ D RULHģN\ V¼ SRUXNH DNR ]GURM
rýchleho občerstvenia, namiesto sladkostí. Stačí 5-10 kusov denne, podľa veľkosti.
ɧ &HOR]UQQ« SRWUDYLQ\ QDPLHVWR W¿FK ]
bielej múky.
ɧ %\OLQN\ VD SRXŀ¯YDM¼ QD RFKXWHQLH
WDNPHUNDŀG«KRMHGOD
ɧ5\E\YVWUDYHV¼DVSRĊNU£WW¿ŀGHQQH
– tuniak, losos, pstruh, makrela, sumec,
sleď; morské plody.
ɧ=ULHGNDY£NRQ]XP£FLDÏHUYHQ«KRP¦VD
Porcia červeného mäsa by mala mať veľkosť asi balíčka kariet, nie viac.
ɧ1DKUDGHQLHPDVOD]GUDYģ¯PLWXNPLSUHdovšetkým olivovým olejom. Vyhýbanie
sa margarínom.
ɧ 5R]XPQ« SULM¯PDQLH V\URY MRJXUWRY
YDM¯ÏRNK\GLQ\-HG¶OHŀLW«QH]DPLHĊDħVL

02 AUTO-MOTO / iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ.
Tel. 0908205521
» Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion aj
diely.Tel. 0949154017

03 BYTY / predaj
» Predám RD v Andovciach,.
Tel. 0905144110

04 BYTY / prenájom
» Dám do prenájmu 2 izbový byt v NZ, čiastočne zariadený, tel. 0905 144 110

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
» Predám pozemok v NZ,.
Tel. 0949800821

07 REALITY / iné
» Kúpim rodinný dom
v Nových Zámkoch.Tel.
0905464582

08 STAVBA

(dokončenie)

tvrdé syry s hlavným jedlom.
ɧ 3UHIHUXMH FHOR]UQQ¼ U\ŀX D FHOR]UQQ«
cestoviny.
ɧVyhýba sa slanine, klobásam a mäsovým
výrobkom s vysokým podielom tukov.
ɧ8SUHGQRVWĊXMHVH]µQQHSRWUDYLQ\
ɧ 3RK£U Y¯QD DOH SR]RU W\SLFN£ VWUHGRmorská diéta neobsahuje viac ako pohár
vína denne.
=GUDYLX SURVSLHYD YHĀD DQWLR[LGDQWRY
a vlákniny z ovocia a zeleniny, z celozrnných výrobkov a orechov, n-3 mastné
kyseliny v olivovom oleji a rybách, polyIHQRO\YRY¯QHRYRF¯]HOHQLQHWULHVORYLQ\
v bylinkách. Suma – sumárum: Stredomorská strava dokázateľne predlžuje
život a chráni pred vznikom chronických ochorení.
1HVPLHPH ]DE¼GDħ ŀH PHGLWHUL£QVN\ÏORYHNVLYŀG\PXV¯Q£MVħGRVWDWRÏQ¿
čas na jedlo, a preto nie je
zhltnuté v náhlivosti, sediac pri televízii alebo
pri počítači. Pokojné a
pohodlné stravovanie
MH URYQDNR G¶OHŀLW« DNR
to, čo sa dostane na
tanier.

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

Občianska
riadková
inzercia

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124
» Kúpim knihy rôznych
žánrov. Uprednostňujem
zbierky nad 100 kusov.Tel.
0949693610

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 5 dolu.

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

NZ19-25 strana-
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» Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
» Predám satelitný komplet FREESAT bez mesaných
poplatkov, ročný poplatok
25EUR, Slovenské, české
a maďarské programy.
Montáž
zabezpečím.Tel.
0903122192
» Odveziem nepotrebnú
práčku, chladničku, mrazničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192
» Predám použitú chladničku, pračku v zachovalom
stave. Funkčná bez závady.
Zabezpečím satelitný príjem DIGI - DIGISPORT. Vybavenie zmluvy a montáž dohodou. Tel: 0903122192

4
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Občianska
riadková
inzercia

KAMENÁRSTVO KAJAL
(medzi Galantou a Šaľou)

Iba to najkvalitnejšie

14 RôZNE / iné

pre Vašich zosnulých!

» Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047

Jedinečné tvary
náhrobných kameňov
za bezkonkurenčné
uvádzacie ceny!

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
» 32R. CHALAN RÁD SPOZNÁ STARŠIU ŽENU.Tel.
0940855751

Vyhovieme aj tým
najnáročnejším
zákazníkom.

Chcete si
podať
inzerát?

7°°
: 8°° - 1
ty
o
b
o
s
ov
o
s sviatk
delka d
od pon orené aj poča
otv

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
36-0009

54
7
2
1
3
0948

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

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

6 - týždnové

MORKY
NA CHOV
ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kg

CIA
R
E
Z
N
I 779 018

45-0039

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

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

0907

Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis

76-0006
76-0008

CHLADIACE

Volajte -Hívjon

PRÍVESY

0915 896 536
Kancelárie:

0907 355 835

59-0012

na prenájom
(svadby, oslavy)

Komárno, Štúrovo,
Želiezovce - od júla

Stavebná ﬁrma HĽADÁ

ŽELEZIAROV

do panelárne
v Nemecku.

0907 736 115

45-0196

59-0042

TPP + 2300€/netto
ZDARMA
doprava + ubytovanie

...........................

VIZITKY

0907 779 018

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

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

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, NZ zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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LETO

Informácia k nadmernému výskytu komárov v konkrétnych oblastiach SR

Zopár rád, ako predísť štípancom

Odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj regionálnych úradov verejného zdravotníctva sú pripravení v rozsahu
svojich kompetencií úzko spolupracovať a byť maximálne súčinní
pri riešení problematiky nadmerného/kalamitného výskytu komárov.
Výskyt komárov je lokálnym problémom. Kompetenciou obce, prípadne
príslušného samosprávneho kraja, je
zvážiť a následne zabezpečiť vykonanie postrekov pre zníženie miery
nežiaduceho obťažovania obyvateľov
z dôvodu nadmerného výskytu komárov.

sú príčinou zhoršovania komfortu života, nie poškodzovania zdravia. Doposiaľ
sa prenos závažnejšieho humánneho
infekčného ochorenia prenášaného
komármi na našom území nepotvrdil.
Za posledných 12 rokov boli zaznamenané len sporadické prípady výskytu
dirofilariózy (hlásené 3 prípady), inak
toto ochorenie spôsobené parazitujúcimi vlásovcami postihuje predovšetkým
zvieratá.

Ako sa môžu obyvatelia sami chrániť pred nepríjemným obťažovaním
komármi:
ɧ REOHÏHQLH V ɤX]O¯NPLɢ DE\ KP\] QHmohol vkĺznuť pod oblečenie,
ɧQDWLHUDQLHQHSRNU\W¿FKÏDVW¯WHODUHSHlentnými prípravkami,
ɧ SRXŀ¯YDQLH «WHULFN¿FK O£WRN YR YRQNerobiť paniku
Orgány verejného zdravotníctva ných lampách, elektrických prístrojov
môžu v takýchto prípadoch, s prihliad- s vyparovaním proti hmyzu a lapačov
nutím na uvedené skutočnosti, postre- hmyzu,
ky iba odporúčať. Postreky môžu or- ɧ PHFKDQLFN£ RFKUDQD RE\GO¯ VLHħDPL
gány verejného zdravotníctva nariadiť na okná a dvere - ich ochrannú funkciu
len v prípade, ak by to bolo potrebné zvyšuje ošetrenie rámov a sietí insektiza účelom zabránenia vzniku a šíreniu cídmi, určenými na tento účel,likvidáprenosného ochorenia. Riziko poško- cia plytkých stojatých vôd, v ktorých je
denia zdravia v dôsledku uštipnutia ko- možný výskyt vajíčok komárov,
márom je podľa názoru epidemiológov ɧSUDYLGHOQ«NRVHQLHWU£YQDW¿FKSRUDVminimálne. Komáre na území SR pôso- tov v okolí obydlí,
bia na ľudí v prípade ich nadmerného ɧY\SU£]GĊRYDQLHQ£GREQDSROLHYDQLH
výskytu predovšetkým obťažujúco, čím záhrad – ak to nie je možné, je vhodné

na hladinu umiestniť plávajúce fólie,
polystyrénové dosky, prípadne naliať
malé množstvo jedlého oleja,
ɧ OLNYLG£FLD NRPXQ£OQHKR RGSDGX ]
okolia obydlí – napríklad plechovky a
plastové fľaše, kde sa v zachytenej dažďovej vode môžu liahnuť komáre.

chu.
Ak uštipnutia od komárov sprevádza
opuch, je vhodné na postihnuté miesto
položiť studený obklad, skrátka ranu
schladiť.
Zaručenou metódou je použitie obyčajného kuchynského, prípadne jablčného octu. Na miesto vpichu aplikujte
Prvá pomoc
pár kvapiek.
Niekedy je uštipnutie od komára vyAk vás poštípe komár a postihnuté miesto vás začne svrbieť, použite ložene bolestivé. Zmiernenie bolesti
chladivé gély, ktoré zmiernia alergic- docielite tým, že na postihnuté miesto
kú reakciu organizmu. Okrem gélov vložíte koliesko cibule.
ďalej môžete využiť aj špeciálne tekuté
Zdroj: ÚVZSR/red.
púdre, ktoré nanesiete na miesto vpiFoto: Archív red.

Nemožno odpísať štyri pätiny
Slovenska I

Skutočné problémy používania
národného jazyka

Na rovinu dnes s pani Jelou Tvrdoňovou, dlhoročnou odborníčkou pre rozvoj vidieka na Slovensku aj v EU.

Opozičná parlamentná strana predkladá zmenu zákona o štátnom jazyku, ktorý liberalizuje jeho prvotné
postavenie.
Domnievam sa, že takýto krok je zbytočný najmä v súvislosti s tým, že súčasné postavenie jazyka neprináša problémy medzi používateľmi. Nepáči sa mi
tento spôsob politikárčenia, keď chcú politici zaujať voliča menšinovej národnosti
a hľadajú neexistujúce problémy.
Riešenie národného jazyka je citlivé. Ak je však potrebné, treba pristúpiť aj
k takejto téme. Len nie prizmou politiky!
Ale ani nie prizmou konzervatívneho
náhľadu na jazyk, ktorý nezodpovedá súčasnej komunikácii. Aj napriek tomu, že
sa tu nezaznamenávajú nejaké zásadné
problémy, sú tu aspekty, ktoré by sa mali
otvoriť:
Prvým aspektom je kodifikácia, ktorá v rukách ministerstva kultúry nebola
dlhé roky aktualizovaná. Kodifikačné
príručky sú staré desiatky rokov. Nie sú
zapracované nové slová, nové lexikálne
významy, nová výslovnosť či slová, ktoré
sa masovo používajú, hoci sú „nespisovné“. Konzervatívna lingvistika sa obáva
deštrukcie jazyka, ak by sa kodifikácia
otvorila. Fungovanie slovenčiny je však
dôkazom, že je pevne ukotvená u používateľov a dokáže kreovať rôznorodé texty.
Druhý aspekt lavíruje na hranici
konfliktu. Národnostné menšiny by si

Slovensko bolo oddávna charakterizované ako vidiecka krajina. Lenže vidiek
vymiera. Nie je to ľahkovážna politika?
Podľa názvu vašej rubriky teda na rovinu: nie je toto náhodou pohľad niektorých
Bratislavčanov, ktorí celý rok tvrdo pracujú
pre nadnárodnú korporáciu, v zime idú do
Álp lyžovať, v lete k moru a slovenský vidiek
poznajú maximálne iba cez malokarpatské
vínne pivnice? Prepáčte tú ostrosť, ale už vidím ako by zareagovali na túto otázku moji
priatelia z Liptova, Turca, Horného Považia
a Spiša, ale – áno aj z Gemeru, Malohontu,
Zemplína a Šariša.

mestá. To je totiž náš veľmi pestrý a rôznorodý slovenský vidiek – všetko okrem Bratislavy a Košíc, vrátane ich okolia.

Sú však regióny, kde vidiek žije iba
vďaka tomu, že ho pri živote drží staršia generácia.
Je to najmä východ krajiny alebo juh
stredného Slovenska. Tam vidiek naozaj
predstavuje iba stredná a staršia generácia.
Mladí sú preč – väčšinou tam, kde sa dá len
trochu lepšie zarobiť. Krátkodobo si situáciu
vyriešili a stali sa – okrem výnimiek – kdesi
vo svete druhoradými ľuďmi. Prečo sa toto
deje? No jednoducho preto, že my (alebo tí,
čo preberajú politickú zodpovednosť?) nevieme nič lepšie, iba dovoliť iným, alebo aj
svojim, drancovať práve vidiecke regióny a
vyvážať surovinu namiesto tvorby pridanej
Otázka mala teda asi znieť správne ľah- hodnoty, ktorá by priniesla prácu a príjem,
napríklad aj týmto mladým.
kovážna centrálna politika...
(Dokončenie nabudúce.)
Ľudia, ktorí napriek tomu, aká je politika
nepriaznivá pre vidiek, tieto regióny držia
» Ivan Brožík
vitálne, a robia z neho priestor pre kvalitný
život. Otázkou je, ako toto úsilie podporuje politika. Teda tá skôr blokuje aktívnych
ľudí, a naopak aktívne podporuje tých, čo
sú už bohatí dosť, ako napríklad nadnárodné automobilové spoločnosti a ich subdodávateľov. A vravia tomu podpora rozvoja zamestnanosti. Nedá sa totiž len tak odpísať
80 percent krajiny a takmer polovicu ľudí,
ktorí žijú v obciach do 5000 obyvateľov a
» Jela Tvrdoňová
ďalšie státisíce obývajúce početné malé
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mali osvojovať slovenčinu intenzívnejšie,
najmä v škole, aby sa štátnym jazykom
mohli dohovoriť v prípade, že by v budúcnosti opustili územia, kde sa hovorí menšinovým jazykom. Žiaci národnostných
menšín stále menej ovládajú slovenčinu,
čím sa zužuje ich miera uplatniteľnosti
na ostatnom území Slovenska. K dôraznej reforme nedochádza. Aj z dôvodu,
že nacionálni politici okamžite vytiahnu
diskrimináciu, ak by sa čo len o hodinu
posilnilo vyučovanie slovenčiny.
Tretím javom je aj stav ovládania materinského jazyka väčšinovým obyvateľstvom. Denne sledujeme v školách, ako
sa zhoršuje pravopis, tvorenie viet, štylistika textu a pod. Má to rôzne príčiny, no
najsilnejšou je vplyv masmédií a verejných činiteľov či osobností, ktorí jazyku
veľa nedávajú. Vážnou príčinou je aj veľmi zlý školský štátny vzdelávací program
zo slovenčiny, ktorý nedovoľuje venovať
sa problémovým oblastiam slovenčiny
intenzívnejšie a pravidelnejšie. Problém
sa dlhodobo nerieši.Zákon, ktorý predkladá opozícia, považujem za zbytočný,
politický a neriešiaci načrtnuté problémy.
Chápem, že ide aj o politické body. Lež
stále si naivne myslím, že legislatívci by
mali riešiť skutočné problémy, ktoré majú
skutočný dosah na ľudí, v tomto prípade
na používateľov slovenčiny.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava
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ekasa

eKASA

K eKase sa všetci nedostanú, výrobcovia nestíhajú

Pokutovať zatiaľ nebudú, ak...

Hoci sa termín spustenia eKasy
1.júl blíži, nie všetci podnikatelia
sa k nej aj reálne dostanú. Objednávku síce zrealizovali, no výrobcovia ich požiadavku nie sú schopní naplniť.
V minulom týždni evidovala finančná správa takmer 185 000 pokladníc
aktívnych v systéme eKasa. Je to 77% zo
všetkých dnes používaných pokladníc.
Všetkým, ktorí si splnili svoju povinnosť
a požiadali o pridelenie kódu a objednaTermín sa nemení
Pri kontrolách nebude finančná správa do 30.septembra pokutovať podnikateľov, ktorí splnia uvedené podmienky, teda:
-požiadajú o kód eKasa do 30. júna,
-stiahnu si inicializačný balíček,
-preukážu sa záväznou objednávkou
na certifikovanú eKasu od výrobcu a
evidujú tržbu v pôvodnej kase.
Zároveň však platí, že okamžite po
dodaní cerfitikovaného riešenia musia prejsť na systém eKasa.

li si pokladničné riešenie, ale aj napriek
tomu nemajú eKasu, vyjde finančná
správa a ministerstvo financií v ústrety tým, že nebudú pokutovaní. Termín
spustenia úplnej prevádzky systému

eKasa však zostáva zachovaný a je ním
1.júl 2019.

Ministerstvo prichádza
s návrhom riešenia problému

Vedenie ministerstva a finančnej
správy prišlo s návrhom ako ochrániť
podnikateľov pred tým, aby doplatili
na skutočnosť, že výrobcovia pokladničných riešení nie sú schopní pokryť
všetky objednávky na dodanie pokladníc. Finančná správa preto v spolupráci
s ministerstvom prijala opatrenie, ktoré
je v prospech podnikateľov. „Podnikatelia, ktorí splnia tri základné podmienky,
sa nemusia báť v prechodnom období
pokutovania, ak nebudú evidovať tržby
v systéme eKasa. Ale to iba za predpokladu, že požiadajú o kód eKasa do 30.
júna a stiahnu si inicializačný balíček,
preukážu sa záväznou nevybavenou
objednávkou na certifikovanú eKasu
od výrobcu a evidujú tržby v pôvodnej
kase,“ vysvetlil podrobnosti o navrhovanom riešení minister financií Ladislav
Kamenický. Finančná správa uvádza, že
spravila všetko pre to, aby sa podnikatelia na systém eKasa mohli pripojiť.
Nemá však žiadny dosah na nepripravenosť niektorých výrobcov a ich technické a ľudské kapacity, zároveň tiež nechce, aby situácia postihla samotných
podnikateľov, ktorí za výrobcov pok-

zdroj stevepb pixabay

ilustračné foto
ladníc nenesú žiadnu vinu. „Vidíme, že
podnikatelia mali snahu splniť si svoje
zákonné povinnosti, čoho dôkazom je
vysoký počet podaných žiadostí o kód
eKasa. Chceme im poskytnúť riešenie,
pri ktorom nedoplatia na nepripravenosť výrobcov. Pozorne totiž sledujeme
vývoj na trhu a aj my vnímame odkazy,
že niektorí výrobcovia nie sú schopní
dodať požadované množstvo eKás,“ informovala prezidentka finančnej správy
Lenka Wittenbergerová. Vedenie ministerstva a finančnej správy sa tiež zhodlo,
že mnohí výrobcovia si prípravu pokladničného riešenia nechali na poslednú chvíľu a poniektorí sa k daňovým

subjektom nesprávali transparentne a
zavádzali ich. Finančná správa eviduje
aj oneskorenie dodávok u softvérových
domov, ktorým výrobcovia nedodali
podklady v dostatočnom predstihu, prípadne čakali na výrobcov, ktorí nemajú
certifikát.„Keďže nám na našich klientoch záleží a v žiadnom prípade nechceme ohroziť ich podnikanie, vychádzame
v ústrety požiadavkám, aby si aj naďalej
mohli plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona,“ povedala prezidentka
finančnej správy Wittenbergerová.
Informácie poskytla Finančná správa
Slovenskej republiky
Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

NOVAPLAST

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

0907 779 018

Slovenčina naša
Nie boty,
botník, ale topánkovník.

-50%

20

na okná a
dvere

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

76-0003

- 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

dopravná spoločnosť liad s.r.o.,
hľadá zodpovedného a spolahlivého:

šoféra MKD - kyvadlová preprava
(sládkovičovo - český tešín a spät)

Požiadavky: vodičský preukaz c+E, karta vodiča,
kvalifikačná karta, platné psychotesty, platná
lekárska prehliadka, chuť pracovať
Výhody: práca na plný úväzok,
Voľné víkendy, stabilný príjem

Bližšie informácie Vám poskytneme
Mobil: +421 911 419 389
Email: hesperuszemne@gmail.com
Web: http://www.hesperus.sk
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45-0183

www.hindickyhydroizolacie.sk

45-0076

Bližšie informácie na:
liadnz1@gmail.com kontakt: 0917 651 628

76-0067

Plat: 624 EUR/mes + variabilná zložka

9
zamestnanie

VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA

*Mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 610 €,
bonus za dochádzku, výkonový bonus a nadštandardný príplatok za prácu v noci.
Do Kolárova na prácu v trojzmennej prevádzke (výroba káblových zväzkov),
do čistého a príjemného pracovného prostredia hľadáme

OPERÁTOROV VÝROBY

Nadštandardný príplatok
za prácu v noci: 1,40 €/h

+70 € v čistom
vo forme straveniek

Možnosť postúpiť na
vyššie platenú pozíciu

Mesačné prémie

Doprava zdarma

Pravidelné
zvyšovanie platov

Pohovory máme
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

o 8:00 na našej adrese.
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76-0008

V prípade záujmu nás navštívte!

10
svet knihy, kúpaliská / zamestnanie

Posledná večera Leonarda z Vinci

Všeobecné zásady pri kúpaní

Lajda Stano sa vrátil. Je to naozaj
dobrá správa, pretože jeho knižka je
naozaj úžasná.

Kúpanie a pobyt na kúpaliskách
je ideálny pre zdravých jedincov.
Najbezpečnejšie je kúpanie na
oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách a na vodných plochách,
ktorých kvalita je monitorovaná
orgánmi verejného zdravotníctva.

Je určená čitateľskej verejnosti, fanúšikom výtvarného umenia a všetkým,
ktorých neprestáva fascinovať génius
Leonardo da Vinci.
Stano Lajda je súčasný slovenský
maliar, ktorý niekoľko rokov systematicky pracoval na rekonštrukcii Poslednej večere, čo ho inšpirovalo k napísaniu tejto knihy. Odkrýva silné i slabé
miesta Leonardovej povahy. Zamýšľa sa
nad jeho proklamovanou homosexualitou a rekonštruuje jeho ambivalentný
postoj k Michelangelovi. Zdôrazňuje, že
umelec bol naozaj zložitou osobnosťou,
ktorá napriek obdivuhodnej pracovitosti a cieľavedomosti neraz zápasila s
pochybnosťami najrôznejšieho druhu.
Stano Lajda hľadá vo svojej knihe
odpovede na dosiaľ nezodpovedané
otázky prameniace zo zložitej náboženskej symboliky, ktorej je Leonardovo
vrcholné dielo plné. To všetko prostredníctvom beletrizovaného príbehu a aj
hĺbkového odborného rozboru slávneho diela.
„Leonardov slávny obraz Posledná
večera ma chytil za srdce už ako desaťročného chlapca, keď mi starý otec venoval čiernobielu pohľadnicu veľ kosti
väčšej poštovej známky s Leonardovým
námetom. Bola to láska na prvý pohľad
a dodnes nerozumiem, čím zapôsobil

tak malý obrázok na chlapca v mojom
veku. Tento vzťah už nikdy nevychladol, skôr naopak. Presne podľa Leonardovho výroku „veľká láska sa rodí
z veľkého poznania“ s každým novým
poznatkom o diele rástol aj môj vzťah k
Leonardovej tvorbe, renesancii aj celému spektru svetového umenia. Prečítal
som množstvo rozličných materiálov o
historických súvislostiach spojených s
osudom obrazu a štúdiu Leonardovej
Poslednej večere som zasvätil významnú časť svojho života. Skľučujúci stav
diela mal výrazný vplyv na moje rozhodnutie študovať na umeleckej akadémii odbor reštaurovanie maľby.“ napísal o knihe ku knihe Stano Lajda.

» red

Preto navštevujte kúpaliská s povolenou prevádzkou a pred ich návštevou sa informujte o ich aktuálnom
stave. Určite nenechávajte deti bez
dozoru dospelej osoby. Dodržiavajte
prevádzkový poriadok kúpaliska. Po
každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne osprchujte a prezlečte do suchého
oblečenia.

Pred vstupom do bazénu si všimnite farbu vody, zákal či zápach, resp.
plávajúce nečistoty na hladine. Nekúpte sa vo vode, ak zapácha po moči
alebo výrazne po chlóre, na stenách
bazéna sú slizovité povlaky resp. sú
steny a dno bazéna poškodené. Nevstupujte do bazénu ak viete, že máte
prenosné ochorenie. Používajte WC a
dodržiavajte zásady osobnej hygieny.
Rešpektujte výstražné značenia pri
bazéne. Neskáčte do vody tam, kde
je to zakázané. Môžete ublížiť nielen
sebe, ale aj iným ľuďom.

Zdravotné riziká z kúpania
Verejné kúpaliská by nemali s
ohľadom na ostatných navštevovať
Zásady kúpania na prírodných ľudia, ktorí trpia prenosným ochorevodných plochách
ním, majú hnisajúce resp. otvorené
Nevstupujte do neznámej stojatej rany na koži, zápaly očí či hnačkové
či tečúcej vody. Do vody vstupujte ochorenia alebo vykazujú ich prípostupne a vyhýbajte sa prudkému znaky. Vznik ochorení z kúpania
ochladeniu organizmu. Do hlbokej hrozí najmä na kúpaliskách, kde sa
vody by sa mali odvážiť iba zdatní neodborne vykonáva dezinfekcia
plavci. Nepreceňujte svoje schopnos- vody, prekračuje povolená kapacita a
ti a sily. Nevstupujte do zelenej vody nedodržiava jeho prevádzkový porias premnoženými riasami či sinicami dok. V prípade prírodných vodných
a nahromadeným odpadom. Nekúp- plôch môže kontaminácia pochádzať
te sa vo vodách, kde sa zhromažďuje aj z odpadových komunálnych vôd,
vodné vtáctvo a v okolí ktorých ste ale aj nekontrolovaného hromadenia
odpadov.
našli uhynuté vtáky alebo zvieratá.
Zásady pre verejné kúpaliská
Pred každým vstupom do bazénu
sa osprchujte a prejdite brodiskom.
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

� MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Facebook: aiwsk

32-0063

33-0025

www.aiw.sk

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

85_0410

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD. NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

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!

CALL CENTRUM:

0905 552 537

IENKY

HĽADÁ
ŽIVNOSTNÍKOV

pre dlhodobých zákazníkov
v Nemecku na pozície:

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

0907 779 018

Kontaktujte nás:
distribucia.nz@regionpress.sk
45-0201

6CZUPWBOJFISBEFOÏTQPMPŘOPTƃPV

DOPR

Nedostáva
te
pravidelne

1SFCMJäÝJFJOGPSNÈDJF
OÈTQSPTÓNLPOUBLUVKUF
t̓
t̓̓
tKBOTVUPS!JGBNSFEF
tTUFGBOTVUPS!JGBNSFEF

t.0/5²3TUBWFCOâDILPOÝUSVLDJÓIÈM
t.0/5²3.&$)"/*,QSFÞESäCVWZTPLP[EWJäOâDIQMPÝÓO
t.0/5²3[BSJBEFOÓLPOÝUSVLDJÓOÈLMBEOâDIBVUPNPCJMPW
t&-&,53*,«3TQMBUOâNPTWFEŘFOÓNfBäf

0ENFOBPEȽ

UBYTOVANIE a

85_0418

85-0005

IFA – mre SK s.r.o.

V, ŽENY aj PÁRY
VHODNÉ PRE MUŽO AVA zabezpečené

0908 979 443

20

NAJLEPŠIE CENY
hľadá CNC operátorov
do Nemecka

0907 779 018

34-0112

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 12,50€ netto
nástup možný ihneď

PERSONÁLNEJ
INZERCIE

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

NZ19-25 strana-
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85_0426

OPERÁTOR
VÝROBY / ČR
VODIČ VZV / ČR
KONTROLÓR
KVALITY / ČR
VÝROBA UPRATOVACÍCH
POTRIEB / ČR
KÉ BRIGÁDY
PONÚKAME ŠTUDENTS

Holešovská 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com
Web: www.mini-trans.sk

TOPOĽČIANKY
Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg

jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené
Príves na prepravu
stavebných strojov

5 950 €

É CENY
AKCIOVené
vozíky
na nebrzd

AKCIA na brzdené
prívesy - zľava 12%

možný nákup sobota - nedeľa po tel. dohode

OBNOVA STRIECH

www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

85 0026

V PONUKE AJ

45-0206

2100 x 1100 x 300 mm cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm  cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm òena s DPH 580 €
YYWWćXY\WćZ_WüüòôýðĂp|t[]W€
Y]WWćXZ\WćZ^WüüòôýðĂp|t]WW€

Slovenská firma

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

BEZ DEMONTÁŽE !

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

0944 720 932

t ZÁRUKA MINIMÁLNE
20 ROKOV
VYKONÁVAME OPRAVY:
t
NAJLEPŠIA
CENA
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
t ŽIADNA ZÁLOHA
obnova plochých striech technológiou COPERNIT t PRVOTRIEDNA
záruka minimálne 20 rokov
KVALITA

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

Týždeň na
m
Chorvátsko
Pagu aj
s dopravou

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ZĽAVY NA JÚN 35%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

NZ19-25 strana-
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www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 350 €

12

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

409 €
249 €

94-0106

-39%

