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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností

Ľudia nesmú splesnivieť

ÚVERY
od 18 r. do 75 r.
od 500 € do 10.000 €

Treba robiť veľký rozdiel medzi slovom zdravotníctvo a slovami zdravotník, lekár. Lebo to naozaj nie je to isté.
Ide o priepastný rozdiel. Zdravotníctvo
je tá pleseň. A napínanie ramien, ako s
ňou zatočíme. Lekár a zdravotník, to sú
robotníci systému. Často až tak berúci
svoju prácu vážne a zodpovedne, že ešte
aj pacientska výprava do priestorov onStarí ľudia sú na prvý pohľad ako tie kologického ústavu môže byť celkom prístaré nemocničné priestory. Nezdravú jemná. Pretože tam je iba tá pleseň desifarbu majú možno aj niekedy spoločnú. vá. Ale úsmev sestričky, ochota pomôcť,
No tie plesne určite nie. Starý človek je či všímavosť inak obvykle málovravnéstále starý človek, teda, v prvom rade ho lekára, to je človečenstvo profesie.
Preto, milí čitatelia, nemýľme si sločlovek. Kým z najvyšších úrovní zdravotníctva počúvame roky sľuby o tom, ako vá, nemýľme si pojmy, hoci je trendom
sa pre pacienta urobí všetko, čo sa nájde hádzať všetko a všetkých do jedného
v „úradníckych silách“, v praxi to vyze- vreca. A vždy, keď sa povie slovo zdrará tak, že človek je ten posledný, kým sa votníctvo, myslime na ľudí v ňom. Na
rezort zaoberá. Teda – človek pacient. A ľudí, ktorí aj nás, tých úplne najobyčaješte iný druh človeka – človek lekár a nejších, chorých a starých, vnímajú tiež
človek zdravotnícky zamestnanec. Zho- ako ľudí. Zdravotníctvo od
dou okolností, pacienti sa s lekármi a nás chce peniaze, pre zdraďalším zdravotníckym personálom ocitli votníctvo sme variabilný
spoločne na jednej palube, konkrétne v symbol. Zdravotníci nám
tretej podpalubnej triede potápajúcej sa opravujú naše zdravie. A
lode s názvom Zdravotníctvo. Roky sa cez to zdravie neraz aj
potápajúcej, hoci na hornej palube sa duše. Sú to dva rozešte popíja šampus a hrá tam orchester, dielne systémy a
aby nebola nuda. A sem tam sa spraví svety.
„biznis“.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Staré budovy majú zrejme nárok na
pleseň na chodbách. Alebo v suterénnych priestoroch. Nebodaj aj na
izbách pre pacientov. Aspoň tak sa
vysvetľuje tento nielen nepríjemný,
ale aj zdravotne škodlivý a najmä
naše zdravotníctvo dehonestujúci
jav.

PLATÍM V HOTOVOSTI!

telefón: 0904 046 416

VOLAJTE
HÍVJON

59-0167

59-0161

tel: 036 630 5640

COOP JEDNOTA)

ZĽAVY
až 50%

na nábytok a doplnky

VEĽKÝ VÝPREDAJ JE TU!

Sedačky a postele od slovenských a českých výrobcov aj
na mieru. Nepremeškajte Vašu šancu a nakupujte skôr,
než Vami vybraný výrobok zmizne z našej predajne.
Viac informacii na www.elpo-nabytok.sk

59-0176

Levice, Tekovská 6
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Odstránime mokré, vlhké steny!

INJEKTÁCIA • ÚČINNÝ VÝSLEDOK
SKVELÁ CENA • 0911 256 085

Mgr. Bc. Marta
Molnárová

59-0042

59-0001
59-0004

0915 896 536

POZOR!

AZBESTOVÝCH STRIECH

59-0034
59-0089

EXEKÚCIAMI

59-0090

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

59-0109

0948 496 543
0903 795 262

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.

NAJLACNEJŠIA

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

NÍZKY ÚROK
SCHVÁLENIE IHNEĎ

2
SLUŽBY, bývanie

LEVICKO
Redakcia:

Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

59-0118

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

INZERCIA

Blažena Valkovičová 0905 422 015
036 631 75 51
Distribúcia:
Andrej Baláž
0905 719 144
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

CHLADIACE

PRÍVESY

0907 355 835

+ 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 Vrbica, Plášťovce, Horné Túrovce, Veľké
Túrovce, Hrkovce, Horné Semerovce,
Pohronský Ruskov, Šarovce, Malý
Kiar a Beša

STAVEBNÉ PRÁCE

OBKLADY

DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY

SADROKARTÓN

+ 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

59-0010

STIERKY

MURÁRSKE PRÁCE
REKONŠTRUKCIA
DOMOV, BYTOV
OBKLADY, DLAŽBY

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

SADROKARTÓN

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

STIERKY

Západné Slovensko
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

MALIARSKE PRÁCE
KÚPELNE NA KĽÚČ

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

Norbert Nochta

0905 832 158

59-0077

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

59-0012

na prenájom
(svadby, oslavy)

DISTRIBÚCIA (30.000 domácností)
Každý týždeň: Levice, Šahy, Želiezovce, Tlmače a Lipník

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

0907 652 710

45-0027

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

www.regionpress.sk
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Levice

Dispečing SK - 0950 333 222

45-0006

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

59-0174

Východné Slovensko

3
bývanie, SLUŽBY
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6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

používame
kovania AUBI

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

rokov na trhu
1997-2019

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

Veľký Ďur, Levická 117
robplast1@gmail.comt0907 798 315

59-0115

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

59-0125

viníc, obcí, firiem, ihrísk. 0905 381872

59-0005

59-0020

KOSENIE trávy, mulčovanie záhrad,

Vážení priatelia, máte problém so strechou?
Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Sv. Michala 4, Levice,

ZATEPLENIE BUDOV

preto volajte 0903 727 829

59-0145

MURÁRSKE PRÁCE:

VIZITKY

0905 422 015

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
DLAŽBY OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ
OMIETKY STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

0910 633 336 - CENY DOHODOU

59-040

59-0008

www.izomer.sk
VYKLADANIE ZÁMKOVEJ DLAŽBY A OBKLADAČIEK
MUROVANÉ PLOTY
0910 908 246

REKONŠTRUKCIE BYTOV

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
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SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia

Citáty

01 AUTO-MOTO / predaj

» „Najdôležitejšou vecou,
ktorú môže otec urobiť pre
svoje deti, je, že bude milovať ich matku.“ — Giovanni
Battista Basile taliansky
básnik 1566 – 1632

02 AUTO-MOTO / iné
» Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion, aj
diely. tel. 0949154017

03 BYTY / predaj
» Predám 3-izbový byt
na 2.posch. v obci Ipeľský
Sokolec, cena dohodou.
036/6357939, 6357943
» 4 IZB BYT V LV
0903672627

o deťoch

 
   

„Čokoľvek robíš vo svojej
rodine – pre svoje deti, pre
svojho manžela, pre svoju
manželku - robíš pre Ježiša.“
Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997

  

04 BYTY / prenájom

„Ak prvýkrát deti pozrú
očami – usmievajú sa. Ak
sa dievčaťa zmocní prirodzený cit , usmieva sa, ako
sa usmievala vo svojom
detstve. Ak je svetlo prvou
láskou života, či potom láska nie je svetlom srdca?“
Honoré De Balzac francúzsky spisovateľ 1799 – 1850

» Nízky nájom 0950438265
Prenajmem 1-izbový byt v
centre Levíc 0904406726

05 DOMY / predaj
» RD vymením+doplatiť
J.Botu. 0944305646
» Predám rod. dom tiché
miesto prízemie podkrovie pivnica garáž záhrada.
0902607748

„Otec musí mať pre svoje
deti čas.“
Józef Augustyn 1950

06 POZEMKY / predaj
» STAV. POZEMOK HR. KOSIHY
14 a, 0903539253
» Predám 1200m2 poz. v
M. Kiari. Pozemok je rovinatý, v tichej zóne 1 km od
kúpaliska Margita-Ilona. V
blízkosti je voda el. a plyn.
Pozemok možné rozdeliť na
dva 6á poz. so samostatným prístupom. Cena 30
000. 0918495956

„Prvú polovicu života nám
ničia rodičia, druhú deti.“
George Bernard Shaw írsky
dramatik 1856 – 1950


 
 


„Dospelí sami nikdy nič nechápu a deti hrozne unavuje stále a stále im niečo
vysvetľovať. Deti musia byť
k dospelým veľmi zhovievavé.“
Antoine de Saint-Exupéry
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 – 1944

07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Predám posuvnú bránu s
motorom tel 0949565995
Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ

„Deti nie sú šťastné, keď
nemajú čo ignorovať. A preto boli stvorení rodičia.“
Marlene Dietrich nemeckoamerická herečka a speváčka 1901 – 1992

 "!   
   

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
ODKÚPIM KROJE MINCE BAN- 06-28_Inzercia InD Sahy_A5_v3.indd
KOVKY VYZNAMENANIA VOJ.
PRILBY OPASKY PRACKY Z
OPASKOV POHĽADNICE HODINKY A INÉ 0903868361
» Kúpim ľudové kroje
0902708047
Celoročne

13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
» KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERANY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI. 0905674276

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

1

NAJNIŽŠIE
CENY

26/03/2019 11:06

- Plastové a hliníkové
okná a dvere
- Kompletné práce
- Doplnky

VIZITKY

0905 422 015

LV19-21 strana-

„Prvým šťastím dieťaťa je,
že je milované.“
Giovanni Bosco taliansky
rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815
– 1888
„Deti sa učia oveľa rýchlejšie ako dospelí, pretože sa
ešte nenaučili báť.“
Robert Kiyosaki americký
autor publikácií o ﬁnanciách, investor 1947

45-0019

12 DEŤOM

59-0120

11 HOBBY A ŠPORT

4

CIA
R
E
Z
N
I 422 015
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„Ak chcete, aby boli vaše
deti inteligentné, čítajte im
rozprávky. Ak chcete, aby
boli vaše deti viac inteligentné, čítajte im viac rozprávok.“
Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ
teórie relativity 1879 – 1955

» redakcia

5
bývanie

KAMENÁRSTVO
K&K
FRANTIŠEK KRAKO

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

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

3

oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

ŠPINAVÚ PRÁCU

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

UROBÍME ZA VÁS !!!

59-0086

Michal Macho

telefón: 0 9 0 8 6 6 6 8 5 3 

59-0019

-65 %
59-0105
59
59-0118

- vyhotovenie pomníkov
- sekanie a zlátenie písmen
- betónovanie základov
- čistenie a opravy hrobov
- krby, parapety, pracovné dosky
z prírodného kameňa
Levice, Vojenská 2, 1. poschodie
PO - PI 8:00 - 16:00

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

59-0014

11- ročná prax

VLASTNÁ VÝROBA

OKNÁ - DVERE

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

59-0032

0917 457 492

59-0165

SNP 20, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk

Predaj a montáž klimatizacií
OM

NOVÝ SHOWRO

Predajňa:

ná záruka
č
o
r
5
á
n
e
ĺž
d
e
Pr
Daikin
na klimatizácie ás!
un
v Leviciach iba

Kalnická cesta 13, Levice

0948 543 214

www.sirux.sk
59-0100

» Klimatizácie
» Tepelné čerpadlá
» Čističky vzduchu
» Vetranie

OTVORENÝ

LV19-21 strana-
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právnik radí / SLUŽBY

15 HĽADÁM PRÁCU
» HĽADÁM SI BRIGÁDY, SOM
MURÁR-MALIAR ALE SPRAVÍM AJ INÉ PRÁCE, napr. VÝKOPY, BÚRAČKY, DEMOLÁCIE.,
DOHODA 0904372242
» Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spolahlivosť. Tel.:
0919 205 521

16 ZOZNAMKA
» Charakterného pána vo
veku 48-55 rokov hľadá
dáma z Krupiny na vzťah.T
0908643277
» 54r.hľadá priateľku
0917049831

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP LV 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, LV zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Vydedenie
V medziľudských vzťahoch, v rodinných vzťahoch nevynímajúc,
dochádza nezriedka k hádkam,
ktoré môžu mať za následok ich
rozvrat. V krajnom prípade môže
na základe takýchto nezhôd v rodinných vzťahoch dôjsť až k vydedeniu.
V zmysle zákona sa pod vydedením rozumie právny úkon poručiteľa
smerujúci k tomu, aby dedič nedostal
svoj dedičský podiel. Hneď na úvod
je potrebné uviesť, že pre vydedenie
stanovuje zákon určité podmienky,
bez splnenia ktorých nemôže nastať
vydedenie. Okrem toho si je potrebné
uvedomiť komu možno uprieť dedičský podiel, t. j. koho možno vydediť.
V zmysle zákonnej dikcie sa jedná
výlučne o potomkov poručiteľa, t. j.
jeho priamych potomkov.
Za účelom vydedenia môže poručiteľ spísať listinu o vydedení, ktorá
môže predstavovať súčasť závetu alebo samostatnú listinu. Listina o vydedení musí spĺňať určité náležitosti
predpokladané zákonom. Pokiaľ ide
o formu, zákon pozná listinu o vydedení napísanú vlastnou rukou poručiteľa, listinu o vydedení nenapísanú
vlastnou rukou poručiteľa a listinu
o vydedení napísanú vo forme notárskej zápisnice. Listina o vydedení
musí obsahovať konkrétne dôvody

vydedenia, pričom tieto musia byť
podložené a preukázané skutočnosťami opísanými v listine o vydedení.
To znamená, že nestačí ak poručiteľ
v rámci listiny o vydedení uvedie jeden či viacero dôvodov uvedených
v zákone a tieto bližšie nevysvetlí,
resp. neopíše. Takáto listina by v prípadnom súdnom spore neobstála, keďže nespĺňa zákonné náležitosti.
Iné dôvody vydedenia ako ustanovuje zákon nemožno použiť. V súvislosti s jednotlivými dôvodmi vydedenia je taktiež potrebné uviesť, že
tieto musia existovať v čase spísania
listiny o vydedení, inak nemôže dôjsť
k platnému vydedeniu. Po spísaní listiny o vydedení môže dôjsť k náprave
rodinných vzťahov medzi poručiteľom a vydedeným potomkom. V takom prípade môže poručiteľ listinu
o vydedení zrušiť viacerými spôsobmi, a to fyzickým zničením listiny
o vydedení, jej písomným odvolaním,
či zahrnutím osoby prv vydedenej ako
dediča v neskoršom závete.
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e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
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INZERCIA

45-0051

Občianska
riadková
inzercia

0905 422 015

Vtipy

o deťoch

» „- Janko, od koho si počul také neslušné slovo?
- Od otca.
- A vieš ty vôbec čo to slovo
znamená?
- Ako by nie. To je, že auto
nechce štartovať!
» Rodinka sedí pri stole a
všetci jedia melón. Zrazu
matke vystrekne šťava z
melóna priamo do oka malého Janka.
- Prepáč, synček! - ospravedlňuje sa matka.
- To nevadí, mamička, teraz aspoň vidím svet na
ružovo!

VIZITKY

0905 422 015

» redakcia
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SLUŽBY
GLAZÚROVANIE
VANÍ

KAMENÁRSTVO
SOCHÁRSTVO

24

0903 405 588
0905 983 602

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

59-0039

Ošetrenie, pri ktorom sa látka vpravuje
priamo do tuku, ktorý sa následne rozpustí.
Aplikuje sa tiež na - brucho, boky, stehná, ramená.

LETÁKY

0905 422 015

CINTORÍN
• Kompletné
jednohroby a dvojhroby
• Betónové základy
• Krycie dosky
• Oprava starých hrobov

Jozef Kóša 0917 918 600

59-0088

MEZOTERAPEUTICKÁ
LIPOLÝZA

94-0089

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

Dvojitá brada?
Už sa s ňou ďalej netrápte...

21 ročná tradícia

59-0016

Cena platí do konca mája alebo do vypredania zásob.

KLIMATIZÁCIA

KLIMATIZÁCIA

Whirlpool SPIW 312 L
A++ pri chladeni

NOVINKA LIFTING VIEČOK BEZ SKALPELA

Akcia platí do konca mája alebo do vypredania zásob.

Whirlpool SPIW 312A2WF
WiFi, A++

VYHLADENIE VRÁSOK NAD HORNOU PEROU A V OKOLÍ OČÍ, LIFTINGOVÁ

499 €

PLAZMALIFTING BQMJLÈDJBQMB[NZ SBTUPWâDI
GBLUPSPW PCPIBUFOFKPLZTFMJOVIZBMVSPOPWÞ

MEZOTERAPIA s 20 % kyselinou hyaluronovou

www.sunestetika.sk t 0919 440 555

Vieme zabezpečiť montáž našimi technikmi.

59-0101

tWâQMOFWSÈTPLLZTFMJOPVIZBMVSPOPWPV
tLPSFLDJBWSÈTPLCPUVMPUPYÓOPN
tPETUSÈOFOJFQPUFOJB
tSFWPMVǏOâMJGUJOHQPNPDPV.&;0/*5¶
Poliklinika Sanat, MUDr. Iveta Buránska

PREDAJ
MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny
husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

MÄSIAREN

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
6,50 €

staré driapané, nedriapané perie.
36-0072

Paplóny, vankúše, duchny z peria.

LV19-21 strana-

499 €

ZA MESTSKÝM
TRHOVISKOM
TRADIČNÉ DOMÁCE
VÝROBKY
Z VLASTNEJ VÝROBY

59-0130

Vykúpime

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

AKCIOVÁ CENA

sa na Vašu
e
šímštevu
e
T áv
n

59-0059

0905 745 006 ř0903 944 151p. Vavrová, TURÁ - bývalé PD

NOVÁ

59-0087

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

650 €

399 €

PRI UPLATNENÍ
KUPÓNU

59-0137

MASÁŽ VIEČOK ALEBO TVÁRE POMOCOU PLAZMATICKÝCH TOKOV
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škola, radíme, eurovolby

Kostol v modrom hábite

Prvá pomoc po nehode

Sú tu európske voľby a pred nimi sa
stupňovali rôzne snahy o to, aby sa
ich zúčastnilo čo najviac Slovákov.
Nejako vážne berieme rôzne rebríčky a štatistiky. Keď sa v nich umiestnime nízko, spustia sa procesy
nápravy, ktoré nie vždy adekvátne
riešia nízky výsledok.

Na cesty vyšli milovníci cyklistiky
a motoriek. Ak sa niekedy stanete
svedkom ich nehody, je treba aj ako
laik okamžite zranenému pomôcť.
Ide totiž o čas!

V ostatných voľbách do európskeho
parlamentu sme mali najnižšiu volebnú účasť v Európskej únii (EÚ). Aj preto nás doslova zahltili výzvy, reklamy,
premyslené marketingy. Aby sa zvýšila
volebná účasť. Pomerne originálny a
účinný počin bol, keď politická strana
pokryla starý kostolík veľkou európskou zástavou. Určite to bol vynikajúci marketingový ťah, ktorý pritiahol
pozornosť mnohých voličov aj za cenu
kontroverzií. Bežne sa v školách hovorí
o rôznych spôsoboch prezentácie, ktorej účinnosť je v dnešnej dobe priam
nevyhnutná. Akoby sa pretekalo, kto
spraví väčší „úlet“. A ten často dosiahne svoj zámer.
Bolo sympatické, že strana zvolila
propagáciu EÚ namiesto toho, aby využila svoje insígnie. Pritiahnuť pozornosť
k európskym voľbám je záslužný počin.
Ozvali sa však hlasy, že prikrytie kostola zástavou znehodnotilo túto stavbu,
zohyzdilo ju či narušilo vieru. Ak si
pomyslím, čo sa na Slovenskú robí (či
nerobí) s rôznymi významnými pamiatkami... Čítal som aj názor, že politika

takto, symbolicky, vstúpila do cirkvi,
kresťanstva. Hm, a nie sme svedkami,
že cirkev priamo, nie symbolicky, vstupuje do politiky? Aj európska politika je
politikou. No pritiahnuť pozornosť k záujmu o ňu takýmto gestom je adekvátne, moderné a nemyslím si, že by došlo
k zneucteniu sakrálnej stavby.
Viera sa zneucťuje skôr pokryteckými postojmi niektorých veriacich,
ktorí sa správajú inak v kostole a inak
mimo neho. Možno chcel tvorca nápadu naznačiť aj to, že niektoré európske
témy sú legitímne a pri ich riešení by
sa malo zľaviť z rigidného postoja časti
kléru, veriacich a ultrakonzervatívnych
postojov.
Isté však je, že upozorňovať na význam EÚ by sa malo nie iba symbolicky a
nie iba v čase predvolebnom. Je faktom,
že z členstva v tomto spoločenstve má
Slovensko veľmi veľa výhod a finančných prostriedkov na pretváranie krajiny. Avšak európska politika v zmysle
pôsobenia poslancov je voličom vzdialená. Buď z dôvodu ich nedostatočnej
prezentácie, alebo z dôvodu, že pár poslancov za Slovensko nemá príliš veľkú
silu meniť ozaj zložitý, byrokratický a
ťažkopádny aparát európskych mechanizmov. To spôsobuje, že sa do popredia
dostávajú najmä problematické aspekty fungovania EÚ. A tie nezakryjeme
ani modrou zástavou s hviezdičkami.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

ho do hĺbky 5-6 cm.
Dýchame za zraneného
Po 30 stlačeniach hrudníka zakloníme hlavu postihnutého a vytiahneme
mu bradu. Aplikujeme dva záchranné
vdychy. Stlačíme mu nos ukazovákom
a palcom ruky položenej na čele, čím
Len žiadnu paniku
Je mimoriadne dôležité zareagovať. zabránime úniku vzduchu. NadýchnePamätajme si, ako hovorí MUDr. Viliam me sa a pevne obopneme našimi ústami
Dobiáš, že aj „nesprávna prvá pomoc je ústa zraneného. Vdychujeme vzduch do
lepšia než žiadna“. Pacienti nezomierajú postihnutého približne sekundu a slepri nehodách preto, že sanitka prišla ne- dujeme, či sa mu zdvíha hrudník.
skoro, ale preto že im nikto nepomohol. Pamätajme si
Pomer 30 : 2 – teda 30 stlačení hrudníZásada 5T
Najskôr na zraneného zvoláme čo ka a dva záchranné vdychy. Opakujeme
najhlasnejšie – „Počujete ma?“ Ak je pri do príchodu záchranky alebo kým nevedomí, zisťujeme, či nám odpovedá na začne zranený sám dýchať a preberať sa.
naše otázky, či ho niečo bolí a kontrolu- ABC záchrany života
A – airway – spriechodnenie dýjeme prípadné poranenia – krvácanie,
popáleniny, zlomeniny a pod. Riadime chacích ciest – opatrným otočením
sa známou skratkou 5T – ticho, teplo, postihnutého na chrbát, zaklonením
tíšenie bolesti, transport, tekutiny.
hlavy a nadvihnutím brady. Položte
Privolať pomoc
ruku na jeho čelo a jemne zakloňte hlaAk je účastných viac svedkov neho- vu dozadu. S prstami pod špičkou brady
dy, poveríme inú osobu vytočením čísla nadvihnite bradu, aby ste spriechodnili
155/112. Ak sme pri ňom sami, nastaví- dýchacie cesty.
B – breathing – sledujeme dýchame si na mobile odposluch a vytáčame
155/112. Riadime sa pokynmi dispečera. cie pohyby – či sa zranenému zdvíha
Ak pacient nedýcha a nezistíme mu hrudník, počúvame uchom pri jeho
nahmataním na predlaktí alebo krku ústach, ak sa nám dýchanie akokoľvek
tep, začíname s oživovaním. Kľakne- nezdá, uskutočníme oživovanie.
me si vedľa postihnutého, zomkneme
C – circulation – zisťujeme krvný
si dlane medzi prstami a naše zápästia obeh – na krku, na zápästí alebo priaumiestnime na dolnú časť hrudníka zra- mo v oblasti srdca pod hrudnou kosťou a
neného. Lakte musíme mať vystreté. Na- kontrolujeme prítomnosť tepu.
» Miško Scheibenreif
kloníme sa kolmo na hrudník a stláčame

Vyberáme si našich zástupcov
v Európskom parlamente
Aj tieto voľby majú pre náš každodenný život mimoriadny význam

Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v členských
krajinách EÚ od roku 1979, vždy po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia.

?

Prečo ísť voliť
v európskych voľbách

My Európania čelíme mnohým výzvam, od migrácie po zmenu
klímy, od nezamestnanosti mladých ľudí po ochranu osobných údajov. Žijeme v stále globalizovanejšom, konkurenčnom svete. Referendum o brexite zároveň ukázalo, že EÚ nie je nespochybniteľný projekt. A hoci väčšina z nás považuje demokraciu za samozrejmosť, zdá
sa, že je stále viac ohrozená, a to vo svojom myšlienkovom základe,
ako aj v praxi. EÚ sa angažuje vo všetkých týchto a mnohých ďalších
otázkach – od oživenia obchodu po ochranu spotrebiteľov a podporovanie výskumu.

Spôsob hlasovania
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží
volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo
na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného
hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov.
Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej
schránky.

tentorazidemvolit.eu

Európske voľby 25. MÁJ 2019
LV19-21 strana-
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záhrada
Nájdete nás:
SOLID plus s.r.o.
Kalnická cesta 1/B, 934 01 LEVICE

e-mail: servis@jardin.sk, 0903 313 354
Náš kompletný sortiment nájdete na e-shope:

www.jardin.sk

AKCIA
trvá do vypredania zásob

4-HRANNÉ PLETIVÁ • ZVÁRANÉ PLETIVÁ V ROLKÁCH
ZVÁRANÉ PANELY • UZLOVÉ PLETIVO • CHOVATEĽSKÉ
PLETIVÁ • OKRASNÉ PLOTY • TIENIACA SIEŤ POD PLOT
MOBILNÉ OPLOTENIE • STĹPIKY A VZPERY
PRÍSLUŠENSTVO • BRÁNY A BRÁNKY
DRÔTY • KLINCE

PLETIVO OKO 6x6 bal / 25m
Zn
150 49,90 €
Pvc 150 50,90 €
Zn
160 53,90 €
Pvc 160 54,90 €

STIGA Combi
53 SQB

449€

369€

EW TOP
AX N
S
JOYM START /
S+
B
A
i
25

S LC

i CB
4 125

€
0
9
3
2

JET1

1

€
0
5
9
3

FID

€
0
5
9
1

S

€
0
9
1
4

CRU
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€
0
5
1
2

1 199€

5i AB

12
iSYM

125i

elektrický skúter
s dojazdom 60km

9

59-0172

€
0
6
8
1

€
0
5
8
1

CR

II 12
DLE I

JET

5
OX 12

H

SYMP

S

5i CB

S

i CB
4 125

i CBS

ST
ONY

10
bývanie
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bývanie

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

Eva Forgáčová
0903 471 489
Slavomír Forgáč
0903 773 827

BEZ DEMONTÁŽE
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

KÚPA A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

Nehnuteľnosti Levice s. r. o., ul. Kpt. Nálepku 78, Levice

www.nehnutelnostilevice.sk

59-0028

0907 887 056

SKLADOVÉ PRIESTORY

NA PRENÁJOM do 8000m² (Areál Tabakárne Levice)

76-0023

0948 303 756

Makrolon 7/16 bronz
16,20 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

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

LV19-21 strana-

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk
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721190160

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník

12
PáPEž / SLUŽBY, zamestnanie

Komunikovať dobro

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

MORKY
NA CHOV
www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
Hydin
inárs
rska FFarma
arm
rma TopoLni
TopoLnica
n ca
c
(pri Galante)

a:
ponúk

• 8 - 15 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové Húsatá Landeské
• 7 - týž. morky big 6

Rozvoz ZADARMO!

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

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas

Kauza Cervanová, hl. kamera relácie
Pod lampou), Peter Konečný (filmový
kritik, šéfredaktor kinema.sk), Patrik
Herman (investigatívny novinár, moderátor TV Markíza) a Ladislav Shadex
Bóna (youtube strategy manager, video špecialista).

Mladí videomakeri sa môžu s videami prihlasovať do súťaže už v jej
treťom ročníku. Novou výzvou je naGenerálnym partnerom tretieho ročtočiť do 15.júla 2019 maximálne dvojminútové video na tému: „BOLA TO níka súťaže je Slovenská sporiteľňa,
ktorá má v pláne ponúknuť vybranému
NÁHODA?“
videomakerovi spoluprácu. Novinkou
RECfruit (www.recfruit.sk) je súťaž je aj hlasovanie verejnosti – ktokoľvek
vo videotvorbe určená pre začínajú- bude môcť podporiť svojho favorita priacich videomakerov vo veku od 12 mo na webovej stránke súťaže.
do 26 rokov. Na výhercov čakajú ceny
v hodnote viac ako 4000 eur. Navyše,
Za súťažou RECfruit stojí content mar12 najlepších účastníkov získa na svo- ketingová agentúra ContentFruiter, ktoju tvorbu aj odbornú spätnú väzbu od rá si uvedomuje, že na Slovensku je nešesťčlennej poroty, ktorú tvoria Peter dostatok príležitostí, ktoré by ponúkali
Bebjak (režisér filmu Čiara, Trhlina), možnosť mladým tvorcom videí uchytiť
Tomáš Sysel (kameraman filmu Můj pes sa v brandži, pričom dopyt po kvalitKiller a i.), Ján Meliš (produkcia filmu ných videomakeroch stúpa.

� � �� � � � � � � � � � �� � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � ��� � � � � �

NAŠTARTUJ SVOJU KARIÉRU.
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75-06-3

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

Natoč video, ktoré ťa posunie.
V súťaži pre mladých videomakerov zabojuješ o atraktívne ceny a názor odbornej
poroty.

45-0039

6 - týždnové

36-0010

Uvedenie na pravú mieru je pri pochybení vždy nevyhnutné, ale nestačí na
prinavrátenie dôstojnosti, zvlášť v dobe,
keď sa prostredníctvom internetu môže
nejaká falošná informácia šíriť až do tej
miery, že sa zdá autentickou. Preto by
ste vy, novinári, mali vždy brať do
úvahy silu prostriedku, ktorý máte k
dispozícii, a odolať pokušeniu publikovať nedostatočne overené správy.“
Pokora novinára má aj priamy súvis s
jeho slobodou, pokračoval pápež:
„Pokorný novinár je novinárom
slobodným. Slobodným od podliehania vplyvom. Slobodný od predsudkov,
a preto odvážnym. Sloboda si vyžaduje
odvahu!“ Pápež tiež vyzval novinárov
na prinášanie aj dobrých správ o dobrých veciach, ktoré často zostanú prekryté negatívnymi správami:
„Pokorný a slobodný novinár sa
snaží hovoriť o dobre, aj keď častejšie je
predmetom správ zlo. To, čo ma v mojej
službe ako biskupa vždy potešilo, je zistiť, koľko dobrého je medzi nami, koľko
ľudí sa obetuje - dokonca hrdinsky - na
pomoc rodičovi alebo chorému dieťaťu,
koľko ľudí sa každodenne venuje službe iným, koľko ľudí podáva pomocnú
ruku namiesto toho, aby sa odvrátili. Pokračujte, prosím, v rozprávaní aj o tejto
stránke reality, ktorá je vďaka Bohu stále
tou, ktorá má väčší rozsah.“
„Komunikovať dobro“ je podľa pápeža Františka imperatívom doby.

47-014

Žiaľ, stalo sa už zvykom, že posolstvá
pápeža Františka sa na Slovensku
príliš necitujú, nepublikujú a už vôbec sa nimi mnohí hodnotovo neriadia, hoci, k rímskej cirkvi sa radi a
často hlásia. Asi sú pre takýto postup
nejaké dôvody. My ich nemáme, v našom vydavateľstve posolstvá svätého
otca nezamlčujeme.
Pápež František vyzval novinárov,
aby sa vyhýbali falošným správam a
upozornil, že „jedna z prvých vecí, co
urobia diktatúry, je umlčanie slobody
médií.“ Za jednu z podstatných vlastností pre kvalitnú službu novinára
pápež označil pokoru. Pápež citoval aj
svojho priameho predchodcu: „Ako povedal Benedikt XVI., neraz - je tendenciou masmédií vytvárať v nás pocit,
že sme stále „divákmi”, ako keby sa
zlo týkalo len iných a akoby sa nám
samým niektoré veci nikdy nemohli
stať. Avšak my všetci sme „aktérmi” a v
tak v zlom ako aj v dobrom naše správanie vplýva na iných- (Príhovor na Španielskom nám., 8. dec. 2009, Insegnamenti V, 2, 672).
„Pokorní novinári, to neznamená
priemerní, ale skôr vedomí si toho, že
prostredníctvom článku, tvítu, priameho televízneho či rozhlasového prenosu
sa dá robiť dobro, ale aj - ak nie ste opatrní a svedomití -, privodiť zlo blížnemu
a neraz i celej spoločnosti. Mám na mysli
napríklad to, ako môžu niektoré „krikľavé“ titulky vytvoriť falošný obraz reality.

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL
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zamestnanie

NÁSTUP - IHNEĎ
Nástupný plat - 520 €
brutto + beneﬁty

info: 0905 932 071

parmidasro@gmail.com

Hľadáme zamestnancov
do živočíšnej výroby:

PIAL - AGRO s.r.o., Nitra

/traktor, nakladač/

Prevádzka: Dolný Pial

0903 302 612

45-0181

» Dojič/ka
» Krmič
» Strojník
» Traktorista

13¶+.&%0537"-²)013"$07/²)010.&36

v poľnohospodárstve, vhodná pre
študentov, pracovné skupiny (partie) a
ostatných záujemcov, plat: 130 €/ ha, a to:

59-0136

Mahax Slovakia, s.r.o.

PONUKA PRÁCE

do mäsiarne

na hlavný pracovný pomer
do predajne za mestským
trhoviskom v Leviciach.

45-0008

dlhodobo v NR
práca v sede na 2-3 zmeny
Základná mzda 663€/brutto
po 2.mes 687€/brutto
+ príplatky
Kozárovce a Tlmače
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ
Pre viac info: 0944 425 183

1&."35TSPTQPMPŘOPTƃ
[BPCFSBKÞDBTBWâSPCPV
BQSFEBKPNPTÓWQPűOâDIQMPEÓO

Družstevná 12, Hronovce

TECHNOLÓGA VÝROBY OSÍV

- kastrovanie kukurice
- zber a spracovanie zeleniny
- poľné práce (okopávanie, plenie...)
- výpomoc pri žatevných prácach
Záujemcovia môžu uzatvárať pracovné
zmluvy už od 1. 6. 2019.
Miesto výkonu práce: Hronovce
Bližšie informácie osobne alebo na t. č.
0905 464 751t036 77 960 75t0908 128 928

59-0170

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

KOVACS AGRO, s.r.o.

QSJFNFSOÈN[EBWOBÝFKTQPMPŘOPTUJOBUFKUPQP[ÓDJJKF&63

´
KAMENARSTVO
PIETA
0907 755 387

7BÝBOÈQMŵQSÈDF0CTMVIBBÞESäCB[BSJBEFOJB
OBÞQSBWVPTÓW
Požadujeme: t0ECPSOÞTQÙTPCJMPTPCJMPTƃQPEűB
fBMFCPfWZIM;[
t.BOVÈMOV[SVŘOPTƃ
t7PEJŘTLâQSFVLB[#QPENJFOLPV
QSJKBUJB$ &WâIPEPV
PPOÞLBNF t1SÈDVOBUSWBMâQSBDPWOâQPNFS
tOÈTUVQOâQMBU &63CSVUUP QSÏNJPWÏPIPEOPUFOJF
.ÈUF[ÈVKFN ,POUBLUVKUFOÈT
OBFNBJMLWBMJUOFPTJWP!QFNBSUTL
BMFCPUFMFGPOJDLZQ4BOEUOFS

Nové Zámky

59-0122

HĽADÁME
PREDAVAČKU

Ponuka práce

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

Firma poskytuje letné zľavy 30%

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Sme popredným svetovým dodávateľom
automobilových akustických a textilných
riešení. Prevádzkujeme 27 výrobných a 8
technických závodov v 10 krajinách a máme
takmer 7 000 zamestnancov po celom svete.
Auria ponúka pozitívne pracovné prostredie,
ktoré je nástrojom k podaniu špičkového
výkonu.

Solutions Slovakia

NÁŠ CIEĽ
VAŠA KARÉRA

Sme popredným svetovým dodávateľom
automobilových akustických a textilných
riešení. Prevádzkujeme 27 výrobných a 8
technických závodov v 10 krajinách a máme
takmer 7 000 zamestnancov po celom svete.
Auria ponúka pozitívne pracovné prostredie,
ktoré je nástrojom k podaniu špičkového
výkonu.

NÁŠ CIEĽ
VAŠA KARÉRA

Máte skúsenosti v oblasti automotive? Ste proaktívny, ambiciózny, rád sa učíte
nové veci? Máte schopnosť nachádzať nové riešenia a prichádzať s novými
nápadmi? Motivuje Vás byť súčasťou tímu, ktorý rozbieha nový závod? Potom
hľadáme práve Vás !

Máte skúsenosti v oblasti automotive? Ste proaktívny, ambiciózny, rád sa učíte
nové veci? Máte schopnosť nachádzať nové riešenia a prichádzať s novými
nápadmi? Motivuje Vás byť súčasťou tímu, ktorý rozbieha nový závod? Potom
hľadáme práve Vás !

TECHNIK KVALITY

OPERÁTOR VÝROBY / Nastavovač

Pracovná náplň :
- Všestranná podpora nábehu nových projektov / produktov
- Vykonávanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly
- Uvoľňovanie vzoriek, riešenie situácií s možným dopadom na kvalitu produktu
- Testovanie a analyzovanie vzoriek, výkon laboratórnych testov
- Podpora pri vypracovaní 8D reportov, MSA analýz, SPC reportov

Pracovná náplň :
- Obsluha výrobnej linky v súlade s pracovnými inštrukciami
- Nastavenie parametrov výrobnej linky
- Sledovanie a vyhodnocovanie výstupov výrobnej linky
- Návrhy na úpravu parametrov výrobnej linky
- Návrhy na odstránenie príčin prestojov a na zníženie nepodarkovitosti

Vhodné predpoklady úspešného uchádzača :
- SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru alebo riadenie kvality produkcie
- Min. 2 roky skúseností na podobnej pozícií v podmienkach sériovej výroby
- Znalosť anglického jazyka (mierne pokročilý)
- Znalosť štandardov IATF 16949 , orientácia v metódach 8D, SPC, MSA, ap.
- Veľmi dobrá uživateľská znalosť práce s PC – MS Office (Excel, Word, PowerPoint)

Vhodné predpoklady úspešného uchádzača :
- SŠ/ SOU vzdelanie technického smeru
- Skúsenosti s prácou v automobilovom priemysle alebo vysokosériovej výrobe podmienkou
- Znalosť štandardov IATF, orientácia v metódach lLan, KAIZEN výhodou
- Dobrá uživateľská znalosť práce s PC – MS Office
Čo u nás získate?
- Dobré finančné ohodnotenie, min 700 € + variabilná zložka mzdy,
po 3 mesiacoch možné prehodnotenie základnej mzdy
- Stravné lístky
- Možnosť sebarealizácie a ďalšieho profesionálneho rastu
- Uplatnenie vašich skúseností v mezinárodnom prostredí

Nájdete nás v priemyselnom parku vo Vrábľoch, na tel. č. 037 / 321 71 00
alebo 0948 148 246 prípadne na emaili: jobvrb@auriasolutions.com

45-0178

Čo u nás získate?
- Základná mzda min. 800 € v závislosti od skúseností plus variabilná zložka
mzdy, pravidelné prehodnocovanie mzdy
- Možnosť sebarealizácie a ďalšieho profesionálneho rastu
- Uplatnenie vašich skúseností v mezinárodnom prostredí
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45-0178

Solutions Slovakia

Na zavolanie bezplatne prídeme a ochotne poradíme.

76-0031
76-0031

0903 404 935

Ponúka: +kompletné hroby+betónovanie základov+pomníky
+pokrytie hrobov+doplnky ako lampy, vázy, zlátenie.
76-0009

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

14
krížovka
Krížovky s úsmevom
Pomôcky:
Apián,
ani, salol,
aak, kata

odpadlík,
odrodilec
(zastar.)

tamto
(hovor.)

skratka
Univerzity
Komenského

uchový
orgán

hrubší
konár

pukol,
praskol

Emanuela
(dom.)

ofrfle,
ošomre

dekórum,
po esky

asto
žerie

2. as
tajni ky

draním
zbavím
kože

súpažne,
súru ne
ovalí
(expr.)

zna ka
radónu

mužské
meno
cudzie
žen. meno

mužské
meno

pla eme
(bás.)
hudobný
nástroj

1. as
tajni ky
Pomôcky:
keras,
potla il sa
aptién,
kádi

Mládenec hovorí svojej milej:
- Dúfam, že doma nehovoríš,
o robíme po ve eroch.
- Mame nie, ale
v poslednej...
(Dokon enie tvorí tajni ku
krížovky.)

vyhynutý
ko ovník
uzkonosé
opice

Ústav lek.
kozmetiky
operatívna práca

druh
kuku ky
Alojzia
(dom.)

vyšlem

podra ovacia spojka
porozbíja
(expr.)

podopieral

skratka
tonzilektómie
vzorec
sulfidu
irídnatého

kopaním
získam
svá ko
salicylan
fenylnatý
najvä ší
svetadiel

mužské
meno
Kamila
(dom.)
zostava
v karate

sajúca,
cicajúca
(zastar.)

koris
Klub slovenských
turistov

3. as
tajni ky
islamský
sudca
ob iansky
preukaz

natierajú
vápnom
týkajúca
sa sviatosti
ln
na Rýne

www.scalpermedia.sk

epocha
kriedy
(geol.)

www.facebook.com/krizovkysusmevom

LV19-21 strana-

14

52-0017-11

15
zamestnanie

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:

LEVICE: pondelok, 10. júna 2019 o 11:00,
Kultúrny dom JUNIOR, A. Sládkoviča 2
NITRA: každý utorok o 09:00
a každý štvrtok o 14:00
budova ManpowerGroup Nitra, Fraňa Mojtu 19
Viac informácií:

07-0009-6

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

Dojel jsi ze zakázky
����������������
������������

terasy

zimné záhrady

����������� ALMA
ARKu�����������������������

Možnosť výhry 300 €

OBNOVA STRIECH

��
��������������������

BY
OPERÁTOR VÝRO
tto
ne
R/
EU
00
10
800 ���������
tto
900 - 1100 EUR/ne
��
��
��
��
������
11 EUR/hod.
�
����������������
nie)
va
tko
(príjem tovaru, ští
delanie
vz
é
lsk
nutné stredoško
tto
ne
R/
900 - 1100 EU
www.konstrukter.sk

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177

Tel.: 0908 914 180

Komunikatívna znalosť
Nemeckého jazyka
Platné povolenie
na prepravu zvierat

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

85_0348

32-0063

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!

Facebook: aiwsk

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

Práca na živ
Práca
živnosť
živnos
nosťť (For
((Formulár
Formul
mulár
ár A1)
- ubytovanie zabezpečené
Požadujeme:
- zodpovednosť
- 2 až 4 členná partia
(jeden z partie musí ovládať AJ)
- vlastné auto
- prax a znalosť v odbore

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

T l 0915 850 620
Tel.:
Mail: infodanska@gmail.com

LV19-21 strana-
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t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

Lešenári
a stavbári pozor!

A SADROKARTONISTO
SADROKARTONISTOV

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

www.aiw.sk

ka

0944 720 932

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

PRACUJTE
V DÁNSKU
PRIJMEME 0 EUR/hod.
2
TESÁROV

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

www.fuchs-fleisch.de
job@simon-fleisch.de

NON STOP lin

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Nemecká pracovná zmluva
Vybavíme všetko potrebné
pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

+49/ 15145093826

BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

+421 907 780 698
+421 948 672 122

www.facebook.com/alukogroup

94-0020

preprava hovädzieho
dobytka
3000 € - 3500 € brutto

Slovenská
firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

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

85-0005

VODIČ
KAMIÓNA

63-0096

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

85_0359

AKCIA ZĽAVA DO 30%
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