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• oblečenie pre vekové kategórie 
  od najmenších po vek 15 rokov
• nájdete u nás štýlové, elegantné,
  športové a hlavne kvalitné oblečenie

DETSKÉ OBLEČENIE
ZoRka

Nájdete nás na M.R.Štefánika 10
Nové Zámky(oproti OD Zámčan)

ZoRka detské oblečenie

NOVÁ KOLEKCIA 
JESENNÉHO TOVARU
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STIERKY
SADROKARTÓNY
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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
stavebné rezivo 

od150 €/m
2 NITRA (Chrenová)

Fatranská 5A
www.lasercenter.sk
0940 83 83 55

DERMATOLOGICKÁ - KOŽNÁ
AMBULANCIA
na priamu platbu

NOVÁ

a iné kožné problémy riešime bez čakania
Objednajte sa
na presný čas
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NOVOZÁMOCKO

Ing. Jarmila Kyselicová  0907 779 018

Distribúcia:
Kristína Mlatecová  0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: 
Nové Zámky, Bánov, Komjatice, 
Mojzesovo, Palárikovo, Šurany, 
Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou, 
Dvory nad Žitavou, Kmeťovo, 
Maňa, Radava, Veľký Kýr
 
+ nepárny týždeň: 
Nové Zámky, Andovce, Bánov, 
Komjatice, Palárikovo, Šurany, 
Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou, 
Bešeňov, Branovo, Komoča, Se-
merovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr 

novozamocko@regionpress.sk

Redakcia: Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY

Nové 
Zámky

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC   26.700 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (34.140 domácností)
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ZBER A SPRACOVANIE 
STARÝCH VOZIDIEL S POTVRDENÍM

PRE POLÍCIU SR.
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ANTÉNY - SATELITY

slov. a maď. progr. ZADARMO. 
za 25€ ročne 

(38 programov SK, CZ, HU)
PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS

CSUTI IMRICH - NOVÉ ZÁMKY
MOBIL: 0903 122 192

DIGISPORT
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www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

AZBESTOVÝCH STRIECH

0907 652 710
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Platové podmienky: 
728€/Brutto + diéty, mesačné odmeny

z Nových Zámkov a okolia.

72
119

02
47

 

+421 915 998 573
obchd@fenestra-nr.sk
www.fenestra-nr.sk

» GARÁŽOVÉ BRÁNY » SIEŤKY » ŽALÚZIE

Nový showroom
nájdete na

ul. Štúrova 12
Nitra
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Vedľa predajne sa nachádza veľkoobchod s ovocím a zeleninou. Pre obchodníkov a kuchyne ponúkame
výrazné zľavy!!! Informácie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

8.00 – 18.00 hod.
7.00 –14.00 hod.
Zatvorené

Predajňa: Nitrianska cesta 119, Nové Zámky, Tel: 035/640 86 00

Ceny sú platné od 23.9.2019 do 28.9.2019

Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.

JABLKÁ ČERVENÉ
nová úroda
voľný predaj

0,69 €/kg

NOVÁ KVASENÁ 
KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

ZAVÁRANINY
na domáci spôsob

KAPUSTA BIELA
voľný predaj

0,49 €/kg

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

od 1,20 €/ks

ZEMIAKY ŽLTÉ
na zimné uskladnenie
balenie 25kg

REŽEME KAPUSTU
PO-PIA 8.00-16.00

SO 8.00-12.00
Telefonické objednávky

na číslach:
0908 832 973, 0944 706 284,

0902 714 559

KAPUSTA 
REZANÁ
voľný predaj

0,55 €/kg
PAPRIKOVÁ 
POMAZÁNKA 190g
(sladká, pikant, extra pikant)

od 1,00 €/ks

Myslíte si, že je 
najpodstatnejším 
problémom Sloven-
ska to, či majú ho-
mosexuáli registro-
vané partnerstvá? 
Určite nie a ani my 

nie. Bohužiaľ - PS/SPOLU a KDH sa tak 
celé leto tvária. Nerokujú o inom, len o 
tom, či návrh na partnerstvá homosexu-
álov predložia hneď po voľbách, ako chce 
PS/SPOLU, alebo až za 2 roky, ako navr-
huje predseda KDH.

A rozumní ľudia sú na Slovensku z 
toho v šoku. a najmä voliči KDH, ktorí 
nechápu o čo Hlinovi ide. Akoby sme v 
štáte, ktorý nám spod rúk uniesla mafia, 
nemali teraz iné problémy! Zároveň platí, 
že takto úplne zbytočne lejú tieto strany 
vodu na mlyn Ficovi a spol, ktorému teraz 
len stačí ľudí týmto strašiť a môže mu to 
pomôcť vyhrať voľby.

Preto sme minulý týždeň prišli s pr-
vou časťou plánu, ako opozícia môže spo-
ločne poraziť mafiu vo voľbách. Nazvali 
sme ju „NESTRAŠME ĽUDÍ“ - a sľúbili sme, 
že naše hnutie nevstúpi do vládnej koalí-
cie, ktorá by chcela zaviesť registrované 
partnerstvá a adopcie detí homosexuálmi. 
Že nevstúpime do vlády, ktorá by chcela 
uvoľniť boj voči drogám, ktorá by chcela 
brať ľuďom sociálne výhody, ktorá by chce-
la súhlasiť s kvótami pre migrantov.

Jasné, že teraz budú chvíľu na nás 

peniť ľudia z PS/SPOLU, KDH či od Kisku. 
Ale to nevadí a to sa poddá. Urobili sme to 
v dobrom záujme všetkých ľudí, ktorým 
na Slovensku úprimne záleží. Poďme 
bojovať za podstatné veci - poďme vrátiť 
unesený štát späť do rúk ľudí a nenahrá-
vajme úplne zbytočne našimi chybami 
Ficovej mafii. Dlhé roky ľudia túžia po 
zmene a nekazme si to zbytočným straše-
ním týmito témami, ktoré mnohých ľudí 
môžu od volieb odstrašiť.

Máme pred sebou posledných 5 me-
siacov boja za lepšie a spravodlivé Slo-
vensko. Máme pred sebou finálny zápas 
za Slovensko, kde budeme radi žiť. Ne-
kazme si to.

PS. Pellegriniho sa nám síce odvolať 
nepodarilo, ale bojovali sme dobrý boj. 
Sám som na schôdzi rečnil vyše troch 
hodín a pomohli aj moji kolegovia. Veľmi 
ma však mrzí, že nás poslanci za strany 
PS/SPOLU, KDH a ani 
kolegyňa Remišová 
zo ZA ĽUDÍ, nedo-
kázali podporiť ani 
jednou jedinou vetou 
v rozprave - v našom 
spravodlivom boji za 
spravodlivosť na Slo-
vensku. Opäť zvíťazilo 
ego, opäť sme museli 
bojovať sami.

Nestrašme ľudí 
a zoberme tromfy Ficovi z rúk

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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»Kúpim motocykle značky 
JAWA ČZ v akomkoľvek sta-
ve.Tel. 0905121391

»Predám 2izb. byt na ul. G. 
Bethlena, 4.posch, čiastoč-
ná rekonštrukcia. Cena do-
hodou.Tel. 0917619692

»Prenajmem garzonku a 
1-izbový byt v NZ a v Šura-
noch.INFO:.Tel. 0915899339
»Dám do prenájmu 2-iz-
bový byt v NZ so záhrad-
kou, ul. Bezručova.Tel. 
0907607348

»Predám záhradu s uni-
mobunku v lokalite Hliník 
v Nových Zámkoch. Rea-
litné kanclárie ma prosím 
nekontaktovať. Cena doho-
dou.Tel. 0907755726

»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 chladnič-
ku, pračku v zachovalom 
stave. Funkčná bez záva-
dy. Zabezpečím satelitný 
príjem DIGI - DIGISPORT. Vy-
bavenie zmluvy a montáž 
dohodou. Tel: 0903122192.
»Predám celý set nábytku 
do detskej izby - 60€.Tel. 
0907286258

»Predám jačmeň 1q /16€, 
Mojzesovo.Tel. 0910176040

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

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

0918439124
»Kúpim ľudové kroje.Tel. 
0902708047

»Hľadám priateľku na váž-
ny vzťah od 50 do 60 rokov.
Tel. 0918256367
»55r.muž hľadá partnerku.
Tel. 0915205150
»55r. hľadá priateľku.Tel. 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

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    

NEJDE VÁM 
BIZNIS?
KONTAKTUJTE NÁS

novozamocko@regionpress.sk

0907 779 018

www.regionpress.sk

»

»- Viete, čo je to 90-50-
90?
- Jazda v meste okolo po-
licajtov.

»Idem autom a vidím zá-
blesk kamery. Hneď som 
pochopil, že ma fotia kvôli 
prekročeniu rýchlosti, aj 
keď som vedel, že rých-
losť som neprekročil. Tak 
aby som sa uistil, že mám 
pravdu, obišiel som ulicu a 
prešiel znovu v tom istom 
mieste ešte pomalšie. Bola 
to pre mňa zábava, tak 
som prešiel okolo tej kame-
ry ešte trikrát s rýchlosťou 
korytnačky a s úsmevom 
som ešte zakýval do ka-
mery, ktorá ma fotila po 
každom prejazde. Za dva 
týždne som dostal list, v 
ktorom bolo päť šekov za 
nezapnutý pás.

»V správach hovorili, že by 
každý, kto vyrazí na cesty 
v zimnom počasí, mal mať 
so sebou reťaze, lopatu, 
deku, rozmrazovač, ťažné 
lano, baterku, hever a ná-
hradné koleso. No, vyzeral 
som ráno v tej električke 
ako blbec.

»Predám auto s nehrdza-
vejúcou, pontónovou ka-
rosériou, nepodliehajúcou 
módnym vplyvom, s dvoj-
taktným motorom pracujú-
cim na princípe náhodných 
výbuchov.
Zn: Wartburg 323 Sedan.

» redakcia

Vtipy
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      BUK     DUB    HRAB     

krbovedrevonz@gmail.com   

Rozpá te srdce Vášho domu
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Pre mnohých čosi neznáme

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Kto by netúžil po pokojnom, harmo-
nickom živote! Teda, okrem tých, 
ktorí už dávno zabudli na základnú 
skutočnosť, a to, že život  je dar a nie 
nárok. 

Nárok na niekoľko desiatok tisícové 
hodinky, nárok na policajnú ochra-
nu, nárok na panovanie, teda vlastne 
iba neobmedzenú moc, frajerku popri 
manželke, okázalý luxus, nárok na 
majetky aj za cenu ľudských životov. Je 
takých u nás dosť, ale vlastne – nestoja 
za nič. Lebo sú nič. Ľudsky iba jedno 
veľké nič.

Svetový deň vďačnosti sa stal kaž-
doročným významným dňom ľudstva 
na Havaji počas Dňa vďakyvzdania v 
roku 1965. Deň je príležitosťou ukázať 
svoju vďačnosť a uznanie. Pretože práve  
vďačnosť je základom harmonického a 
pokojného života. Ak by sme každý deň 
poďakovali za to, čo sme dostali ako dar, 
prišli by sme na mnoho krásnych vecí. 
Ako aj na fakt, že najväčším darom je 
samotný život. Stačí „málo“ - uvedomiť 
si, čo všetko dostávame. Nie privlastňu-
jeme si či kradneme. Dostávame.

Výskumy potvrdzujú, že tí z nás, 
ktorí dokážu byť vďační, sú šťastnejší, 
menej vystresovaní a trpia v menšej 
miere depresiami. Byť vďačný sa dá aj 

za maličkosti, za západ slnka za ho-
rami, za dobrú večeru, za krásnu kni-
hu, alebo, hoci aj keď sa na vás niekto 
usmeje. Mať nárok, vyhrať napríklad 
voľby a „môcť všetko“, to je z ľudského 
pohľadu pramálo, je to viac ako nič. A 
od ľudí, ktorí takto vnímajú život a svoje 
momentálne postavenie v ňom sa nedá 
čakať žiadna vďačnosť, ale ani radosť zo 
života, iba nenávisť a lož. Lebo nárok 
sa neuspokojí jeho splnením, naopak, 
vtedy obvykle vzniká množstvo ďalších 
nárokov.

Mimochodom, jednotlivci, ktorí 
praktizujú uvedomelú vďačnosť, majú 
posilnenú aktivitu mozgových štruktúr 
zodpovedných za sociálne poznanie, 
empatiu a pocity uznania. Povedzte 
preto „Ďakujem“ kedykoľvek máte prí-
ležitosť,  poďakujte niekomu a za niečo 
aj v duchu. Keď budete mať ťažký deň, 
vyberte si zopár spomienok 
a pripomeňte si svoje dary 
a všetko, za čo ste vďační.

Vďaka vám za pozor-
nosť a pekný skorojesen-
ný týždeň, začínajúci 
sa cez víkend Dňom 
vďačnosti!

Nie spratek, ale galgan, 
fagan, lagan, nezbedník, potvora.

Slovenčina naša
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Jaskyňa Driny či podzemná perla 
Malých Karpát, ako ju tiež zvyknú 
nazývať, oslavuje 90. výročie obja-
venia. Jaskyniari zo Speleoklubu 
Trnava spolu s obcou Smolenice a 
partnerskými organizáciami pri-
pravili pri tejto príležitosti zaují-
mavé podujatie Driny 1929-2019, 
ktoré sa uskutoční 28. septembra o 
10.00 h v Smoleniciach.

Priaznivci prírody i jaskyniarstva sa 
majú skutočne na čo tešiť, organizáto-
ri chystajú bohatý program určený pre 
všetky vekové kategórie. „Príďte si s nami 
zaspomínať na významný objav, ktorý 
pomohol rozvoju turistického ruchu v re-
gióne a sprístupnil krásy podzemia širo-
kej verejnosti,“ pozýva Alexander Lačný, 
predseda Speleoklubu Trnava.

Prednášky, diskusie 
aj výstava historických fotografií

Program osláv sa začne o 10.00 h. 
v Kultúrnom dome v Smoleniciach. 
Pozvanie prijali aj potomkovia objavi-
teľov jaskyne. Chýbať nebudú pútavé 
prednášky o histórii objavovania jas-
kýň spojené s voľnou diskusiou, ktoré 
organizátori pripravili v spolupráci so 
Slovenským múzeom ochrany prírody a 
jaskyniarstva. Súčasťou bude i výstava 
veľkoformátových historických fotogra-
fií objaviteľov. „Pred kultúrnym domom 
živú aj neživú prírodu predstavia Lesy 
Slovenskej republiky, Štátna ochrana 
prírody Slovenskej republiky - Správa 
CHKO Malé Karpaty, Správa sloven-
ských jaskýň a Slovenská speleologická 
spoločnosť. Občerstvenie zabezpečia 
jaskyniari zo Speleoklubu Trnava a obec 
Smolenice,“ vymenúva A. Lačný.

Exkurzie aj vstup 
do neprístupnej jaskyne

Nasledovať budú dve terénne exkur-
zie. Prvá z nich je spojená s výkladom a 
záujemcov zavedie na Náučný chodník 
Smolenický kras. Druhá exkurzia pod 
názvom Po stopách objaviteľov bude 
smerovať do neprístupnej jaskyne. 
„Návštevníci by sa mali vybaviť star-
ším oblečením, či priniesť si náhradné, 
pretože v jaskyni je dosť hliny,“ radí A. 

Lačný. „Potrebné je tiež mať zo sebou 
čelovku a pevnú obuv,“ dodáva skú-
sený jaskyniar. Obe výpravy sú nená-
ročné vhodné aj pre deti či seniorov a 
návštevníci podujatia si môžu vybrať, 
ktorú z nich chcú absolvovať. Ich trasy 
sa končia priamo pri jaskyni Driny, kde 
sa môžu všetci účastníci tešiť nie len na 
zľavnené vstupné ale aj na ukážky jas-
kyniarskej techniky na povrchu s jasky-
niarmi z ďalších spriatelených klubov.

Jediná na západnom Slovensku
Jaskyňa Driny je jedinou sprístupne-

nou jaskyňou na západnom Slovensku. 
Leží na území Chránenej krajinnej oblasti 
Malé Karpaty. Nachádza sa v Smolenic-
kom krase juhozápadne od Smoleníc, v 
blízkosti rekreačného strediska Jahodník. 
V porovnaní s našimi ostatnými sprístup-
nenými jaskyňami, v ktorých zväčša pre-
vládajú mohutnejšie podzemné priestory, 
predstavuje sústavu užších puklinových 
chodieb, avšak s čarokrásnou kvapľovou 
výzdobou. Vchod do jaskyne na západ-
nom svahu vrchu Driny, ktorý vystupuje z 
juhozápadného úbočia Cejtacha, je v nad-
morskej výške 399 metrov. Vytvorená je v 
druhohorných hnedosivých spodnokrie-
dových rohovcových vápencoch vysocké-
ho príkrovu koróziou atmosférických vôd 

pozdĺž tektonických porúch. Dosahuje 
dĺžku 680 metrov a vertikálne rozpätie 40 
metrov. Pozostáva z úzkych puklinových 
chodieb, akými sú Chodba spolupracovní-

kov, Beňovského chodba, Chodba nádejí a 
neveľkých sieňovitých priestorov ako Sieň 
Slovenskej speleologickej spoločnosti, 
ktoré sa vytvorili najmä na križovatkách 
tektonických porúch. Objavný komín, kto-
rý klesá do hĺbky 36 metrov od horného 
vchodu má charakter závrtového komína. 
Puklinové podzemné priestory dekoru-
je bohatá sintrová výplň. Pre jaskyňu sú 

typické sintrové záclony so zúbkovitým 
lemovaním. Ďalej sú zastúpené sintrové 
vodopády a náteky, pagodovité stalagmi-
ty a rozličné formy stalaktitov. Vyskytujú 
sa tam aj sintrové jazierka, ktoré sú dopl-
ňované presakujúcou zrážkovou vodou. 
Teplota vzduchu v zadných častiach jas-
kyne Driny je 7,1 až 7,8 °C, relatívna vlh-
kosť 92 až 97 %. Vplyvy vonkajšej klímy sa 
prejavujú pod Objavným komínom, ktorý 
komunikuje s povrchom, a vo Vstupnej 
chodbe. V týchto častiach jaskyne teplota 
vzduchu dosahuje 5,6 až 8,7 °C. Jaskyňa je 
sprístupnená v dĺžke 410 m.

Vďaka objaviteľom
Záhadnú dieru na Drinkovom vrchu 

miestni občania poznali už v 19. storočí. 
Do hlbších častí závrtového komína pre-
nikli J. Banič a I. Vajsábel v roku 1929. V 
roku 1931 J. Prudík s cieľom prieskumu 
jaskýň založil Komitét pre výskum jaskýň 
v Smoleniciach. Do samotnej jaskyne 

sa dostali v roku 1932 v hĺbke 36 metrov 
od povrchu. V záujme vytvorenia vhod-
ných podmienok pre jej sprístupnenie v 
roku 1933 zásluhou J. Beňovského zalo-
žili Družstvo pre výskum jaskyne Driny a 
malokarpatského krasu s r. o. v Smoleni-
ciach. V roku 1933 vyrazili dolný vchod a 
začali upravovať jej priestory. V roku 1934 
J. Prudík, J. Banič a J. Kratochvíl objavili 
Beňovského chodbu. V roku 1935 v sú-
vislosti so zmenou hospodárskeho spra-
vovania jaskyne družstvo prijalo nové 
stanovy a názov Smolenické jaskyne Dri-

ny a letoviská, družstvo s r. o., v Smoleni-
ciach. V tom istom roku jaskyňu otvorili 
pre verejnosť v dĺžke 175 m s provizórnym 
elektrickým osvetlením. Riadne elektric-
ké osvetlenie inštalovali v roku 1943. V 
roku 1950 jaskyniari pod vedením J. Maj-
ka, A. Droppu a L. Blahu objavili Sieň slo-
venskej speleologickej spoločnosti, ktorú 
spoločne s Hlinenou chodbou a Chodbou 
nádeje sprístupnili v roku 1959.

Naberte smer Smolenice
Ak mierite do jaskyne Driny z kto-

réhokoľvek kúta Slovenska, smerovať 
treba do obce Smolenice. Približne ki-
lometer od dediny nájdete parkovisko, 
nachádzajúce sa pri rekreačnom stre-
disku Jahodník. Vzdialenosť jaskyne 
od parkoviska je asi 1 kilometer lesnou 
cestou s prevýšením 100 metrov, prístup 
trvá asi 20 minút. Záver chodníka je po-
merne strmý so 100 schodmi. Najbližšia 
zastávka autobusovej verejnej dopravy 
sa nachádza v Smoleniciach, do obce sa 
však dá dostať aj vlakom.

Stranu pripravila RENÁTA KOPÁČOVÁ

Nenechajte si ujsť mimoriadny vstup do neprístupnej jaskyne

Jaskyňa Driny slávi okrúhle výročie

Chodba v Pukline pod orechom Smolenický kras, ktorú budú môcť návštevníci 
podujatia prebádať.                                                                   foto autor: Alexander Lačný 

Jaskyňa Driny - Slonie uši.                                                              foto autor: Pavol Staník

Jaskyňa Driny - Profil chodby na Jaskynnej križovatke.      foto autor: Pavol Staník

ZAUJALO NÁS Najčítanejšie regionálne noviny

Domov netopierov
Doteraz sa v jaskyni zistilo 11 

druhov netopierov. Najpočetnejší 
je Rhinolophus hipposideros. Z 
ďalších druhov sa tu vyskytuje 
podkovár veľký Rhinolophus 

ferrumequinum, netopier obyčajný 
Myotis myotis, uchaňa čierna 

Barbastella barbastellus, či ucháč 
svetlý Plecotus auritus ale aj iné.
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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 

V prípade záujmu nás navštívte!  

Pohovory máme  
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ  

o 8:00 na našej adrese. 

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 

Možnosť postúpiť na 
vyššie platenú pozíciu  

Mesačné prémie 

Pravidelné  
zvyšovanie platov Doprava zdarma 
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Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

freeSAT-50% Z ava
Skylink,Plustelka,Mindig TV
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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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Otv. doba: Po - PIA: 7.30 - 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

 
  VODA

Vodovodné batérie - slovenské za bezkonkurenčné 
ceny - záruka 7 rokov, radiátory, komínové a odkvapo-
vé rúry, kanalizačné rúry, sortiment pre vodoinštala-
térov a záhradkárov,  WC a príslušenstvo, umývadlá,   
                                                       ručné náradie, železiarstvo
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V SOBOTU

ZĽAVA 10%
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Kamenárstvo MONUMENT
  Palárikovo

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

INFO: 0905 328 814

KUPÓN  
na 50€

pri predložení kupónu zľava 50€

Vedenie školy spustilo výučbu od-
boru 2561_M  informačné a sieťové 
technológie, ktorý poskytuje pre 
budúcich informatikov špecializo-
vane zamerané štúdium. 

V súčasnosti chýba na  Slovensku 
viac ako 12.000 odborníkov v IT sektore,  
ich počet bude stále rásť. Tento sektor 
totiž patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajú-
cim. To budúcim absolventom štúdia 
poskytuje záruku, že budú patriť k naj-
žiadanejším na trhu práce, navyše s veľ-
mi zaujímavým a vysoko motivujúcim 
finančným ohodnotením.

Myslia na budúcnosť žiakov
Cieľom školy je pripraviť budúcich ab-

solventov pre pracovný trh 21. storočia v 

oblasti informatiky, programovania a 
robotizácie. Týmto vzdelávaním reagujú 

na aktuálne potreby priemyselnej revo-
lúcie Priemysel 4.0. V tomto smere budú 
ich vedomosti a zručnosti presahovať 
stredoškolskú úroveň. Školský učebný 
plán je postavený tak, aby absolventi 
po skončení štvorročného štúdia dispo-
novali v niektorých oblastiach takými 
vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú v 
súčasnosti predmetom štúdia v prvých 
semestroch vysokých škôl. 

Vyučovanie v odbornom partnerstve
Škola ponúka uchádzačom štúdium v 

systéme duálneho vzdelávania v spolu-
práci s partnerskou firmou Continental 
Automotive Systems Slovakia s.r.o. vo 
Zvolene, ktorá sa špecializuje na výro-
bu a predaj bŕzd a brzdových systémov 
pre všetky typy motorových vozidiel. Po 
skončení školy majú možnosť pracovať 
v tomto úspešnom nadnárodnom pod-
niku na pracovných pozíciách ako PLC 
programátor, CNC programátor, SW 
programátor, SW vývojár či technik skú-
šobných zariadení.

Príprava na vysokoškolské štúdium
Pri tvorbe školského vzdelávacieho 

programu sa zohľadnili aj záujmy štu-

dentov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu 
na vysokej škole. Týmto študentom škola 
poskytne kvalitnú prípravu pre štúdium 
na vysokých školách technického za-
merania, predovšetkým v oblasti infor-
mačných a komunikačných technológií, 
programovania, ako aj v iných technic-

kých oblastiach, vyžadujúcich od uchá-
dzačov vedomosti z matematiky a fyziky 
na úrovni gymnázia. Preto okrem odbor-
ných predmetov zameraných na informa-
tiku a programovanie je výrazne posilne-

ný obsah učiva z matematiky a fyziky.

Logika mladých je jasná
Stredná odborná škola sv. Františka As-

siského v Banskej Štiavnici ponúka kvali-
tu a profesionalitu v spojení s ústretovos-
ťou, individuálnym prístupom a rodinnou 
atmosférou. Na otázku, prečo si vybral 
práve túto školu, jeden zo študentov od-
povedal: „Tento odbor má budúcnosť a ja 
sa chcem uplatniť, mať stabilné a dobre 
platené zamestnanie.“ Stredná odborná 
škola sv. Františka Assiského je aktuálnou 
a praktickou odpoveďou na narastajúci 
dopyt na trhu práce po kvalifikovaných 
odborníkoch v IT oblasti a správnou voľ-
bou pri výbere strednej školy.                 red

V systéme duálneho vzdelávania už aj  informačné a sieťové technológie

Prvenstvo školy sv. Františka Assiského 
v Banskej Štiavnici

Škola začala vzdelávať v tomto od-
bore štúdia od 1. 9. 2019 s počtom 
žiakov 24 a v záujme prepojiť výuku s 
praxou u zamestnávateľov dokázalo 
vedenie školy nadviazať spoluprácu 
v systéme duálneho vzdelávania.

ŠKOLA Najčítanejšie regionálne noviny

Začiatkom septembra 2019 podpísa-
lo na pôde školy učebné zmluvy so 
zamestnávateľom 13 žiakov.

Stredná odborná škola sv. Františka Assiského                                             Zdroj: škola
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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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ponúka:
Hydinárska Farma TopoLnica  
(pri Galante)

   

      

pHydini án rsr ks a Fk aF rmr am TopoLnin cac
www.hydinarskafarma.sk

  
 

  
• 8 - 22 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

• brojlerové kačice na výkrm

• mulard kačice na výkrm

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
Rozvoz ZADARMO!

krmivo pre nosnice
rastová a znášková
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Z listu čitateľky: „Mám tridsať rokov, 
moja matka päťdesiatšesť a už niekoľ-
ko rokov je diabetička. Je cukrovka 
dedičné ochorenie? A možno sa vôbec 
nejako preventívne chrániť pred cuk-
rovkou, ak ju už máme v rodine?“

Katarína z Nitry
Napriek tomu, že cukrovka trápi ľudí 

minimálne 3500 rokov, príčina vzniku 
ochorenia nie je stále známa. Vieme však, 
že na jej vzniku a rozvoji sa podieľajú ge-
netické vplyvy a mnoho faktorov vonkaj-
šieho prostredia.

Diabetes mellitus 1. typu postihuje 
zväčša deti a mladých ľudí. Ochorenie 
u nich vzniká na základe imunologicky 
podmieneného ničenia až úplného zniče-
nia buniek podžalúdkovej žľazy. Častejšie 
sa vyskytuje po infekciách, napr. po rube-
ole, infekčnej mononukleóze, po zápale 
príušných žliaz – predpokladá sa preto 
vplyv vírusov. Ale to nevysvetľuje všetky 
prípady. Známa je súvislosť s niektorými 
diétnymi faktormi – napr. s dĺžkou doj-
čenia (ochorenie sa častejšie vyskytuje u 
tých, ktorí boli prikrmovaní skôr ako v 6. 
mesiaci života), príjmom mäsa a údenín 
(pre obsah nitrozamínu) alebo gluténu 
(vyskytuje sa hlavne v pšeničnej múke). 
Pri 1. type cukrovky genetická predispo-

zícia zohráva úlohu len asi v 5 percentách 
prípadov (o niečo častejšie sa ochorenie 
vyskytuje ak postihnutým rodičom je 
otec). 

Diabetes mellitus 2. typu sa objavuje v 
ktoromkoľvek veku, ale obyčajne nie skôr 
ako v štyridsiatke. S pribúdajúcimi rokmi 
jeho výskyt stúpa, najčastejšie sa zisťuje u 
mužov medzi 45 a 65 rokmi a u žien medzi 
50 a 55 rokmi. Príčinou ochorenia sú tak 
genetické, ako aj environmentálne fakto-
ry. Vonkajšie faktory sú zväčša ovplyvni-
teľné – patrí sem prejedanie sa, obezita, 
nedostatok fyzickej aktivity, psychický 
stres, fajčenie a vplyv niektorých liekov. 
Nie náhodou až 90 percent diabetikov 
má nadváhu alebo sú obézni. Už pokles 
hmotnosti o 5 percent alebo fyzická akti-
vita minimálne 30 minút trikrát do týždňa 
znižuje riziko vzniku diabetu.

Dedičnosť pri 2. type cuk-
rovky zohráva dôležitej-
šiu úlohu ako pri prvom 
type. Ak jeden z rodičov 
má cukrovku, riziko, že 
ochorie jeho dieťa je 33-
45 percent a zvyšuje sa 
s vekom. 

Obavy z cukrovky

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

metabolizmu a výživy

www.regionpress.sk

Dôvodov, prečo 
som sa rozhodol vstú-
piť do politiky je mno-
ho. Azda najsilnejší je 
ten, že mi v nej chýba 

normálnosť. Nielen ľudskosť, solida-
rita a slušnosť by mali byť normálne. 
V politike by mali byť normálne aj 
program a dosahovanie skutočných 
výsledkov. Pretože reči každodenný 
život ľudí nezlepšia. A práve normál-
nosť chýba nielen mne, ale aj ľuďom 
naprieč Slovenskom. Presvedčil som 
sa o  tom v  mestách a obciach počas 
zbierania podpisov potrebných na 
registráciu politickej strany Dobrá 
voľba. Rekordných takmer 30-tisíc 
podpisov sa nám spoločne podarilo 
vyzbierať za menej ako mesiac, čo je 
pre náš tím veľmi  motivujúce. Ľudia 
jasne vyjadrili svoj názor a  potrebu 
obsahu,  skutočných výsledkov a  rie-
šení vnímame rovnako. 

Považujem za normálne, keď 
štát pomáha tam, kde máme najväč-
ší problém a  najväčší dlh voči spo-
ločnosti. A práve na tieto skupiny sa 
sústreďuje program Dobrej voľby. 
Dôstojný život a podpora najzraniteľ-
nejších skupín sú oblasti,  ktoré boli 
roky zanedbávané. Založenie rodiny 
musí byť pre mladých radosťou a  ži-
votným poslaním, a nie fi nančnou zá-
ťažou. Rovnako nesmieme zabúdať 
ani na seniorov, ktorí majú po rokoch 

ťažkej práce nárok na zaslúžený od-
počinok a  odmenu, a  nie nedôstojné 
prežívanie zo dňa na deň. Toto však 
nevyrieši jednorazový vianočný prí-
spevok. Veľkú pozornosť si nepochyb-
ne zaslúžia aj pacienti a celé zdravot-
níctvo. Zdravotnú politiku musíme 
nastaviť tak, aby bola zdravotná sta-
rostlivosť dostupná pre všetkých bez 
rozdielu. Tieto oblasti však musíme 
riešiť naprieč všetkými regiónmi Slo-
venska. Ak sa totiž budeme sústrediť 
len na región hlavného mesta, rozdie-
ly v našej krajine sa budú prehlbovať. 
Obce, mestá a regióny najlepšie vedia, 
čo potrebujú, a preto musia spoluroz-
hodovať o tom, čo sa s nimi bude diať. 

V našom tíme sú ľudia, ktorí pre 
túto spoločnosť už niečo dokázali 
a ich cieľom je urobiť ešte viac. Verím, 
že spoločnými silami sa nám poda-
rí naplniť naše ciele a  ľuďom doručiť 
reálne výsledky. Lebo len rečami nič 
nezlepšíme. 

Ďakujem, ak mi v  tom pomôžete 
a spoločne pomôžeme 

Slovensku a  všet-
kým, ktorí tu žije-
me.

Chceme ľuďom prinášať reálne výsledky
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Tomáš Drucker
 Dobrá voľba
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NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA
MUDr. Judita Štefanková

Úzka 10, Želiezovce
EMG vyšetrenie

vyšetrenia chrbtice a vertebrologické manipulačné techniky
máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

Ordinačné hodiny: PO - PI 7:30 - 15:30 www.braineye.sk
Telefón počas ordinačných hodín: 0948 38 12 12

Pri skončení pracovného pomeru do-
chádza k zániku celého radu práv a 
povinností, ktoré tvoria obsah pracov-
ného pomeru a k zániku pracovného 
pomeru ako právneho vzťahu. 

Výpoveď je jednostranný právny úkon 
účastníka pracovného pomeru, na zák-
lade ktorého sa  pracovný pomer ukončí 
uplynutím výpovednej doby, a to bez ohľa-
du na vôľu druhého účastníka. Skončiť 
pracovný pomer výpoveďou je oprávnený 
tak zamestnanec ako aj zamestnávateľ, 
avšak zamestnávateľ je vo väčšej mie-
re limitovaný zákonom. Zamestnávateľ 
môže dať zamestnancovi výpoveď iba z 
dôvodov, ktoré upravuje Zákonník práce. 
Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi 
výpoveď v ochrannej dobe - napríklad je 
zakázaná výpoveď tehotnej zamestnanky-
ni, zamestnancovi, ktorý je dočasne práce-
neschopný alebo zamestnankyni na ma-
terskej dovolenke. Zamestnanec môže dať 
zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek 
dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu. Vý-
poveď nesmie byť viazaná na podmienky. 

Výpoveď musí byť písomná a doru-
čená, inak je neplatná. Riadne doručená 
výpoveď zo strany zamestnávateľa je 
tá, ktorá je zamestnancovi doručená do 
vlastných rúk, pričom doručovať možno 
na pracovisku zamestnanca, v jeho byte 
alebo kdekoľvek bude zastihnutý, alebo 
ak to nie je možné, možno výpoveď doru-
čiť prostredníctvom poštového podniku 

formou doporučenej zásielky. Účinky do-
ručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec 
(alebo zamestnávateľ) prijatie písomnosti 
odmietne. Pracovný pomer sa následne 
nekončí doručením výpovede, ale končí až 
uplynutím výpovednej doby. Výpovedná 
doba je časový úsek, ktorý musí záväzne 
uplynúť od doručenia výpovede a skutoč-
ným skončením pracovného pomeru. 

Ak v pracovnej zmluve nie je dohod-
nutá výpovedná doba alebo ak nie je vý-
povedná doba zakotvená v  kolektívnej 
zmluve, uplatní sa výpovedná doba stano-
vená Zákonníkom práce. Zákonník práce 
ustanovuje všeobecnú výpovednú dobu 
najmenej jeden mesiac, ktorá sa uplatní, 
ak Zákonník práce neustanovuje inak. Pri 
skončení pracovného pomeru výpoveďou 
môže zamestnancovi prináležať odstupné 
(t. j. finančná čiastka), ktoré má svoj zmy-
sel a  plní účel, ktorým je kompenzácia 
za stratu zamestnania bez zavinenia za-
mestnanca. Zamestnanec nemusí vyko-
nať žiadny úkon, nárok na odstupné mu 
vzniká priamo zo zákona. Odstupné však 
nenáleží zamestnancovi vždy, ale len v zá-
konom vymedzených prípadoch.

Skončenie 
pracovného pomeru výpoveďou

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

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

Ťažko písať o školstve bez dotyku s 
politikou. Tá stojí za všetkým, čo sa 
deje vo výchove a vzdelávaní, žiaľ. V 
posledných rokoch školstvu škodí, 
ba ponižuje učiteľský stav a vzdelá-
vanie. 

Ak sú aj spoluzodpovední učitelia, aj 
to je dôsledkom dlhodobo zlej školskej 
politiky. Možno by si kompetentní pria-
li, aby nás zahnali do kúta, a aby sme 
prosili o prežitie.  Preto sú ich útoky 
opakované, ponižujúce, strach nahá-
ňajúce. Tváriace sa ako pravda. 

V posledných mesiacoch sa ma-
sírovanie verejnej mienky stupňuje. 
V takých chvíľach si prajem kriticky 
mysliaceho a konštruktívneho občana, 
ktorý by odhalil skreslené vyhlásenia 
ideovo obmedzených politikov a ich zá-
mery, ktoré sú zištné, chcú získať hlasy 
aj za cenu skreslenia reality. Nuž, blížia 
sa voľby a stále sa verí podsunutým in-
formáciám.  

S akou marketingovou ľahkosťou 
sa prezentujú obedy „zadarmo“. Za 
nimi sa však skrýva úmorná práca zle 
platených kuchárok, preťažených úrad-
níkov obce, bežných ľudí,  ktorí musia 
denne podstupovať byrokraciu, aby sa 
politici mohli chváliť niečím, čoho dô-
sledky netušia. Napokon sa to prejaví 
na premrhaní oveľa väčšej čiastky, ako 
sa minula pri obedoch po starom.

Najnovšie bolo verejnosti vsuge-
rované klamstvo o 400-eurovom (!) 

zvýšení platu učiteľom. Skratkovito, 
bez faktu, že sa zvyšovalo v dlhšom 
časovom období, paralelne so zvyšova-
ním cien. Dokonca padlo vyjadrenie, že 
sa plat takto zvýšil nie iba začínajúcim 
učiteľom. Prirodzená otázka laickej ve-
rejnosti: Čo tí učitelia chcú? Ale dôklad-
ná analýza  nedôstojného nárastu platu 
učiteľov sa málokedy šíri. Isté však je, 
že sa to dobre prezentuje: Učiteľom sme 
zvýšili platy o 400 eur! Ani nehovorím 
o tom, že peniaze na to prídu školám 
oveľa neskôr, ako sa zmenia platové 
dekréty. Apolitická škola si musí pora-
diť sama, aby sa podieľala na politic-
kom marketingu.

Polarizácia je súčasťou politickej 
manipulácie. Školstvo je rezort, ktorý 
vyžaduje mnoho prostriedkov. A keď 
sa vykresľuje ako bohaté, s najlepšími 
podmienkami a najrýchlejšie stúpajúci-
mi platmi, klame sa o skutočnom stave, 
verejnosť ho považuje za zabezpečené.  

Bez viny však nie je ani učiteľský 
stav. Na základe jeho pasivity a bez 
hlasnej  argumentácie vychádzajúcej 
zo skúsenosti sa javí, že všetko je tak, 
ako má byť. Ak učiteľov nerozrušia ve-
rejne prezentované klamstvá politikov, 
nemožno hovoriť o ich cti. Musíme len 
dúfať, že tých pár aktívnych učiteľov 
bude kričať tak, že aj verejnosť pochopí 
skutočný príbeh slovenskej školy. Ak 
nie, zostaneme terčom. 

Tolerované klamstvo

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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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€/kus

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

PREDAJ
živých
MORIEK
KURENIEC

Nie ide 
byť jeseň, ale bude jeseň.

Slovenčina naša

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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0800 29 29 29
michal.jancovic@manpower.sk

www.pracujvnitre.sk

HĽADÁTE STABILNÚ PRÁCU V LOGISTIKE? PRIDAJTE SA DO NÁŠHO TÍMU.

Viac informácií:

PICKER
 

možný mesačný hrubý zárobok:                 
 
 

doprava ZADARMO
dvojzmenná prevádzka

 

805 €*
*základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:

1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

POZÝVAME VÁS NA INFORMATÍVNE STRETNUTIA
 

ŠAĽA utorky, 1.10. a 8.10.2019 o 12:00
Strike Caffe, Štúrova 1

NOVÉ ZÁMKY  pondelky, 30.9. a 7.10.2019 o 12:00
Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie 7

NITRA vždy v utorok o 09:00 a vo štvrtok o 14:00
 pobočka ManpowerGroup v Nitre, Fraňa Mojtu 19
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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 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €ZĽAVY AŽ DO 25%

VOLAJ IHNED:

Personálna & pracovná agentúraPe
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0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520
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EURO    personal
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ

INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
PRÁCA S PC - ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ
A INÉ ....
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PRÁCA V ČR

www.bauservice.sk
info@bauservice.sk

 0948 952 320
0948 297 597
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ODPREDÁME STAVEBNÉ 
PROJEKTY 

V NEMECKU 

���������
�������������� 

ZA 1000€

Skladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

3000 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
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PRIJMEME

2400 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)

0944 113 140
AKCIA
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INZERCIA
0907 779 018

20

0907 779 018


