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LEVICKO
Týždenne do 30 000 domácností
pre každého

0918 709 007

59-0001
59-0004

59-0005

telefón: 0904 046 416

59-0018

PLATÍM V HOTOVOSTI!

padla dobre. Vôbec sa nesmelo šiť,
priasť a tkať. Drotári a iní vandrovníci si tiež v tento deň nezačínali
svoje potulky po svete. Vajíčka, ktoré
sliepka alebo hus zniesla na Mateja
sa nesmeli podsádzať, lebo sa z nich
mali vyliahnuť nepodarky - matejčatá.
V ten deň znesené vajíčka gazdiné radšej zahodili cez plot alebo ich
dali žobrákom. No zároveň hospodári a ovocinári považovali Mateja za
patróna dobrej úrody. Preto v ten deň
chodili do sadov a záhrad a snažili sa
prebudiť ovocné stromy zo zimného
spánku. Potriasali ich alebo klopali
na ne varechou. Ak na Mateja bolo
počuť hlas škovránka, gazdovia už
mohli vyťahovať pluhy. Ak v ten deň
pršalo, mali sa urodiť zemiaky, ak
mrzlo, malo sa dariť pohánke.
Aj pranostiky pripisujú Matejovi
dôležitú úlohu. Jeho deň mal znamenať koniec zimy a priniesť čerstvý závan jari. Ak bol chotár ešte v bielom
kožuchu, Matej mu ho mal vyzliecť.
Takže ak máte zimy dosť,
tešte sa. Matej totiž ľady
láme. Ale pozor, ak ich
nenájde, tak ich ešte narobí...
Pekný týždeň!

OSLAVA DŇA ŽIEN
s Institiut Esthederm

Bezplatný odborný kurz domácej starostlivosti o pleť.

8.3.2019 o 15.30 hod.

Stretneme sa v My little bakery, Jilemnického 7, Levice

Rezervácie: 0944 999 896

59-0033

Zdravá pleť je krásna...

Levice

Dispečing SK - 0950 333 222

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

45-0006

Ráno hrkútajú hrdličky, z krovia,
v ktorom sa v zime skrývali túlavé
mačky sa ozýva najrôznejší štebot,
objavujú sa prvé snežienky a bahniatka. Viem, je ešte február a jar má
byť ešte kdesi mesiac preč. Ale – cítiť
ju. Tento rok mimoriadne silno. Tak,
ako jar pred tridsiatimi rokmi, i tú
oveľa skoršiu z konca šesťdesiatych
rokov. Teda, jari našich nádejí. Stále
nenaplnených. Odborníci varujú, že
môže prísť ešte mráz a nielen ten „z
Kremľa“.
Hoci, aj jeho dych akosi obchádza naše končiny najmä vtedy, keď
sa rozhoduje o vážnych veciach.
Takže tešme sa, ale opatrne. Príliš
prívetivá a najmä skorá jar, ktorá
prichádza v zime, môže naozaj napáchať veľa škôd. V každom prípade už
podvečerné prechádzky prestali byť
„nočné“ a svetlo pribúda. Zatiaľ to
astronomické, ale aj to poteší. „Kvetu
kvitnúť nezakážeš: prekvitá, kvitne
kvietok, krásna jar keď zavíta; jar je
dievča, kvet je láska...“ Básnik Petőfi
Sándor v preklade Jána Smreka. Áno,
kvetu kvitnúť nezakážeš! To platí pre
všetkých, v ktorých driemu takéto a
im podobné nadpozemské ambície.
Na druhej strane – je dobré vrátiť
sa k múdrosti predkov, najmä v také
dni, akými je aj Matej (24. 2.). V našej
ľudovej kultúre sa tento deň spájal s
neúspechom a nešťastím. Nemala sa
začínať žiadna práca, lebo by nedo-

PÔŽIČKY

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.

59-0020

Že by tu už bola?

59-0030

Najčítanejšie regionálne noviny

CHLADIACE
na prenájom
(svadby, oslavy)

0907 355 835

KOVACS AGRO, s.r.o.
MALOODBER, VEĽKOODBER, VLASTNÁ PRODUKCIA

ŠTÝLOVÝ • MODERNÝ • ZNAČKOVÝ

Prijímame objednávky na

SECOND HAND RADO

hĺbková hydratácia

KYS. HYALURÓNOVÁ

DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

59-0039
59-0293

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

LEVICE, Kalvínske námestie
(budova MIDO), 1. poschodie
Po - Pia: 9.00 - 17.00
So: 9.00 - 12.00
tel.: 0917 977 245
OBLEČENIE • DO PRÁCE • DO ŠKOLY • VOĽNÝ ČAS • PARTY
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Balenie: 10kg, 15kg, 25kg
Odrody: skoré, stredne skoré a neskoré
Varný typ AB a B, žlté aj ružové

cena 0,90

€/kg (s DPH)

Množstevné zľavy pri odbere nad 500kg.

DROBNÉ ZEMIAKY
Kaliber 35-50
59-0002

HYDROLIFTING

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

SADBOVÉ
ZEMIAKY
Stupeň množenia A

JARNÝ AJ ŠPORTOVÝ
TOVAR
KÚPITE U NÁS

obohatenou o kys. hyalurónovú - tvár, telo

cena 0,40

€/kg (s DPH)

Miesto odberu: Hronovce, objednávky: 0905 464 751

59-97

PLAZMATERAPIA omladenie vlastnou plazmou

Družstevná 12, Hronovce

59-0012

59-0027

59-88-5

ZALOŽENIE s.r.o.

59-0016

PRÍVESY
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Navigácia MGN v slovenčine
Plná konektivita (Apple CarPlay a Android Auto)
Parkovacia kamera a senzory v cene vozidla
INZERCIA
Nízka spotreba iba 5,7 l
Blažena Valkovičová 0905 422 015
Batožinový priestor až 488 l*
Navigácia MGN v slovenčine
Tempomat
Distribúcia: Plná konektivita (Apple CarPlay a Android Auto)
Automatická klimatizácia
Andrej Baláž
0905 719 144
7 airbagov
a ďalšia
skvelá výbava
Parkovacia kamera a senzory
v cene
vozidla
www.regionpress.sk
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www.facebook.com/regionpress.sk
Nízka spotreba iba 5,7 l
Šéfredaktor: Ivan Brožík
Batožinový priestor až 488 l*
so zvýhodnením
DISTRIBÚCIA (30 000 domácností)

4 000 EUR

Každý týždeň: Levice, Šahy, Želieklimatizácia
zovce, TlmačeAutomatická
a Lipník

7 airbagov a ďalšia skvelá
už zavýbava
17 690

EUR
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Aj Darwin by jazdil na Mitsubishi
Kombinovaná spotreba: 1,7 – 6,7 l/100 km, emisie CO : 41 – 155 g/km. Údaje podľa smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. * V závislosti od výbavy a verzie. Obrázky sú iba ilustratívne.

+ v nepárnom týždni: Kozárovce,
Rybník, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Bátovce, Žemberovce, Podlužany, Hronské Kosihy, Hronské
Kľačany, Starý Tekov, Veľké Kozmálovce, Malé Kozmálovce, Pukanec,
Nový Tekov, Čaka, Plavé Vozokany,
Horša, Farná, Veľké Ludince

s.r.o.,
CESTA 6, LEVICE, mitsubishi@tga.sk
tga.mitsubishi-motors.sk
www.mitsubishi-motors.sk
Aj Darwin byTGA
jazdil
naJURSKÁ
Mitsubishi

59-041

+ v párnom týždni: Krškany, Kalinčiakovo, Zbrojníky, Hronovce, Čankov, Tekovské Lužany, Mýtne Ludany, Demandice, Santovka, Jur nad
Hronom, Kalná nad Hronom, Horná
Seč, Dolná Seč, Bajka, Tekovský Hrádok, Veľký Ďur, Lok Hontianska Vrbi-EUR
ca, Plášťovce, Horné Túrovce, Veľké
Túrovce, Hrkovce, Horné Semerovce,EUR
Pohronský Ruskov, Šarovce, Malý
Kiar a Beša
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OSVIENČIM 15.3. 2019, ešte voľných 30 miest
SPRIEVODCA, SLUCHÁTKA

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

UŽHOROD 5.4. - 6.4. 2019 NOVINKA - NÁKUPY

POSLEDNÝCH 10 VOĽNÝCH MIEST, POTREBNÝ PAS

Západné Slovensko

OTVÁRANIE MORA LIGNANO
3.5. - 7.5. 2019

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

STOVEŽATÁ PRAHA 15. - 17.8. 2019
HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA

LETO LIGNANO SABBIADORO
V PREDAJI • VYUŽITE • SUPER CENY!

PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI SCANIA
CENA DOHODOU!
59-0039

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

Stredné Slovensko
50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
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

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

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

SADROKARTÓN tZATEPLENIE

ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

-65 %
3

oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51
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do schránk
y
a chceli
by ste?

DLAŽBY t OBKLADY
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového
- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov
Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal

NAŠE
NOVINY

LAMINÁTOVÉ PODLAHY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

Východné Slovensko

Nedostáva
te
pravidelne

REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV
KÚPEĽNE NA KĽÚČ
OMIETKY t STIERKY

0944 564 327

59-0019

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

28.4. - 2.5. 2019, voľných 25 miest

HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA, AUDIENCIA U PÁPEŽA

LETÁKY

0905 422 015

59-354

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

RÍM

59-0034
59-0089

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

Kontaktujte nás:
distribucia.lv@regionpress.sk

0905 719 144

3
BýVANIE, SLUŽBY

Koháryho 107 - výpadovka na Tlmače

0903 777 542, 0911 919 220
• pílenie drevotriesky na mieru
• olepovanie ABS hranami
• výroba nábytkových polotovarov
• predaj interiérových dverí
• vstavané skrine a kuchyne na mieru

59-0004

NOVÉ NÁREZOVÉ CENTRUM a LASEROVÁ OLEPOVAČKA

UŽ VÁS
ČAKAJÚ

REPREZENTÁCIE
* Reklama od VWFS. Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov
ŠKODA KODIAQ, KAROQ a SUPERB v edícii LIVE: 4,9 – 9,4 l/100 km, 125 – 213 g/km. Ilustračné foto.

MODELY ŠKODA KODIAQ, KAROQ A SUPERB V EDÍCII LIVE
UŽÍVAJTE SI NAPLNO VÄČŠÍ KOMFORT, PRIESTOR A BEZPEČNOSŤ. ZÍSKAJTE CENOVÚ VÝHODU AŽ DO
3 500 € A MIMORIADNU VÝBAVU AKO VIRTUÁLNY KOKPIT, ADAPTÍVNY TEMPOMAT, ELEKTRICKÉ PIATE DVERE
S VIRTUÁLNYM PEDÁLOM, BLIND SPOT DETECT, PARKOVACIA KAMERA A MNOHO ĎALŠEJ SKVELEJ VÝBAVY.
AK HĽADÁTE VÝHODNÉ FINANCOVANIE, ROZHODNITE SA PRE PONUKU ŠKODA BEZ STAROSTÍ* A NEPLAŤTE
NIČ VOPRED.

CENOVÁ VÝHODA

3 500 €

skodabezstarosti.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

LV19-08 strana-

59-0064

Autocentrum CYDA s.r.o., Kalnická cesta 1, 934 01 Levice
Tel.: 036/6312 557, predaj@cyda.sk, www.cyda.sk
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4
naši nevidiaci / SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia

„Búrame bariéry a približujeme
svet tým, ktorí ho nevidia...“

01 AUTO-MOTO / predaj

Čas venovania dvoch percent vrcholí... Rozhodnúť sa, komu ich venovať nie je jednoduché. Ak patríte
ku skeptikom, na ktorých platia skôr
čísla a fakty, čítajte ďalej. Únia nevidiacich a slabozrakých v uplynulom
roku využila vaše peňažné dary
a príspevky takto:

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem
1-izbový
byt, prerobený, zariadený. M.R.Štefánika, 330e,
0908772813

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
»Predám dva 6 á pozemky, rozmer jedného je
22mx28m. V obci M.Kiar 1
km od Margita Ilona. Voda,
plyn,el. sú dostupné. Cena:
15000 e. Poz. je možné kúpiť aj spolu 44m x 28m s
dvoma prístupovými cestami. Cena spolu 28 t. e.
Pozemok je v súkromnom
vlastníctve fyzickej osoby.
0918495956
»Predám 6,5 árový pozemok v Tlmače-Lipníku.
Šírka pozemku cca 20m.
prístup na pozemok z verejnej komunikácie. Cena:
15000. Pozemok je v súkromnom vlastníctve fyzickej osoby.Dohoda možná.
0918495956

INZERCIA
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3,70 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
45-0017

03 BYTY / predaj
»Predám
2-garzónku
v Kalnej nad Hronom,
0903061020

WWW.REGIONPRESS.SK

0907 779 018

07 REALITY / iné

Vykúpime

08 STAVBA

»Predám psa malého
vzrastu a mačičku čisto
bielu tel:0950855469
»Predám psa malého
vzrastu tel: 0950855463
»Dám do prenájmu vinicu.
0905569753

11 HOBBY A ŠPORT
»Predám 2 udice sú obi
dve
teleskopové
tel:
0950855469
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

12 DEŤOM
»Predám detskú vysokú
stoličku a prebalovací pult
0905990941

NOVÉ

profily v ponuke

Paplóny, vankúše, duchny z peria.

okná a dvere
- Kompletné práce
- Opravy a servis všetkých
druhov okien a dverí

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

STRECHY

predávame
montujeme

47-014

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

staré driapané, nedriapané perie.

ŠÍCH CIEN - Plastové a hliníkové
GARANCIA NAJNIŽ

45-0019

09 DOMÁCNOSŤ

Zlavo y

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER

až d

- 50%

 Bezplatná skartácia archívu  Výkup priamo u Vás
doma od 100kg!!!  Výmenou za hygienické potreby,
peniaze ihneď  NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do 3.5t
od 1.3.2019 ROZŠIRUJEME SLUŽBY
O ODVOZ KONTAJNEROV

13 RôZNE / predaj

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

NAJVYŠŠIA
CENA V OKOLÍ

ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady

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

577 222 www.stresnekrytiny.sk
tel.: 0905
0905 598 924

LV19-08 strana-
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OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobu
45-0067

»PREDÁM PAP PENIAZE A
MINCE MLR PLR NDR CSSR
LEVICE 0907677532

36-0034

»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL 0919420515

- Pravidelní dodávatelia
CENA DOHODOU

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
VÝKUP

0915 104 234

DOPRAVA

0944 423 566

45-0010

02 AUTO-MOTO / iné

ňovaniu architektonických a informačných bariér
Posudzovali sme projekty pre územné a stavebné konanie. Projektantom
sme pomáhali odbornými konzultáciami pri navrhovaní bezbariérového
prostredia. V oblasti informačných
technológií sme sa venovali prístupnosti aplikácií, mobilných telefónov i
3 112 nevidiacim a slabozrakým sme webových stránok. Poskytovali sme popomohli na ceste k samostatnosti
radenstvo farmaceutickým firmám pri
Ľudí so zrakovým postihnutím sme popisovaní liekov Braillovým písmom.
naučili chodiť s bielou palicou, bezpeč- Naši členovia pripravili 600 podujatí
ne vykonávať rôzne domáce práce, písať pre nevidiacich a slabozrakých
i čítať Braillovo písmo, používať počítač
Základné organizácie ÚNSS majú za
či smartfón s čítačom obrazovky, aj rôz- sebou množstvo vzdelávacích, šporne kompenzačné pomôcky. Nácviky tových, relaxačných či turistických
prebiehali pod vedením inštruktorov aktivít. Naši členovia absolvovali posociálnej rehabilitácie na základe sta- znávacie zájazdy u nás aj za hranicami,
rostlivo pripraveného individuálneho navštívili kultúrne inštitúcie, kde si aj
plánu presne šitého na mieru klienta.
ľudia so zrakovým postihnutím prídu
Sociálnu pomoc sme poskytovali v 8 na svoje, dokonca splavili rieku Hron.
krajoch a 65 mestách
Ale tiež zorganizovali viacero prezenS klientmi sme pracovali prevažne tácií o každodennosti so zrakovým poindividuálne – buď na našich pracovis- stihnutím určených širokej verejnosti.
kách alebo v domácom prostredí. Snaži- Aj vďaka vašim dvom percentám to
li sme sa o to, aby boli služby dostupné nevidíme až tak čierno!
Únia nevidiacich a slabozrakých
všetkým a nepresiahli vzdialenosť 30
Slovenska (OZ)
km. Skupinové formy pomoci sme vyuIČO: 00683876
žívali v situáciách, keď sa klient potreSekulská 672/1, 842 50 Bratislava
buje vyrovnávať s postihnutím, pri motivovaní k ďalšej aktivite i pri zvládaní
» Eliška Fričovská,
sociálno-komunikačných zručností.
PR manažérka
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Venovali sme 4 600 hodín odstra-
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EDITORIÁL / SLUŽBY

STREDNÁ
ODBORNÁ ŠKOLA
SLUŽIEB

www.regionpress.sk
KĽÚČOVÁ
SLUŽBA

DOBRÁ PÔŽIČKA

0919 298 168 • 0904 050 060
pracujem ako VFA pre PROFICREDIT Slovakia

Ul. sv. Michala 36, Levice

59-0023

0907 494 512 • Levice Mlynská ul. (vo dvore Mlynu)

59-0065
59-0310

• pre zamestnaných
• živnostníkov
• s. r. o.
• dôchodcov

• výroba kľúčov
• autokľúčov
• predaj zadlabávacích zámkov
• otváranie zabuchnutých dverí
• brúsenie reťazí na motorové píly

UČEBNÉ ODBORY
3 - ročné s výučným listom
- autoopravár-mechanik
- inštalatér
- murár
- stolár
- kaderník
- barbier
- cukrár
Duálne vzdelávanie
- hostinský
- kuchár
- čašník
- biochemik

ŠTUDIJNÉ ODBORY

4 - ročné s maturitou
a výučným listom
- kozmetik
- grafik digitálnych médií
5 - ročné s maturitou
a výučným listom
- hotelová akadémia
2 - ročné s maturitou
pre uchádzačov s výučným
listom
- podnikanie v remeslách
a službách
- spoločné stravovanie
- prevádzka obchodu
- vlasová kozmetika
- strojárstvo

11- ročná prax

59-0014

Michal Macho

NOVOOTVORENÁ ZÁLOŽŇA - BAZÁR

PEREC LEVICE, Nábrežná 5
náradie • elektro • domáce potreby
sezónny tovar • darčeky • dekorácie

VLASTNÁ VÝROBA

OKNÁ - DVERE

• okná 5, 6, 7 komorový proﬁl
• 7 komorový proﬁl s 3 tesneniami
• montáž, servis

PRÍJEM DO PREDAJA
facebook: zaloznabazarpereclevice

0917 457 492

59-0032

SNP 20, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk
59-0061

otváracia doba: pondelok - piatok 08:30 hod. - 16:30 hod.

59-0063

www.soslevice.sk

Saratovská 2, LEVICE
t

t04#EPTLZWÝFULZISÞCLZ
tQSFHMFKLBQSPUJÝNZLPWÈ
EPQSÓWFTPWBWP[ÓLPW

tMaUZ QSBIZ
t,7)ISBOPMZ
hrúbky: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 mm tQSBDPWOÏEPTLZ
tLPWBOJB ÞDIZUZ
tQSFHMFKLZCSF[PWé CVLPWé
tOBKWÊŘÝÓWâCFSESFWFOýDIMÓÝU tQSFDIPEPWÏMJÝUZ

tUaUSBOTLâPCLMBE, hrúbky: 12,5 - 14 - 19 mm
tESFWFOÈQPEMBIB hrúbky: 19 - 24 mm
t[SVCPWâPCLMBE, hrúbka: 24 mm
tESFWPUSJFTLBCVLBT
tTPMPMJU

VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU:
tQPTUFMF
tQSBDPWOÏTUPMZ
t TUPMÓLZ

tQPSF[-%5%NaUFSJÈMV
tISBOFOJF"#4ISBOPV
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15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»54r.hľadá
priateľku
0917049831
»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
»Hľadám intelig. priateľku vo veku 56 až 63 r. SMS
0919186276

nepožičia. Aj preto je na Slovensku
22 tisíc ľudí s exekúciou len vďaka
Kiskovým splátkovým firmám, čo je
pre predstavu taký počet obyvateľov,
ako žije v meste Pezinok alebo Vranov nad Topľou. Takého máme teraz
prezidenta, slniečkára, ktorý napáchal veľa škody svojim podnikaním a
ešte viac škody svojím nič nerobením
v prezidentskom paláci.
Ak si znovu zvolíte slniečkára
(Mistrík alebo Čaputová), resp. pritakávača vládnej koalície (Šefčovič),
nič sa pre vás nezmení.
Ja vám, milí občania, naopak sľubujem, že ako prezident NEDOVOLÍM rozkrádanie štátu a budem
robiť všetko preto, aby ušetrené
peniaze išli dôchodcom a invalidom. Nieje predsa normálne, že
niekto celý život tvrdo pracuje a musí
trieť biedu, pričom politici rozkrádajú náš štát.
Som bojovník, ktorý sa riadi právom a doteraz nikdy neprehral. Ani
v boji o lepší život dôchodcov neprehrám, lebo vo funkcii musí prezident
byť prezidentom všet
všetkých občanov.

JUDr. ŠŠtefan Harabin
obččianský kandidát
nna prezidenta SR

» Svokra leží na smrteľnej

posteli, a príde k nej zať s
fľaškou v ruke a hovorí :
- Ta co mamo dame kapurkovu ?

» Tehotná blondínka stojí pred zrkadlom,
hladká si bruško a vraví:
„Len aby bolo moje.“
» Ide chlap s náklaďákom po diaľnici, neodhadne výšku nákladu a
zasekne sa pod mostom.
Za chvíľu dorazí policajné
auto, jeden policajt príde
ku kabíne, v ktorej sedí
naštvaný šofér a pýta sa:
- Tak čo pán vodič,
zasekli ste sa, že?
- Nie ty vole, veziem most a
došla mi nafta.
» V pive je málo vitamínov,
preto ho musíme piť tak
veľa!
» Hovorí chlapec dievčaťu:
- Máš pekné tričko.
- Ďakujem, a pod
ním
nič
nemám.
- Neboj sa, dorastie.

0907 652 710

45-0027

»Hľadám asistentku k mladej onkologickej pacientke
(36 r). Pacientka je mobilná
a má mačku. Potrebuje len
pomoc s liekmi, nákupom,
upratovaním a prechádzkami. Preferujem nefajčiarku, skúsenosti a priateľskú
osobu. Vodičský preukaz
vítaný. 0944961241
»Predám seto box čisto
nový aj z ovládačom nepoužívaný tel: 0950855469
»KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI. 0905674276

Milí priatelia, Vláda hovorí o tom,
že sa máme najlepšie za celú históriu
Slovenska. Ja vravím, že kradne sa
najviac za celú históriu Slovenska
a bežní občania sa majú horšie.
Je do neba volajúce, že vláda dá
800,000,000 € za mýtny systém,
ktorý nefunguje a 1,600,000,000 €
za stíhačky, ktoré sú nám nanič.
Zase sa pár ľudí nabalilo na úkor nás
všetkých. Takýchto nezmyselných a
pre mňa pofiderných výdajov štátu
je niekoľko, no iba tieto dva výdaje
robia dokopy 2,4 miliardy €, čo by
stačilo na navýšenie dôchodku
pre každého seniora a invalida o
100 eur mesačne.
Áno, hovorím to preto, lebo najhoršie sa na Slovensku majú dôchodci a invalidi. Priemerný dôchodok je okolo 450 €, z čoho 230
ide na prevádzku domu (energie a
drobné opravy), 10 telefón, 60 lieky,
60 drogéria (pracie prášky, čistiace
prostriedky a kozmetika) a dôchodca reálne žije z 90€ na mesiac, čo sú
3€ denne. Raňajky, obed a večera
dokopy za 3 €, to je veru „prosperita“.. A to nehovorím o cca 100,000
občanoch, ktorí žijú z menej ako 300€
mesačne. Keď sa stane niečo nepredvídateľné (napr.vážna choroba), tak
si musí dôchodca požičať od rodiny
alebo od úžerníckych splátkových
spoločností, lebo banka dôchodcovi

Vtipy
týždňa

33-0003

14 RôZNE / iné

HARABIN: Pre našich (starých) rodičov

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Občianska
riadková
inzercia

» Status chlapca na
Facebooku: „Máme matiku a nudím sa :/“
Komentár od učiteľa: „Poď
k tabuli, Jožo!“

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

ŽP EKO QELET a.s.

Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!
Bez čakania v radoch!
Navštívte naše zberné miesta
a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!

Levice 0911 611 925

» Spýtal som sa mojej
dcéry, či by mi podala noviny. Povedala mi, že noviny
sú stará škola. Povedala,
že ľudia dnes používajú
tablety a podala mi iPad.
Mucha nemala šancu.

Želiezovce 0911 711 032

» Vždy som si myslela,
že moji susedia sú celkom
milí ľudia. Ale potom si dali
heslo na Wi-Fi.

www.ekoqelet.sk

A BEZ POPLATKOV!!!
LV19-08 strana-
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» Dievča: „Nemôžem ísť s
tebou von zo zdravotných
dôvodov.“
Chlapec: „Naozaj?“
Dievča: „Áno, je mi z teba
zle!“
» Otec: „Syn, si adoptovaní.“ Syn: „Čo ?! Vedel som to!
Chcem sa stretnúť s biologickými rodičmi! „
Otec: „My sme tvoji biologickí rodičia. Teraz sa bež
zbaliť, noví rodičia ťa vyzdvihnú za 20 minút. „

76-0016

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

68-06

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

» Pýta sa na Slovensku
turista baču:
- Bača, kde sa tu páli
slivovica?
- Vidíte ten kostol?
- Vidím.
- Tak okrem neho všade!

» redakcia

7
BýVANIE, SLUŽBY

PRENAJMEM

v Leviciach, Mlynská 2
(nad HOLLAND pubom)

priestorov

45 m priestor je

v administratívnej
budove blízko centra
mesta Levice

0903 912 376

20

59-0057

vhodný na služby

0907 560 348

1SFEÈNF7ÈÝ#ZU %PN 1P[FNPL
SâDIMPBCF[TUBSPTUOF
&MBEKVL-BLÈTÈU )È[ÈU 5FMLÏU
59-0010

0905 422 015

KANCELÁRSKY 15m2 a 16m2
PRIESTOR
kancelárskych

*OH/PSCFSU#SOÈL
.HS1BUSJL#SOÈL
*OH.ÈSJB#SOÈLPWÈ

XXXSFBMJUZCNTL

59-0002

DÁM DO PRENÁJMU

      
  

NOVÁ ADRESA!
Sokolovská 2, Levice
(areál Idea House)
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J
VÝPREDA

Akcia platí od 1. do 28. februára alebo do vypredania zásob!
2GEHUPR÷QºOHQYREY\NORPPQR÷VWYH

www.diego-slovakia.sk

facebook.com/DIEGO.style.sk

2WYUDFLDGRED3RQGHORN3LDWRN6RERWD1HGHÔD]DWYRUHQ¦
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59-0030

LEVICE, Sokolovská 2. (areál Idea House) • Tel: 036/631-0076
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Takto pred rokom

R
EK
LA
M
A

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR

Eva Forgáčová
0903 471 489
Slavomír Forgáč
0903 773 827
KÚPA A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

www.nehnutelnostilevice.sk
Nehnuteľnosti Levice s. r. o., ul. Kpt. Nálepku 78, Levice

59-0028

33-0001

Martina a Ján prišli o to najcennejšie:
prišli o život, ktorý im už nikto nevráti.
Vražda je červená čiara a Fico s Kaliňákom dopustili, že tí, ktorých kryli, ju
prekročili. V tejto optike sú všetky Ficove, Kaliňákove, Gašparove či Glváčove
boliestky trápne a bezvýznamné.
Slovensko sa za posledný rok
veľmi posunulo. No stále tu vládne
korupcia, nespravodlivosť a šikovní
ľudia húfne opúšťajú krajinu. Preto je
veľmi dôležité, aby sa slušní ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko spoločne
ubránili proti extrémom a arogancii
moci.
Najsilnejšia veta minulého roka
zaznela z úst sestry Jána Kuciaka: “Guľku do srdca dostala celá naša rodina a
všetci sme tak trochu zomreli.” Nadchádzajúce prezidentské voľby sa konajú v čase pred Veľkou nocou, ktorá je
v našej kresťanskej kultúre symbolom
nového začiatku. Či sa stanú začiatkom
znovuzrodenia našej spoločnosti je teraz v rukách každého z nás.

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

Presne pred rokom Slovenskom
otriasla správa o vražde dvoch mladých
ľudí. Hlboko ma zasiahla, tak ako každého normálneho človeka. Vedeli sme,
že mocenské štruktúry v réžii Smeru
sú prehnité skrz naskrz, slúžia „našim
ľuďom“, ktorí si z krajiny urobili svoju
dojnú kravu. Ale posledných 10, možno
15 rokov sme žili v tom, že predsa len sú
nejaké hranice – a ich prekročenie sme
si nedokázali vôbec predstaviť.
Toto sa pred rokom zmenilo. Preto
vražda dvoch nevinných ľudí tak veľmi šokovala celé Slovensko. Prvotný
šok sa postupne pretavil do masových
protestov, najväčších od roku 1989 - a
tie napokon z vlády vyhnali najskôr R.
Kaliňáka a potom aj R. Fica. Zaslúžene,
pretože práve oni dvaja mali najlepšie
informácie, čo sa v našom štáte deje.
Vedeli, že sa Kočner vyhrážal Kuciakovi
a zamietli to pod koberec. A čo je ešte
horšie, celé roky Kočnera a jemu podobných kryli cez svojich ľudí v polícii,
na prokuratúre a dopustili, že najväčší
gauneri boli beztrestní. Papalášska
politika „naši ľudia na prvom mieste“
viedla až k vražde Martiny Kušnírovej
a Jána Kuciaka, ktorý tieto praktiky odvážne odhaľoval.
Aj preto sú nechutné všetky snahy R. Fica občianske protesty bagatelizovať, očierňovať ich organizátorov a
útočiť na najnižšie ľudské pudy. Pretože
Fico síce stratil premiérsky post - ale

LEVICE, Mochovská cesta, tel.: 0902 944 324

V

N
O
V
I
N
Á
CH

ceny
už od

10€
bez DPH

0905 422 015

76-0087

rýchle
spracovanie
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ZAMESTNANIE, SLUžBY

HĽADÁME KOLPORTÉROV NA ROZNOS NOVÍN POČAS VÍKENDOV NA DOHODU v lokalitách:
- Želiezovce (mesto) mzda : 10,07 €/roznos
- Plavé Vozokany : 3,75 €/roznos
- Malý Kiar: 2,36 €/roznos
- Hrkovce : 2,32 €/roznos
- Kalná nad Hronom : 10,73 €/roznos
- Podlužany : 3,25 €/roznos
- Kozárovce : 9,60 €/roznos

+ príplatky: väčší počet strán,
roznos letákov,
náročnosť rajónu

INFO: 0905 719 144

distribucia.lv@regionpress.sk

16 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

32-0025-3

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/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.zenitsk.sk

LV19-08 strana-
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721190061

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník

10
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Vinou vlády opäť zdraželi potraviny.
Tentokrát rekordne
Vláda sa minulý rok rozhodla, že zavedie novú daň z
potravín. Sú to
opäť ďalšie peniaze, ktoré vyberie
ľuďom z peňaženiek. Nestačí, že kvôli
jej zlému vládnutiu rastú ceny energií,
kvôli ktorým sa zvyšujú ceny. Veď Slováci opäť zohnú chrbát.
V hnutí OĽANO sme od začiatku
hovorili, že tento nápad je zlý a že
naň doplatia ľudia vo forme zvýšených cien. Čo je ešte horšie, najviac na
to doplatia tí, ktorých príjem je nižší,
lebo práve oni minú väčšiu časť svojho
platu na potraviny a veci do domácnosti.
Ministerstvo financií naše slová
začiatkom februára potvrdilo. Sami
hovoria, že potraviny v januári zdraželi oproti decembru o 3 % a dodávajú,
že za tretinu tohto nárastu môže daň
z potravín. Hoci potraviny dražejú v
januári každý rok, tento rok narástli
rekordne. Najviac za posledných 13
rokov. Zdražovanie však neskončilo,
lebo ešte tri reťazce tento odvod platiť

5 7
3
2

3
7

nemusia. Ich účtovný rok začína začiatkom marca a tak sa môžeme pripraviť, že ceny porastú aj v nich.
Súčasnej vláde absolútne nezáleží na obyčajných ľuďoch, čo jasne
dokazuje aj tento príklad. Každý rok
siaha ľuďom hlbšie do vrecka. Ak by
vláda chcela naozaj pomôcť farmárom
a potravinárom, neťahala by peniaze
od ľudí formou dane z potravín.
Mohla by urobiť to, čo už dlho
navrhujeme. OĽANO dlhodobo presadzuje názor, že farmári musia dostať
peniaze, ktoré im za obrábanú pôdu
patria. Vláda musí spravodlivo prerozdeľovať eurodotácie a hlavne nesmie
buzerovať farmárov a potravinárov
nezmyselnými
povinnosťami.
Keď bude naše
hnutie
súčasťou
vlády, spravíme zo
Slovenska
úspešnú
krajinu, v ktorej budú
ľudia radi žiť. Rovnako aj ich deti
a vnúčatá.

» Eduard Heger

tieňový minister financií a hospodárstva
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 422 015
NEDOSTÁVATE DO SCHRÁNKY

LEVICKO?
napíšte nám
distribucia.lv@regionpress.sk
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Ponuka
práce

Pacienti v Leviciach majú od začiatku februára
opäť k dispozícii ambulantnú pohotovostnú službu. Prevádzkuje ju Nemocnica Levice vo svojich
priestoroch, ktoré zrekonštruovala s cieľom skvalitniť poskytnuté služby.
„Zriadenie ambulantnej pohotovostnej služby
nie je našou povinnosťou, vychádzame v ústrety
pacientom. Podarilo sa nám dohodnúť s lekármi,
ktorí budú počas ordinačných hodín slúžiť v rámci
ambulantnej pohotovostnej služby podľa rozpisu,“ povedal riaditeľ nemocnice Anton Hanušín.
Ambulantná pohotovostná služba je v prevádzke
v pracovné dni v čase od 16. do 22. hodiny, v dňoch
pracovného pokoja a počas víkendov od 7. do 22.
hodiny.
Ambulanciu pohotovostnej služby pre dospelých v Leviciach prevádzkovala Marta Mančíková.
Jej prevádzkovanie ukončila 30. novembra minulého roka.
» TASR

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ
Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o.

Prijmeme
vodičov MKD
∙ Široká ponuka
práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 600 €
+ diéty + odmeny =
možný zárobok 2.400 €
0908 203 203
www.ruzatransport.sk

• týždenné turnusy (práca len cez pracovné dni)
• víkendy voľné
Plat: 624 EUR v hrubom + odmeny +stravné
za každý odpracovaný deň 78 EUR v čistom
Požiadavky: Vodičský preukaz C, E
Kvalifikačná karta vodiča
karta vodiča do tachografu
ADR základ (výhodou)
Ostatné: na pohovore
Kontakt:
Peter Telepun:
+ 421917628262, mail: telepun@std.sk
Stanislav Hutman: +421628261, mail: hutman@std.sk
Gustáv Gavalec: +421917628235, mail: gavalec@std.sk

CIA
INZER422 015
59-0066

0905

PRACOVNÁ PRÍLEŽITOSŤ V NEMECKU
PRACOVNÁ POZÍCIA - KONTROLÓR KVALITY

• práca vhodná pre mužov aj ženy
• nadštandardné ﬁnančné ohodnotenie
• Mzda: od 8,5€ do 11€ v závislosti
od kvaliﬁkácie
• práca na živnosť
• ubytovanie a doprava zabezpečená
• znalosť nemeckého alebo anglického
jazyka výhodou

MUNKALEHETŐSÉG NÉMETORSZÁGBAN
POZÍCIÓ - MINŐSÉG ELLENŐR
• nőknek és férﬁaknak egyaránt
• kiemelkedő bérezés és előre lépési
lehetőség
• Bér : 8,50€ -től - 11€-ig kvaliﬁkaciotól
fuggően
• csak vállalkozói engedély
• szállás és kiutazás biztosítva
• német vagy angol nyelvtudás előny

KONTAKT: 0915 110 152

ELÉRHETŐSÉG : 0915 110 152
Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o.
prijme do svojho tímu

prijme do TPP aj živnostníkov

Strojník - 7 € / hod. ( brutto)

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
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59-0062

V nemocnici opäť funguje
ambulantná pohotovostná
služba

Mzda
od 672€ brutto

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam.
( + ubytovanie, cestovné a diéty)
Výkon práce: územie SR.
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V prípade záujmu nás kontaktujte na:

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

32-0024-1

Slovenský basketbalový klub Levickí Patrioti
angažoval Američana Vincenta Councila. Dvadsaťosemročný rozohrávač predtým pôsobil v drese
VEF Riga. Skúsenosti má aj z Izraela či Grécka, kde
v roku 2015 získal ocenenie pre najlepšieho nováčika.
„Po odchode Bobana Tomiča do tímu, ktorý hrá
Ligu majstrov a Jadranskú ligu, sme museli reagovať a nájsť rozohrávača, čo je extrémne dôležitý
post. Je to trochu riskantné, ak sa rozhodnete k
zmene na tomto poste takto neskoro v sezóne, ale
situácia nás k tomu doviedla,“ povedal tréner Levíc Teo Hojč.
» TASR

ČESKO, RAKÚSKO A NEMECKO

- dlhodobo v NR
- práca v sede na 3 zmeny

51-0017

Basketbalistov Levíc posilnil americký rozohrávač

VODIČ LINKOVEJ PREPRAVY

45-0008

Levická radnica pracuje na projekte Zhromažďovanie dažďovej vody, jej využitie a likvidácia. Celkové náklady na realizáciu sú vyčíslené na takmer
600.000 eur, mesto by sa na projekte podieľalo
spolufinancovaním vo výške necelých 30.000 eur.
V prípade, že poslanci na svojom rokovaní 21.
februára účasť v projekte schvália, mesto požiada
o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie. Súčasťou projektu budú rôzne opatrenia
zamerané na ekologické nakladanie s dažďovou
vodou.
Ako informovala radnica, v prípade získania
nenávratnej dotácie sa budú aktivity projektu realizovať na Základnej škole (ZŠ) Andreja Kmeťa, ZŠ
na Ul. sv. Michala, ZŠ Saratovská a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza - Juhász
Gyula. „Projekt rieši budovanie retenčných nádrží,
vsakovacích objektov a dažďových záhrad,“ uvádza sa projekte.
» TASR

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

15-0057

Mesto pripravuje projekt na
využitie dažďovej vody

Donivo a.s.

Hľadáme ZODPOVEDNÝCH
zamestnancov
na pozíciu:

12
zaujalo nás
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STAJAN SLOVAKIA PRIJME:
MUŽOV AJ ŽENY NA POZÍCIU
LISÁR/LISÁRKA

�OBSLUHA LISU, LISOVANIE GUMY�

�520€/MES. + 0,12€/HOD. + 0,90€/HOD.
+ 0,09€/HOD. + PRÍPLATKY�
MIESTO PRÁCE: DOLNÉ VESTENICE

rokov na trhu
1997-2019

� MONTÁŽNIK

�SKLADANIE A MONTOVANIE SKRÍŇ�

�650€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€
+ 50€ + PRÍPLATKY�

� ELEKTROMONTÁŽNIK

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE FIRMA
Kontakt: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0137

�704€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€
+ 50€ + PRÍPLATKY�
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

• hydroizolácie striech fóliou
Fatrafol 810 so zateplením
• hydroizolácia lepenkou Elastodek
• pokrýva ské práce
• tesárske práce
• výroba klampiarskych prvkov

www.konstrukter.sk
������������������������
info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY
��������������������
���������
��������������������
���������������
��������������������
��������������
�����������

Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Sv. Michala 4, Levice,

59-0008

preto volajte 0903 727 829

www.izomer.sk

85-0005

������������������

Vážení priatelia, máte problém so strechou?

Ponúkame prácu na pozíciu

73ǳ/ȴà!,
7ǳ*,ȴ+Ȏ(

na rôznych projektoch v Nemecku.
Skladanie a zváranie konštrukcií.
-Lȇ>ARGBJB
- prax v odbore
- vlastné auto výhodou
ÐTĞFMBMSÐXĖIJ?BLĖÐXL?JMQƄÐÐ,(Ð Ð(

VÝPREDAJ

CITY PARK
KAVIAREŇ

LEVIE, Turecký rad 13

NA

Hľadá pracovníka na pozíciu:

ČAŠNÍČKA
ČAŠNÍK
na hlavný pracovný pomer

Dituria s.c.
59-159

09-40

0905 636 775

E
R
P

POKRAČUJE

PLAT: 4,10 € brutto/hod.
+ prémie + obedy

Bližšie informácie na čísle:

I
N
J
DA

Sv. Michala 5, LEVICE
Otvorené: PO - SO 9:00 - 20:00 hod.
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-50%
tel.: 036/63 487 43
mobil: 0917 620 574

levice@pacyga.sk

59-0021

4ÐNPęN?BCÐXĖSHKSÐLĖQÐKqƢCRCÐIMLR?IRMT?Ƅ
MBÐÐBMÐÐL?ÐRCJ ÐıęQJ?Ð
ͽàà, ͽͽàà alebo
e-mailom na MO>@>KHH ?>R @LJ

85_0138

-LKȡH>JB
- stabilnú a dlhodobú prácu na HPP
Ð RĞƢBūMThÐRSPLSQW
- cesta a ubytovanie hradené
ÐTĞNJ?R?ÐL?ı?Q
ÐKMƢLMQƄÐXĖJMFÐNMÐÐRĞƢBLG
- pracovný odev
Mzda:àͽͽàÒ

