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Pocta priateľstvu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Taký zvláštny deň, s prazvláštnou 
príchuťou, s pribúdajúcim vekom 
skôr pachuťou. Deň najlepších 
priateľov. Vo svete sa, zrejme aj tak 
trošku pre častú falošnosť slova 
priateľstvo, potichu pripomína 8. 
júna.

Deň najlepších priateľov je dňom 
oslavy pravého priateľstva. Počiatkom 
bolo stretnutie asi štyridsiatich mla-
dých ľudí v Richmonde v roku 2001, 
ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Od 
tohto dňa sa stretávajú ľudia každo-
ročne v rôznych mestách, aby strávili 
spolu spoločné chvíle a dôstojne si pri-
pomenuli svoj vzťah.

Mať skutočného priateľa je veľkým 
darom. Naozajstného priateľa, člove-
ka, ktorý nás sprevádza skoro celým  
životom. Takého, ktorý stojí pri nás v 
dobrom aj v zlom, povzbudí a nezá-
vidí, dopraje a veľa nežiada.  Filozof 
Aristoteles poukazuje na štyri znaky, 
respektíve charakteristiky dokonalé-
ho priateľstva. Pojmom priateľ možno 
podľa neho označiť toho, „kto chce a 
robí dobro, alebo to, čo sa dobrom zdá, 
kvôli priateľovej osobe, alebo ten, kto 
chce aby priateľ bol a žil kvôli priate-
ľovi…“ a ďalej toho, „kto zdieľa s nami 
život a rozhoduje sa pre tie isté veci ako 

my alebo toho, kto sa delí o bolesť a ra-
dosť s priateľom…“ 

Kto takého našiel, našiel poklad. 
Slovo priateľ sa však u nás veľmi zne-
hodnotilo. Za priateľa nás považujú, 
ak máme vplyv na niečo – postavenie 
či zisky, ak nás potrebujú, hoci len 
na krátenie svojho inak nudného dl-
hého času. Ak sa staneme dočasnou 
kratochvíľou na kohosi ceste k jeho 
šťastiu. To naše, či už v podobe pohody 
alebo aj nešťastia pre takýchto ľudí nie 
je vôbec zaujímavé. Vraví sa, že lepšie 
je mať čestných nepriateľov, od ktorých 
viete, čo môžete čakať, ako bezcharak-
terných „priateľov“, ktorí vás podrazia 
v momente, keď sa im to hodí. A vy už 
nie ste súčasťou ich plánov.

Nuž, ak máte čo osláviť, oslávte ra-
dostne. Ak nie, aspoň si pripomeňte, že 
nie každý so sladkými rečami a úsmev-
mi je váš priateľ. Povedzte si 
to skôr, ako zažijete boles-
tivé sklamanie. Osprave-
dlnené trápne a egoistic-
ky slovami toho, koho ste 
za priateľa považovali 
bez pochybovania 
-„veď mám právo“.
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ul. ČERVENEJ ARMÁDY 4 
(LUDANSKÁ CESTA), LEVICE

0919 201 688 
mado.levice@gmail.com

TERRA  VARI  AGZAT  HONDA

tel .č :   0919 201 688
emai l :   mado. levice@gmai l .com

PREDAJ A SERVIS

• Náhradné diely a príslušenstvo
• Údržba a opravy motorových 

kosačiek
• Náhradné diely Babetta

TERRA • VARI • AGZAT • HONDA
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5Veľký Ďur, Levická 117

robplast1@gmail.com 0907 798 315

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

používame
kovania AUBI

6-komorový profil SALAMANDER 
5-komorový profil ALUPLAST

59
-0

03
9

DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

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

STOP VYPADÁVANIU VLASOV! 

• zastavenie vypadávania vlasov
• rast nových vlasov 
• zhrubnutie vlasového vlákna

Metódou Plazmaterapia a Mezoterapia 
priamo do pokožky prístrojom 
                              Vital Injector 2
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CHLADIACE 
PRÍVESY
na prenájom

(svadby, oslavy)
0907 355 835
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Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY 
na film, PREMIETAČKY MEOPTA. 

PLATÍM V HOTOVOSTI!
telefón: 0904 046 416
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Stredisko starostlivosti o tvár
Spolupracujeme s kožnými lekármi.

Špecializujeme sa na problematickú tvár mládeže.
Robíme prístrojové čistenie pleti.

Prístrojovo zmierňujeme prejavy starnutia. 
Garantujeme obnovenie jasu a vitality pleti.

SANAT, Nábrežná 3, pavilón B, Levice
+421 944 999 896, www.tvarovyinstitut.sk
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KOSENIE trávy, mulčovanie záhrad, 
viníc, obcí, firiem, ihrísk. 0905 381872
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ZICHER - Levice, Koháryho 6467/107
(vedľa OD MERCURY v Stolar centre)
ZICHER - Nitra, Damborského 9,
037/ 650 35 49, 0905 854 248 

UŠETRITE SI
PENIAŽKY
NA DOVOLENKU
a zabezpečte svoj
byt pred zlodejmi

40€/mesačne

TR
A

D
ÍC
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V
A

LITA  PROFESIONALIT
A

 31
ROKOV

už od

VYUŽITE
PREDDOVOLENKOVÚ
AKCIU 3 za 3€ do 30.6.2019

viac info na:
www.zicher.sk
0905 854 248

( ani cent navyše pri využití

splátkového systému do 12 mesiacov )
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LEVICKO

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 

Každý týždeň:  Levice, Šahy, Želie-
zovce, Tlmače a Lipník

+ v párnom týždni: Krškany, Kalin-
čiakovo, Zbrojníky, Hronovce, Čan-
kov, Tekovské Lužany,  Mýtne Luda-
ny, Demandice, Santovka, Jur nad 
Hronom, Kalná nad Hronom, Horná 
Seč, Dolná Seč, Bajka, Tekovský Hrá-
dok, Veľký Ďur, Lok Hontianska Vrbi-
ca, Plášťovce, Horné Túrovce, Veľké 
Túrovce, Hrkovce, Horné Semerovce, 
Pohronský Ruskov, Šarovce, Malý 
Kiar a  Beša

+ v nepárnom týždni: Kozárovce, 
Rybník, Čajkov, Nová Dedina, De-
vičany, Bátovce, Žemberovce, Pod-
lužany, Hronské Kosihy, Hronské 
Kľačany, Starý Tekov, Veľké Kozmá-
lovce, Malé Kozmálovce, Pukanec, 
Nový Tekov, Čaka, Plavé Vozokany, 
Horša, Farná, Veľké Ludince

levicko@regionpress.sk

Redakcia: Mlynská 2238
LEVICE

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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 (30.000 domácností)
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EAST - WEST SK, s. r. o. • Prevádzka: Bátovce 364 
east.west.sk@gmail.com  • www.stareauta.sk 

Všetky administratívne úkony vybavíte
na jednom mieste v našej spoločnosti na počkanie.
Vydáme Vám potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie
a tým skončia všetky Vaše povinnosti.
S potvrdením už stačí ísť iba do poisťovne
zrušiť Vaše zákonné poistenie vozidla.
Zabezpečíme odvoz Vášho vozidla.

Príjem vozidiel a predaj 
použitých náhradných dielov: 0911 939 149

VIZITKY
0905 422 015

» „Keď som mal 5 rokov, 
mamička mi povedala, že 
kľúčom života je šťastie. 
Keď som prišiel do školy, 
učiteľka sa ma spýtala, čím 
chcem byť, keď vyrastiem. 
Povedal som -šťastný-. 
Povedala mi, že som ne-
rozumel otázke. Ja som 
povedal, že ona nerozumie 
životu.“ 
John Lennon, britský hu-
dobník 1940 - 1980

» „Chváľ viac dobrý cha-
rakter bez vzdelania, ako 
vzdelanie bez charakteru.“ 
 Leonardo Da Vinci, talian-
sky renesančný mudrc 1452 
- 1519

» „Chybný citát je v skutoč-
nosti pýchou a privilégiom 
vzdelaných. Sčítaný človek 
nikdy necituje presne, z 
dosť jasného dôvodu - je 
príliš sčítaný.“ 
Hesket Paerson, britský he-
rec, 1887 -  1964

» „Život je škola, v ktorej 
neúspech je lepším učite-
ľom ako úspech.“ 
Süleyman I., sultán Osman-
skej ríše 1494 – 1566

» „Pre učeného a vzdela-
ného človeka žiť znamená 
premýšľať.“ 
Marcus Tullius Cicero, rím-
sky filozof a štátnik -106 - 
-43 pred n. l.

» „S pomocou kníh sa 
mnohí stávajú učenými i 
mimo školy. Bez kníh ale 
nebýva učený nikto ani v 
škole.“ 
Jan Amos Komenský učiteľ, 
pedagóg, filozof a spisova-
teľ 1592 – 1670

» „Hlupák má jednu veľ-
kú výhodu pred človekom 
vzdelaným - je sám so se-
bou spokojný.“   Napoleon 
Bonaparte francúzsky pa-
novník, vojenský a politický 
vodca 1769 - 1821

» „Škola produkuje veľa 
ľudí, ktorí vedia čítať, ale 
nevedia rozlišovať, čo za 
prečítanie stojí a čo nie.“ 
Thomas Macaulay britský 
historik a politik 1800 - 
1859

» „Nie je lepšia škola živo-
ta, než môcť zblízka a dlho-
dobo sledovať hlupáka vo 
vedúcej funkcii. Potom totiž 
jasne vidíte, ako sa veci ne-
majú robiť.“ 
Norman Schwartzkopf, 
americký generál, 1934 - 
2012                » redakcia

Citáty
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NOVÉ NÁREZOVÉ CENTRUM a LASEROVÁ OLEPOVAČKA

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

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

www.izomer.sk 59
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Vážení priatelia, máte problém so strechou?
Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Sv. Michala 4, Levice,

preto volajte 0903 727 829

22
rokov na trhu
1997-2019
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO
SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

-65%
k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal
oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov3

59
-0

40

0910 633 336 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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» KÚPIM BABETU MANET 
KORRADO JAWA PIONIER SIM-
SON STING STELLA STAV NE-
ROZHODUJE TEL 0905515443
» Kúpim motor Škoda 
1203 na malotraktor. 
0907658551
» ČZ-JAWA odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521
» Predám disky za traktor 
záber 2m. Cena dohodou. 
Tel. 0911470717
» KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ 
BEZ STK TEL: 0919420515

» Prenajmem 1i byt v LV, 
0915657776
» Prenajmem 1-izbový byt v 
centre Levíc 0904406726

» Predám rod.dom tiché 
miesto prízemie podkro-
vie pivnica garáž záhrada. 
0902607748
» Predám RD s 20 árovým 
pozemkom v LV na ul. 29 
Augusta. 0915215493
» RD J.Bottu 0944305646

» Predám fasádnu omietku 
Baumit 0507 120 l. Cena do-
hodou tel. 0911470717
» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» Hľadám výpomoc - dô-
chodca, študent - do 
domácnosti práca v zá-
hrade, vrátane kosenia 
0905686208

» KÚPIM STAROŽITNOSTI. 
STARÉ MOTORKY, BICYKLE, 
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO 
STRIEBRA, OBRAZY, HODINY 
VRECKOVÉ, AJ NÁRAMKOVÉ, 
NÁSTENNÉ HODINY, ŠABLE AJ 
BODÁKY, A VŠETKO ČO JE STA-
ROŽITNÉ. 0903439094.
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
» PREDÁM Z ROKU 1961 100 
KORÚN A 10 KOR ZA 35 EUR 
0949409750

Občianska
riadková
inzercia

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

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, 
PhD. je univerzitný profesor. Popred-
ný odborník, inovátor a vizionár v 
oblasti informačnej vedy. Je rešpek-
tovaný v domácom i medzinárodnom 
meradle. Expert Európskej komisie 
pre oblasť digital humanities. Ako 
slovenský vlastenec je orientovaný 
proeurópsky.  Usiluje o napredovanie 
Slovenska a o jeho vyrovnanie sa naj-
vyspelejším krajinám Európy. 

Kultúra a kultúrnosť v politike. Je 
to oxymoron? Protirečenie?

Tak, ako je protirečením výraz 
zdravý nemocný, tak pre väčšinu na-
šich politikov sedí oxymoron bohatý 
chudák. Politici sú väčšinou tí bohatí 
chudáci. Nie sú to nositelia kultúry 
a kultúrnosti. Snažia sa o priazeň 
umelcov. Pritom na kultúru a kul-
túrnosť zvysoka kašľú. Ani jedna 
vláda doteraz nepovažovala kultúru 
a vzdelanie za svoju prioritu. Doznie-
va boľševický koncept o základni a 
nadstavbe. Najprv ekonomika, teda 
plné bachory a potom zábava. Za tú 
zábavu považujú naši politici akurát 
pretŕčanie sa na folklórnych festiva-
loch, vernisážach a v Smotánke. Za 
tridsať rokov, napriek politikom, nie 
ich zásluhou, a mimo dosahu politi-
kov, u nás predsa len zapustila kore-
ne sloboda umeleckej tvorby. Svedčí 
to o sile slobodného tvorivého ducha 
tvorcov kultúry. Funguje to, na čo 

štát a politici nemajú vplyv. Politici 
cez našich ľudí znefunkčnili štátne 
kultúrne inštitúcie. 

Je na Slovensku ešte možná ná-
prava po rokoch hrubej devastá-
cie základných civilizačných no-
riem a hodnôt?

Hviezdoslav v sa v jednej básni 
pýta: Kto zapríčinil tento úpadok, 
zosurovenie, zdivočenie mravov? 
Ak na rovinu, tak poviem, že poli-
tici! Úpadok spôsobili politici, ktorí 
si osedlali demokraciu kadejakými 
prívlastkami a ochromili nás cen-
tralizáciou. Po roku 1989 som si na-
ivne myslel, že už bude len lepšie. 
Že múdri demokratickí politici sa 
o všetko postarajú, že bude dobre. 
Mýlil som sa. Ukazuje sa, že sme sa 
nechali učičíkať, uspať. Znehybne-
li sme a prenechali sme iniciatívu 
nehodným chytrákom, egoistom a 
politickým gaunerom, ktorí rátajú s 
našou pasivitou, ľahostajnosťou, ne-
záujmom. Ktorí si našu slušnosť vy-
svetľujú ako slabosť. Ale 
to je omyl. Potrebujeme 
reset a reštart. Potrebu-
jeme decentralizáciu.
Dokončenie 
rozhovoru 
o týždeň
ib

Potrebujeme reset a reštart I.

» Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

ŠPINAVÚ PRÁCU
UROBÍME ZA VÁS !!!
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telefón: 0908 666 853
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PETI - PALIVÁ
Pohronský Ruskov

HNEDÉ A 
ČIERNE UHLIE

Prijímame objednávky na rok 2019

Odvoz  ZADARMO pri 
odbere uhlia nad 15 q do 

30 km od skládky

INFO:
0918 876 863
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DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKY

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

VLASTNÁ VÝROBA 
OKNÁ - DVERE

0917 457 492

SNP 20, Želiezovce 
zeliezovce@akelaokna.sk
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KAMENÁRSTVO K&K

Levice, Vojenská 2, 1. poschodie

FRANTIŠEK KRAKO
- vyhotovenie pomníkov
- sekanie a zlátenie písmen
- betónovanie základov
- čistenie a opravy hrobov
- krby, parapety, pracovné dosky
   z prírodného kameňa

PO - PI 8:00 - 16:00

59

Dispečing SK - 0950 333 222
Levice
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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    
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Predaj a montáž klimatizacií

» Klimatizácie
» Tepelné čerpadlá
» Čističky vzduchu
» Vetranie

www.sirux.sk
Predajňa:
Kalnická cesta 13, Levice
0948 543 214

NOVÝ SHOWROOM

OTVORENÝ

Predĺžená 5 ročná záruka 

na klimatizácie Daikin

 v Leviciach iba u nás!
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VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU:

 

   hrúbky: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 mm
é é

ý

a a , hrúbky: 12,5 - 14 - 19 mm
hrúbky: 19 - 24 mm

, hrúbka: 24 mm

a
 

a

Saratovská 2, LEVICE
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

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

2 týždňové
20 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
6,50 €

0905 745 006 0903 944 151 p. Vavrová, TURÁ - bývalé PD
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JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ
NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

MZDY A PERSONALISTIKA • DAŇOVÉ PRIZNANIE

Tel.: 0905 919 485 

ÚČTOVNÍCTVO
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MEZOTERAPIA s 20 % kyselinou hyaluronovou

NOVINKA LIFTING VIEČOK BEZ SKALPELA
VYHLADENIE VRÁSOK NAD HORNOU  PEROU A V OKOLÍ OČÍ, LIFTINGOVÁ 
MASÁŽ VIEČOK ALEBO TVÁRE POMOCOU PLAZMATICKÝCH TOKOV

PLAZMALIFTING 

Poliklinika Sanat, MUDr. Iveta Buránska
www.sunestetika.sk  0919 440 555
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 422 015
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» Predám víno nad 30 
litrov za 0,70 € v LV. Tel. 
0366224096
» Predám starožitný ši-
jací stroj aj šije, zacho-
valý - Lada. Cena 50eur. 
0902271798
PREDÁM MAGNETKY Hrady a 
Zámky 0944124032

» KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERANY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI. 0905674276

»Súrne hľadám brigádu 
mám 64. Ľahšie práce. Ďa-
kujem t. č. 0917537177
» Hľadám prácu - kosenie, 
umývanie okien, uprato-
vanie všeobecne a upra-
tovanie hrobov, čistenie 
kameňov a umývanie. 
0902271798.
» Domáce práce naku-
povanie žena len Lv. 
Tel.0910313516
» Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spolahlivosť. Tel.: 
0919 205 521

» 54r.hľadá priateľku 
0917049831
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia

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 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LV zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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KLIMATIZÁCIE
PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS

ICEBERG Levice, OD POKROK (1. poschodie), M. R. Štefánika 1
PO - PI: 08.00 - 17.00 hod.               www.klimatizácielevice.sk                         0910 567 898

na všetky
 klimatizácie

Chyby vo výžive zohrávajú kľúčovú 
úlohu pri vzniku väčšiny ochorení. Na-
priek tomu, že to vieme, je to veľmi častá 
príčina a týka sa mnohých. Ľudia často 
volajú po zázračnej všetko-zachraňujú-
cej diéte.  

Každá nová správa o „zaručenej“ diéte 
vyvolá takmer senzáciu na mnoho rokov. 
Diéta Diamondovcov, Atkinsova, Roseda-
leova, Dukanova, nordická, delená strava, 
keto, paleto, raw, volumetrická, flexitari-
ánska, tukožrútska, 16:8, 90-dňová, 5:2, 
trojfarebná, ryžová, grapefruitová, podľa 
krvných skupín, pôsty a hladovky ako sú-
časť stravovacieho plánu, ... 

Ktorá je tá zázračná? Ktorá je liečebná? 
Ktorá je zdravá? Odpoveď závisí vždy od 
toho, kto ju chce dodržiavať a čo chce do-
siahnuť –  udržať si hmotnosť, alebo schud-
núť, či mať svoje ochorenia pod kontrolou, 
alebo predísť ochoreniam. A samozrejme 
od pevnej vôle a vytrvalosti. Niektoré diéty 
sú experimentom, niektoré experimentom 
s vlastným zdravím. Niektoré sú určené iba 
pre zdravých, iné majú liečebný charakter. 
Niektoré sú vhodné na dlhodobé užívanie, 
iné nie. Niektoré majú silné vedecké dôka-
zy, iné žiadne, alebo iba slabé. Niektoré sú 
rokmi osvedčené, iné sú aktuálnym hitom.

Podstatou je, aby diéta 

   a stavebné látky

   niektoré skupiny potravín

   alebo zháňanie surovín
Rebríček diét, ktorý zostavuje skupina 

-
zujúcich sa na cukrovku, zdravie srdca a 
chudnutie, existuje v USA. Diéty sú vyhod-
nocované podľa výsledkov v siedmych rôz-
nych kategóriách , hodnotia celkový  efekt 
na zdravie,  jednoduchosť dodržiavania, 
vplyvu na hmotnosť, vplyv na predchádza-
nie chronických ochorení srdca, ciev, vyso-
kého krvného tlaku alebo vzniku cukrovky. 
Poradie v jednotlivých kategóriách sa síce 

Top 10 diét pre rok 2019 je:
1. Stredomorská diéta
2. DASH diéta 
3. Flexiteriánska diéta
4.- 5. MIND diéta
4.- 5. WW diéta 
6.- 7. diéta Mayo kliniky
6.- 7. Volumetrická diéta
8. TLC diéta
9.-10. Nordická diéta
9.-10. Ornishova diéta
Pre jednotlivca je z nich 

dodržiavať dlhodobo, vyho-
vuje mu svojou skladbou, 

a chráni ho pred vznikom 
a rozvojom ochorení. 

Top 10 diét

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

metabolizmu a výživy
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ŽP EKO QELET a.s.
VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP

oceľového šrotu a farebných kovov

www.ekoqelet.sk
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Levice   0911 611 925         Želiezovce   0911 711 032
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MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER
 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

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobu

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
0915 104 234VÝKUP DOPRAVA 0944 423 566

- Pravidelní dodávatelia
   CENA DOHODOU

VÝKUP
AUTOBATÉRIÍ

od 1.3.2019 ROZŠIRUJEME SLUŽBY
O ODVOZ KONTAJNEROV
ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady
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13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

» Chuck norris išiel do krč-
my a pri bicykli si nechal 
papierik, „neodporúčam 
kradnúť CHUCK NORRIS.“ 
O hodinu vyšiel z krčmy a 
uvidel lístok „neoporúčam 
naháňať PETER SAGAN.“

» Chuck Norris beží tak 
rýchlo, ze sa vidí zo zadu.

» Chuck Norris dokázal 
dať v šachu gól iba s jed-
ným esom.

» Chuck Norris dokáže 
sadrovať hodinu bez toho 
aby mu stvrdla sádra. Pri 
Chuckovi Norrisovi je každý 
mäkký.

» Chuck Norris vie napočí-
tať donekonečna . Dva krát 
za sebou.

» Chuck Norris musel pre-
stať prať bielizeň v oceáne. 
Tsunami zabíjalo. 

                » redakcia

Vtipy
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SKLADOVÉ PRIESTORY 
NA PRENÁJOM do 8000m² (Areál Tabakárne Levice)

0948 303 756
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11- ročná prax

Michal Macho
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Eva Forgáčová
0903 471 489
Slavomír Forgáč
0903 773 827

www.nehnutelnostilevice.sk
KÚPA A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

Nehnuteľnosti Levice s. r. o., ul. Kpt. Nálepku 78, Levice
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Navštívte OPTIKU OPTOSAN 
v nových priestoroch:  Levice, Na Bašte 5. 
Zároveň na mieste každý utorok 

od 9:00 - 15:00 hod. Vám odborne 
zmeriame Vašu zrakovú ostrosť 
a zhotovíme okuliare na mieru.

Objednávky na č. t.: 
036/63 152 08, 0907 185 322 
Tešíme sa na Vašu návštevu.

OČNÁ OPTIKA
Chcete byť TRENDY s okuliarmi priamo 

z výstavy MIDO 2019 v Miláne?
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V prípade záujmu zmluvných strán 
uzavrieť v budúcnosti zmluvu, 
môžu tieto ešte pred jej uzavretím 
uzavrieť tzv. predbežnú zmluvu, t. j. 
zmluvu o budúcej zmluve. 

Predmetom takejto zmluvy je zá-
väzok oboch zmluvných strán uza-
vrieť v budúcnosti, do určitej vopred 
dohodnutej doby ďalšiu, tzv. hlavnú 
zmluvu, ktorú z  určitých dôvodov 
zatiaľ nevedia alebo nechcú uzatvo-
riť. Zmluva o budúcej zmluve má len 
predbežný charakter a má ju v bu-
dúcnosti nahradiť iná zmluva, teda 
budúca zmluva. Zmluvu o  budúcej 
zmluve možno uzavrieť v súvislosti 
s rôznymi hlavnými zmluvami, či už 
pomenovanými alebo nepomenova-
nými. Dôležité však je si uvedomiť, že 
zmluvu o budúcej zmluve môžu uza-
tvoriť jedine strany, ktoré zamýšľajú 
byť zmluvnými stranami takejto bu-
dúcej zmluvy. V zmysle Občianskeho 
zákonníka musí byť zmluva o budú-
cej zmluve uzavretá písomne, pričom 
sa v nej strany musia dohodnúť o jej 
podstatných obsahových náležitos-
tiach. 

To znamená, že na základe ústnej 
dohody zmluva o budúcej zmluve ne-
vznikne. Jednou z podstatných nále-
žitostí zmluvy o budúcej zmluve je aj 
doba, do kedy má byť budúca zmluva 
uzavretá. Ak do tejto doby zaviazaná 
strana nesplní záväzok uzavrieť bu-

dúcu zmluvu podľa zmluvy o budú-
cej zmluve, môže oprávnená strana 
požadovať, aby obsah zmluvy určil 
súd. Zaviazaná strana má povinnosť 
uzavrieť budúcu zmluvu len vtedy, 
ak ju na to vyzvala oprávnená strana, 
a to v časovej lehote určenej v zmluve 
o budúcej zmluve. 

V prípade, že by oprávnená strana 
nevyzvala v určenej lehote zaviazanú 
stranu, aby uzavrela budúcu zmlu-
vu, tento záväzok zaviazanej strany 
zaniká a tým pádom sa na súde ne-
možno domáhať nároku na uzavretie 
budúcej zmluvy. Ak oprávnená stra-
na podala včas návrh na súd, tento 
určí obsah budúcej zmluvy podľa 
účelu sledovaného zmluvou o budú-
cej zmluve, pričom zoberie do úvahy 
okolnosti, za ktorých sa dojednala 
zmluva o budúcej zmluve. 

V zmysle Občianskeho zákonní-
ka záväzok uzavrieť budúcu zmluvu 
zaniká v prípade, že okolnosti, z kto-
rých strany vychádzali pri uzatvá-
raní zmluvy o budúcej zmluve, sa 
do takej miery zmenili, že nemožno 
spravodlivo požadovať, aby sa zmlu-
va uzavrela.

Zmluva o budúcej zmluve

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

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

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

Celoročne

NAJNIŽŠIE
CENY
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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KAMENARSTVO PIETA
Nové Zámky0907 755 387

´

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

Na zavolanie bezplatne prídeme a ochotne poradíme.

Firma poskytuje letné zľavy 30%

0907 652 710
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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 - 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

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

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,70 € / ks
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 422 015
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Velkosť L
ZARUČENE
SLOVENSKÉ

www.nitrazdroj.sk Cena platí
1. 6. – 30. 6. 2019

 

 

0,95 €
JC 0,10 € / ks

Vajcia L
10ks

Bez ďalšej zlavy. Do vypredania zásob.

,

Predajne:
ul. Jurská 1, Levice
- nákup za diskontné ceny
   pre všetkých

Nám.Hrdinov 6, Levice
Nám.1.mája 1, Tlmače
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KUCHYNE - široká škála ponuky
skrine, komody, chodbové zostavy

NÁBYTOK  LEVICE

pri štadióne 
Ľ. Podjavorinskej 5, LEVICE

   0918 848 645, 0908 791 413

POHODLNÉ PARKOVANIE
sedačky, postele, matrace, 

skrine, detské izby, obývačky, 
komody, kancelársky nábytok, 

stoly, stoličky VYRÁBAME NÁBYTOK 
NA MIERU

TOVAR IHNEĎ K ODBERU

www.regionpress.sk
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Niečo tu nesedí

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Slovensko plné 
kresťanov, ale kres-
ťanské strany volí 
len zanedbateľný 
zlomok ľudí. Evi-
dentne preto, lebo 
si kresťanské strany 

za 30 rokov vytvorili imidž, že by najradšej 
len zakazovali, prikazovali a cez kukátko 
do cudzej spálne nakúkali ... a tak zo 100 
kresťanov na Slovensku len 6 volí kresťan-
skú stranu, 53 volí hocičo iné a 41 radšej 
nevolí stranu žiadnu.

Tridsať rokov kresťanské strany ro-
bili politiku, ktorá bola úplne odtrhnutá 
od života obyčajných ľudí. Bohužiaľ. Za 
vrchol svojej akože kresťanskej politiky 
považovali predloženie zákona o zákaze 
interrupcii a raz aj s návrhom na väzenie 
pre ženy za ne ... ale ani len zmienka o po-
moci matkám, ktoré sa vyskytli v sociálnej 
núdzi a na potrat zvažovali ísť, lebo svoje 
dieťa, si uživiť netrúfli.

Rozhodli sme sa preto založiť „OD-
VÁŽNE - hnutie obyčajných kresťanov“, 
ktorého cieľom nie je brať voličov KDH a 
ani iných kresťanských strán. Práve nao-
pak - chcem vytvoriť priestor pre ľudí, kto-
rí tieto strany voliť nedokážu.

ODVÁŽNE - hnutie obyčajných kres-
ťanov, ktoré spojí odvážnych ľudí, ktorí sa 

cítia obyčajnými, či nedokonalými kresťan-
mi. Ktorí až tak nederú kostolné lavice, ani 
necítia potrebu rečniť o Bohu na uliciach. 
Ktorí netrpia pocitom vyvolenosti či nadra-
denosti. Ktorým záleží na tom, aby sme sa 
na Slovensku všetci cítili doma - bez ohľadu 
na to, ktorej národnosti sme. Ktorým rov-
nako záleží na katolíkovi, protestantovi či 
liberálovi. Ktorým záleží na chudobných, 
chorých a slabých, lebo bohatí, zdraví a sil-
ní sa zaobídu aj bez našej pomoci. Chcem 
spojiť kresťanov, pre ktorých nie je menej-
cennou rodinou slobodná či rozvedená 
matka s dieťaťom. Kresťanov, ktorí evanje-
lium hlásajú radi skutkami, a nie rečami.

Poďte do toho! Ukážte, že obyčajní 
kresťania môžu rozhodnúť voľby a pomô-
žu na Slovensku nastoliť toľko vytúženú 
zmenu. My robíme pre 
to gesto, aké nemá na 
Slovensku obdobu - 
dávame obyčajným 
kresťanom k dispo-
zícii polovičku miest 
na našej kandidátke 
a polovičku všetkých 
peňazí. Jednoducho 
ODVÁŽNE myslíme 
VÁŽNE.
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Slovo neviem som kedysi takmer ne-
používal. Myslel som si, že viem. A 
keď som nevedel, tak som to nepri-
znal. 

Dnes viem, že neviem. Príde za mnou 
mladý podnikateľ s otázkou, či má dobrý 
biznis model. Neviem. Záleží na tom, čo 
s nim urobí. 

Občas posudzujeme druhých ľudí, 
ich vlastnosti, správanie alebo schop-
nosti. A nič o nich nevieme. Veľa vecí 
vyzerá zvonka inak ako zvnútra a mnohé 
veci pochopíme až časom. Je preto lepšie 
povedať neviem, ako sa tváriť, že mám 
patent na rozum a rozprávať nezmysly. 
Možno je lepšie nehovoriť vôbec nič. Len 
počúvať a vnímať okolitý svet. Ponárať sa 
do neho a uvedomovať si aký je rôznoro-
dý a zložitý. 

Naše schopnosti teda nie sú dané 
tým, čo sme sa naučili, ale aj tým, čomu 
sa nevedome otvárame a čo nás presahu-
je. Každý si to nazýva rôzne  - Duch svätý, 
dotyk Boha, spojenie sa s Večnosťou ale-
bo sila podvedomia.

Všimli ste si, že niektorí ľudia, voči 
ktorým ste cítili nejaké predsudky boli 
nakoniec iní, ako ste si mysleli? Aj his-
tória poznávania sveta nám ukázala, že 
všetko sa točí okolo nás k tomu, že sme 
iba súčasťou niečoho obrovského a nepo-

chopiteľného. Stále lepšie ďalekohľady, 
mikroskopy a metódy skúmania nám 
ukazujú, čo všetko ešte nevieme, ale 
často aj to, že to, čo sme vedeli, neplatí. 

Slovo neviem nevyjadruje rezignáciu 
na poznávanie sveta, ani pasivitu alebo 
lenivosť. Iba uvedomenie si toho, že máme 
byť opatrní vo svojich vyjadreniach o tom, 
ako funguje svet, akí sú druhí ľudia a aké 
výsledky prinesú naše projekty. Je lepšie 
viac počúvať, vnímať, skúmať, nechať sa 
poučiť, snažiť sa pochopiť, počkať, ako 
poučovať, rozprávať a tváriť sa, čo všetko 
viem, aj keď nič neviem.

Keď som bol mladý, videl som často 
iba správne riešenie, dnes vidím mno-
ho prepletených ciest. Neviem, ktorá je 
najlepšia. Keď sme si sebou istí a myslí-
me si, že všetkému rozumieme, tak sme 
sa ochudobnili o mnohé prekvapenia, 
objavy a zázraky. Keď 
pochopíme, čo všetko 
nevieme, tak sa z nás 
stávajú znova deti, 
ktoré môžu každý 
deň prežívať krásne 
objavovanie toho, 
čo nám bolo 
skryté.

Neviem...

» Ján Košturiak
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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 !

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

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

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

NÁŠ CIEĽ
VAŠA KARÉRA

OPERÁTOR VÝROBY / Nastavovač
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

45
-0

17
8

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 !

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

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

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)

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

NÁŠ CIEĽ
VAŠA KARÉRA

TECHNIK KVALITY
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
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 907 780 698
+421 948 672 122 

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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AUTOMECHANIKA
Požadujeme:
- prax v odbore oprava osobných
  motorových vozidiel
- samostatnosť
- schopnosť pracovať podľa
  technologických postupov
- zodpovednosť za vykonanú prácu

Ponúkame:
- plat na základe úkolovej mzdy
   v rozmedzí 1000 - 1800 € mesačne
- 13. a 14. plat
- odborný a �nančný rast

Autoservis
Motorsport Zubor spol. s r.o.

prijme

SKLADNÍKA
Požadujeme:
- prax v oblasti vedenia skladu
- práca s PC
- samostatné myslenie

Ponúkame:  
- plat od 800 €
   mesačne

Životopisy
zasielajte na email:

autoluky@gmail.com

0905 341 185
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov

76
-0

00
9

PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 300 EUR

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

Ponuka práce

+ príplatky
Kozárovce a Tlmače

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ
Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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Požadujeme: 

                              
                              
                                

TECHNOLÓGA VÝROBY OSÍV 
                                                         

P  

 

INZERCIA
0905 422 015

Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

valkovicova@regionpress.sk
0905 422 015

Kontaktujte nás:

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 422 015

20

0905 422 015
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Donáška kvet
ov

v rámci celej SR

www.kvetyvictor.sk
0917 110 990
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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 

Možnosť výhry 350 €

terasy

ZĽAVY NA JÚN 35%

balkóny
splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €
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Dovolenka s dotáciou
pre nepracujúcich dôchodcov !!
Pobyt trvá 7 dní / 6 nocí, zahŕňa
plnú penziu, 2 fakultatívne výlety
a bohatý Program !!
  Cena je 178.- EUR
   ( 1 osoba a pobyt )
Voľné termíny: 11.8 – 17.8. | 17.8 – 23.8. |
25.8 – 31.8. | 1.9 – 7.9. | 15.9 – 21.9. |
22.9 – 28.9.2019  a neskôr
Rezervácie: 0918 591 942
recepcia@oravskahoraren.sk
www.oravskahoraren.sk
Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok, Zábava č. 396
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Rekreačné poukazy 
meníme na Vaše zdravie

Pobyt Zdravé leto Prameň zdravia 
na Liptove

044 43 92 828 
kupele@kupele-lucky.sk www.kupele-lucky.sk

• Ubytovanie pre jednu osobu na 5 nocí
• Polpenzia
• Vstupná lekárska prehliadka
•  7x liečebná procedúra
•  5x neobmedzený vstup do vonkajších bazénov

Akciová 
cena do konca 

septembra 290 € 

za pobyt pre 1 osobu

Cena pri použití 
rekreačného 

poukazu 130,50 € 
za pobyt pre 

1 osobu
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 www.domykupele.sk
Facebook:

Rodinné domy - Bardejovské Kúpele

 RODINNÉ DOMY
V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH
/ VHODNÉ AJ AKO REKREÁČNY DOM /
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