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Týždenne do 35 000 domácností

Škodlivá slepota
deväťdesiatych rokov znie už iba ako
prehnaný eufemizmus. Práve vďaka
tým neochotným vidieť. Tým slepým fanatikom. Všetkým tým, ktorí odmietajú
kritizovať to, čo je podložené faktami,
volajúcimi po kritike, dokonca aj faktami
takých inštitúcií ako je Národná banka
Slovenska, Štatistický úrad SR či európsky štatistický úrad Eurostat.iba pre to,
že „je to hanobením Slovenska“.
Slovensko sa s týmito slepcami
vpred nikdy nepohne, naopak, zdá sa,
akoby najmä ich pričinením a neschopnosťou vidieť pravdu začalo cúvať. Morálne, hodnotovo, eticky, civilizačne.
Život a jeho realitu treba vidieť, nemožno
žiť s obráteným zrakom a v nostalgii za
čímsi, čo už všetky civilizácie v Európe
dávno odmietli. Nemožno si klamať, že
všetko je v poriadku, keď jednoducho – v
poriadku je iba máločo. Nemožno milovať Slovensko tak, že odmietame vidieť chyby jeho politikov a ekonómov. To je,
akoby sme milovali dieťa
a odmietali ho vychovávať.
Krkavčia láska, duchovná slepota.
Veľa šťastia vám!

OPATROVATEĽKY
A ZDRAVOTNÉ SESTRY

INFO: 0903 412 252
Po – Pia: 8.00 – 16.00
www.agenturapolly.sk

76-0076

 so znalosťou nemeckého
jazyka do Rakúska
(Viedeň a okolie)
 800 – 1100 € za 2 týždne
 stravu, ubytovanie a
dopravu hradí rakúska rodina
PLUS možnosť poberať
rodinné prídavky z Rakúska
(200 € na 1 dieťa)

STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA

Bernolákovo Nám. 21, (vedľa reštaurácie 3 Groše), Nové Zámky

0905 746 124

www.strecha.ws

07-0012

76-0077

ARRI s.r.o.

BEZÚDRŽBOVÉ DREVOPLASTOVÉ WPC
• terasy
• obklady stien
• ploty, brány

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

• altánky ...

PREJDITE
KU SKYLINKU!

teraz AKCIOVÉ ceny -25%
materiál SKLADOM v Nových Zámkoch

LEN ZA 7,30 €

Nové Zámky,
email: regro@regro.sk, tel.: 0905 601 512

od 1 €

ZADARMO ODVEZIEM
76-0069

   

Kamenárstvo MONUMENT
Palárikovo

STARÉ ELEKTROSPOTREBIČE,
CHLADNIČKY, PRÁČKY...

0914 228 663

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
59-0168

  

NOVOOTVORENÁ
07.06.19 15:12

ŠIROKÝ SORTIMENT ŽELEZIARSKEHO,

KUPÓN
na 50€

KANALIZAČNÉHO,VODOINŠTALAČNÉHO,
ZÁHRADNÉHO A PLYNÁRENSKÉHO TOVARU

pri predložení kupónu zľava 50€

76-0032

do 2

0.7.2

019

sortim

platí

na celý

10%

ent

PREDAJ RUČNÉHO NÁRADIA

ZĽAV
A

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

Otv. doba: Po - PIA: 7.00 - 16.00
So: 7.30 - 12.00
Považská 89, Nové Zámky

(od svetelnej križovatky pri TESCU smerom
na Dvory nad Žitavou po pravej strane)

tel.: 0950 400 182
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(rolety, žalúzie, sieťky)

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

PREDAJŇA

nka_inz_102x49,5.indd 1

76-0071

kompletný sortiment - www.wpc-drevoplast.sk


! 

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

OPRAVY A SERVIS
035/64 20 166

www.montplast.sk

montplast@montplast.sk

76-0004

  

INFO: 0905 328 814

HĽADÁME

76-0078

Nevidiaci ľudia, ktorým osud vzal
zrak, sú často požehnaním spoločnosti.
Dávajú jej aj iné „pohľady“ na život,
ako tie bežné, ktoré poznáme z médií či
z osobných životov. Umožňujú jej vidieť
to, čo je pre ňu bežne neviditeľné a často
preto ňou obchádzané. A hlavne z toho
dôvodu by ľudia bez funkčného zraku
mali pútať viac pozornosti Vidiacich,
najmä vidiacich politikov, ale aj majiteľov a prevádzkovateľov budov, dopravcov, architektov, samosprávy. To je však
problém celej spoločnosti, spoločenstva
ľudí, ašpirujúceho na civilizáciu.
Iným problémom je slepota vidiacich. Veľmi vážnym problémom, stavom,
priamo ohrozujúcim demokraciu, princípy právneho štátu a ideály slobody. Slepota, ktorá ich zaviedla do ich vnútornej
tmy, neschopnosti vidieť realitu a žiť doživotne už len v nejakých predstavách.
Slepota, veľmi intenzívne podporovaná
dezinformačnými webmi, hlúposťami,
vydávanými za pravdu, dávno prežitými
dogmami a fanatizmom. A, samozrejme,
mnohými inými „...izmami“, ktorých,
veľmi sme v to dúfali, sme sa chceli zbaviť už v období politicko-spoločenských
zmien v bývalom Česko-Slovensku. Aj
keď dnes táto charakteristika začiatku

AGENTÚRA
ky
POLLY Nové Zám
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Nové Zámky, Tvrdošovce, Veľký
Kýr, Šurany, Palárikovo, Komjatice,
Dvory nad Žitavou, Bánov
+ párny týždeň:
Mojzesovo, Uľany nad Žitavou,
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+ nepárny týždeň:
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Zámky

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

Západné Slovensko
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24.000
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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
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35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
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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

té jedlo na raňajky, obed alebo večeru,
neskôr celý bezmäsitý deň, postupne
niekoľkokrát do týždňa. Podstatou je
iba zmena jedálneho lístka, jej rozsah závisí od toho, či ste boli zvyknutý na každodenné konzumovanie mäsa. Pre toho,
kto je na mäso a mäsové výrobky zvyknutý niekoľkokrát denne, zmena môže
byť významná, ale ten, kto mäso má na
tanieri maximálne raz za deň, ľahko dosiahne zmenu. A história dáva za pravdu.
V minulosti ľudia mávali mäso iba v nedeľu a počas týždňa sa stravovali prevažne vegetariánsky a výskyt civilizačných
ochorení bol významne nižší.
Ako hlavný zdroj bielkovín sa nevyužíva mäso, ale bielkoviny z rastlinnej
potravy – hlavne strukoviny – fazuľa
a hrach, ale aj vajíčka a tofu. Okrem
skupiny nemäsových bielkovín, diétu
tvoria ďalšie štyri skupiny potravín:
ovocie a zeleniny, celozrnné obiloviny,
mliečne produkty, cukor a korenie. Žiadna zo skupín sa nevynecháva. Strava je
v režime 300-400-500: raňajky majú 300
kilokalórií, obed 400 a večera 500. Malé
jedlá medzi nimi majú 150
a tak celkový denný príjem je 1 500 kcal, čo predstavuje 6 300 kilojoulov.
Podľa dennej aktivity je
možné samozrejme príjem zvýšiť.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Na rovinu

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

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

(nie úplne vegetariánska strava)
V rebríčku najzdravších a najlepších
diét má 3. miesto, hneď po stredomorskej
– mediteriánskej a diéte DASH. Samotný
názov vystihuje podstatu – spojenie flexibility a vegetariánstva. Ide o prevažne
vegetariánsky spôsob stravovania,
ale mäso nie je úplne vylúčené. Flexiteriáni využívajú všetky výhody zkonzumácie zeleniny, strukovín a ovocia, ale,
ak majú chuť, si doprajú steak, pečené
mäso, chudý hamburger a samozrejme
ryby.
Je známe, že vegetariáni vážia menej,
ako nevegetariáni o viac ako 15 percent a
výskyt obezity je medzi nimi zriedkavý.
Pre ľudí balansujúcich na hranici nadváhy to u mužov znamená menej o 15 kilogramov a u žien o 10-12 kilogramov.
Pri uprednostňovaní rastlinnej potravy pred zmiešanou so živočíšnymi
výrobkami, sa znižuje výskyt metabolických a srdcovo-cievnych ochorení,
rakoviny a ľahšie sa udržuje hmotnosť. V
súčasnosti veľa moderných ľudí využíva
túto skladbu stravy, len niekedy ani nevedia, že pomenovanie flexiteriánska diéta
vystihuje práve ich spôsob stravovania.
Výhodu je, že sa sústreďujú hlavne na
jedlá zo zeleniny, ovocia, strukovín a
prirodzene na domácu stravu. Niekedy
sa používa aj názov semi-vegetarián.
Obavy zo zmeny nie sú na mieste, nejde o diétu so špeciálnymi obmedzeniami.
Ponuka jedál dokáže byť veľmi pestrá. Zo
začiatku je vhodné vybrať si bezmäsi-

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

...s Ing. Michalom Kravčíkom, CSc.,
zakladateľom MVO Ľudia a voda, nositeľom Goldmanovej environmentálnej
ceny, členom medzinárodnej siete inovátorov pre verejné blaho ASHOKA . Je
autorom a spoluautorom mnohých, vo
svetových odborných kruhoch uznávaných publikácií.
Médiá sú plné tém o zlate, rope,
plyne, ale vode sa nevenuje okrem povodní pozornosť takmer vôbec. Kedy
ju konečne akceptujeme ako základnú životnú a strategickú komoditu?
Žijeme v ilúzii, že sme strechou Európy a že do našej krajiny zneba padá vody
dosť. Neuvedomili sme si, čo môže urobiť
s hydrologickým cyklom premena krajiny. Lenže sme rozorali medze, odstránili
remízky, mokrade a odvodnili poľnohospodársku krajinu, v mestách aobciach
sme kanalizovali čo ani nebolo potrebné
a tak sa nám každoročne zo Slovenska
sa začala voda strácať. Každým rokom v
priemere 250 mil. m3 opustí Slovensko,
je to tá voda, ktorá v minulosti ostávala v ekosystémoch, doplňovala zásoby
podzemných vôd, vyparovala sa cez vegetáciu a udržiavala primeranú teplotu
krajiny. Aj preto sa predlžujú periódy bez
dažďa.
Zavodňovanie krajiny v období klimatických zmien – nemalo by sa stať
stabilnou súčasťou vládnych programov?
Základnou filozofiou politík by mala
byť zodpovednosť za ochranu podstaty

toho, z čoho žijeme. Tou je voda. Zatiaľ sú
verejné politiky v oblasti vodného hospodárstva orientované do využívania vodných zdrojov. V tejto oblasti nie len Slovenská vodná politika, ale aj v ostatných
štátoch Európy ťahá za kratší koniec a to
treba zmeniť. Od súčasnej vládnej garnitúry je ťažko očakávať orientáciu na
novú generáciu legislatívnych nástrojov.
Potrebujú sa tam dostať ľudia, ktorí vedia
kde je problém i ako ho riešiť.
Vláda dotuje nezmyselnú ťažbu
uhlia, ktorá aj tak nemá perspektívu.
Nepriniesli by dotácie do ozdravenia
vodného cyklu viac pracovných príležitostí?
Už v roku 2011 som s kolegami na úrade
Vlády pripravil pre Nórsky finančný mechanizmus plán odštartovania konverzie
banského na vodný priemysel na Hornej
Nitre. Vnímali sme konflikt medzi baníkmi a kúpeľmi v boji o využívanie termálnych vôd ako príležitosť. Prvá investícia
v rozsahu 3 mil. eur mala pripraviť dlhodobý plán konverzie ekonomických
činností z pohľadu sociálnych, environmentálnych
i ekonomických tém na
Hornej Nitre. Nevedno
na čo sa minuli peniaze
z Nórskeho finančného
mechanizmu. Moderná
ekonomika sa
však volá Modrá
ekonomika.

» Ing. Michal Kravčík Csc.
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Nie hledí Slovenčina naša
na puške, ale cieľnik.

Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis

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

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

76-0006
76-0008

Redakcia:

3

Váš regionálny predajca

0908 170 998

59-0408

NOVOZÁMOCKO Flexiteriánska diéta

3
bývanie

NOVAPLAST

VEĽKÝ VÝPREDAJ

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(žalúzie, sieťky, rolety)

- 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

ZAMERANIE
A CENOVÁ
KALKULÁCIA

76-0019

Termín konania dražby:
dňa 06.08.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na
prízemí, Svätourbanská 107/37, 949
01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Dražobná zábezpeka: 7 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom so súp. č. 97, postavený na parc. č.
1135/61. Pozemky parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
ako parc. č. 1135/2, parc. č. 1135/61 o celkovej výmere 2 204 m2, spoluvlastnícky podiel v 1/1. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 2696,
k.ú. Palárikovo.

6 - týždnové

MORKY
NA CHOV
ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

52-0005-100

Kontakt: 02/32202713, 0911 833 869,
bela@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
45-0039

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

Rodinný dom
Palárikovo

Najnižšie podanie: 35 700,00 EUR

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

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

76-0003

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

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

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

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

-50%
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RADíME / ZAMESTNANIE

05 DOMY / predaj
»Predám 3-izbový rodinný
dom s 4,5á záhradou, veľkou garážou, s podpivničenou ptístavbou. Využiteľný
na podnikanie alebo bývanie. Rekonštrukcia, strecha
a zateplenie v r. 2016. Treba
vidieť.Tel. 0907868938
»Predám RD v Komoči. Rk
nevolať.Tel. 0908091713

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE.
Tel. 0944724181
»54r.hľadá priateľku.Tel.
0917049831

» red

POZOR!

Odstránime mokré, vlhké steny!

INJEKTÁCIA • ÚČINNÝ VÝSLEDOK
SKVELÁ CENA • 0911 256 085

Damaro Slovakia s.r.o
so sídlom v Nitre

06 POZEMKY / predaj

prijme na TPP

07 REALITY / iné

vodiča MKD

»Kúpim rodinný dom
v Nových Zámkoch.Tel.
0905464582

Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

08 STAVBA

Víkendy doma

jedna odjazdená sobota v mesiaci

»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

Plat 1500€ (600€
v čistom + diéty + prémie)

09 DOMÁCNOSŤ

Parkovanie áut v Bratislave

Kontakt: 0911 997 728

»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

0907 652 710

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.
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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 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.

68-06

04 BYTY / prenájom
» V NZ dám do prenájmu 2-izbový byt.Tel.
0905484216
»Prenajmem garzonku a
1-izbový byt v NZ a v Šuranoch.INFO:.Tel. 0915899339
»Prenajmem garsónku B.
N.Tel. 0908397314

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

75-06-3

03 BYTY / predaj

Každá desiata slovenská domácnosť vyhadzuje potraviny doslova
denne. Nakupujeme ako keby mala
nastať vojna, často potraviny skladujeme nevhodne a ešte častejšie ani nevieme, čo vlastne máme v chladničke
či v komore. Len, nebodaj, aby nezívali prázdnotou! Zistenia sú výsledkom skúmania Občianskeho združenia Free Food.
Nezaoberajme sa tým, ako by sa
dala vyčísliť finančná hodnota takto
nevyužitých potravín a o koľko eur
ročne sa vyhadzovaním potravín pripravujú rodiny u nás. Ide tu skôr o to,
že sa dá tomu predísť.
Na nákup si doma napíšte lístok
čo potrebujete. Predajne modernej
doby sú totiž psychologicky prispôsobené tak, že vás nútia prejsť popri
regáloch s najväčšími oku lahodiacimi zbytočnosťami, kým sa dostanete
napríklad k chlebu či pečivu. Potom
nakupujú vaše oči a nie vaša potreba.
Dnešné veľké moderné chladničky
a najmä mrazničky sú často doslova

smetiskom. V ich menej prístupných
častiach skladujeme to, o čom ani nevieme, kým prejde doba spotreby i trvanlivosti. Preto je dobré po každom
nákupe potravín chladničku preorganizovať, čerstvé uložiť do zadnej
časti políc a tie z minulého nákupu
posunúť dopredu. Je dobré takto udržiavať prehľad o tom, čo nám v kuchyni chýba a zároveň, čoho máme ešte
spotrebovatelný nadbytok. To sa týka
aj úložných priestorov v mrazničke –
veď kto tam napríklad nemá niekde
ešte napríklad jahody z predvlaňajška a priestorov v komore. Je tiež dobré
zvyknúť si, kde v ktorej časti chladničky máte uložené konkrétne potraviny a to miesto nemeniť. Vyhnete
sa ich hľadaniu a aj zabúdaniu, že v
chladničke ešte sú.
Veľkú rolu pri zbytočných nákupoch zohráva aj neprimeraný odhad.
Z výskumov vyplýva, že aj keď by sme
o štvrtinu znížili nakupované množstvá potravín, chýbať nám nebudú.
Tak isto – pri príprave stravy sa neriaďme iba momentálnou chuťou na
to či ono, ale varme hlavne z toho, čo
je v chladničke či v komore.

59-0167

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ.Tel.
0908205521
»Kúpim Škoda 110R, Garde alebo Rapid aj nepojazdné bez papierov.Tel.
0904527918
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/ Diely-DOHODA ISTÁ.Tel.
0908205521

Viac ako 160 kilogramov ešte použiteľných potravín ročne v priemer vyhodí do odpadu jeden občan Slovenska.

Občianska
riadková
inzercia

45-0217

01 AUTO-MOTO / predaj

Poldruha metráka

45-0027

Občianska
riadková
inzercia

5
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!

6
zamestnanie
Makrolon 7/16 bronz
16,20 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.polykarbonat.sk/akcia

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

- odstránenie nečistôt
- vynikajúca nepriepustnosť vody
- rýchla obnova žľabov a komínov
- vzhľad škridle
- nízka hmotnosť
- vysoká životnosť
Bituflexroznava@gmail.com

- 25 rokov záruka
a dlhoročné skúsenosti
- zameranie zdarma
- bez zálohy
- kvalitný taliansky
materiál zn. Index

721190194

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056

0950 266 604
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

PICKER
možný mesačný hrubý zárobok: až 805 €

základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

možný prechod do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka
Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:

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

NOVÉ ZÁMKY: každý pondelok o 11:00,
Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie 7

Viac informácií:

07-0009-8

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

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

Facebook: aiwsk

85-0005

www.aiw.sk

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!

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
splátky od 35 €

rámové
bezrámové

0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeobecných zákonných povinností.

OZVITE SA NÁM
Jarmila Kyselicová
kyselicova@regionpress.sk
0907 779 018
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