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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 30 000 domácností 

LEVICKO
č. 29 / 19. júL 2019 / 23. ROčNÍK

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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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

V AUGUSTE PRE VERNÝCH ZÁKAZNÍKOV 20 % ZĽAVA NA VŠETKY OŠETRENIA
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• 3D MIHALNICE - Volume • ONETEC prístroj - žilky, fibrómy, hemangiómy • VITAL INJECTOR 2 - 
aplikácia kyseliny hyalurónovej • PLAZMATERAPIA - omladenie krvnou plazmou • MEZOTERAPIA 
- zastavenie vypadávania vlasov • LIPOLÝZA - rozpúšťanie tuku (brada, brucho ...) • HENNA BROW - 
farbenie obočia až na 6 týždňov • BOTOX MIHALNÍC • KAVITÁCIA • RÁDIOFREKVENCIA 
• LYMFODRENÁŽ • TELOVÉ PEELINGY, MASÁŽE, ZÁBALY - redukcia celulitídy, relax

• IPL prístroj - trvalá epilácia, fotoomladenie • RÁDIOFREKVENCIA - lifting • PLEŤOVÉ KÚRY • 
ULTRAZVUK - čistenie • CHEMICKÝ PEELING • DERMABRÁZIA • ČISTENIE PLETI • PERMA-
NENTNÝ MAKE-UP • LÍČENIE • HYDRO FACE - hĺbkové čistenie

Pionierska 2 (pri MsÚ), LEVICE
www.salonclaudi.sk

            Salón krásy Claudi

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

ANDY 0949 827 606

MIRIAM 0908 686 164
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5Veľký Ďur, Levická 117
robplast1@gmail.com 0907 798 315

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

používame
kovania AUBI

6-komorový profil SALAMANDER 
5-komorový profil ALUPLAST
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ÚVERY
od 18 r. do 75 r.
od 500 €  do 10.000 €

NÍZKY ÚROK 
SCHVÁLENIE IHNEĎ
0948 496 543
0903 795 262 
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Volajte -Hívjon 

0915 896 536
Kancelárie:

Komárno, Štúrovo, 
Želiezovce - od júla
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Školiace stredisko a poradenstvo
súkromnej bezpečnosti

       Course Center, JUDr. Michal Hucman
    ul. Ľ. Podjavorinskej 15, 934 01  Levice
  e-mail: course.center@centrum.sk
tel.: 0908 732 847

• Chcete pracovať v bezpečnostných službách?
• Nemáte preukaz odbornej spôsobilosti?
• Končí Vám platnosť preukazu?
• Ste nezamestnaný a chcete sa rekvalifikovať?
• Právnické osoby chcete ušetriť na ochrane majetku?
• Chcete získať posudok na cenovú ponuku k ochrane 
   Vášho majetku?
• Chcete získať liceniu na ochranu vlastného majetku?

„Naša ponuka znie: preškolíme a poradíme.“ 
Objednávky prijímame: e-mailom, písomne, telefonicky 

Vieme Vám pomôcť!

Kontaktujte nás
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

AZBESTOVÝCH STRIECH
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Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY 
na film, PREMIETAČKY MEOPTA. 

PLATÍM V HOTOVOSTI!
telefón: 0904 046 416

Chcem byť požiarnikom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Určite si ešte viacerí z vás pamäta-
jú na milé animované rozprávky o 
dráčikovi Soptíkovi,  ktorý síce ako 
správny dráčik, chrliaci oheň, všet-
ko zapaľoval, no predsa chcel byť 
požiarnikom. 

Vysielali sa v čase, v ktorom sa 
dnes vysielajú pornopríbehy o man-
želských neverách, trojuhoľníkoch, 
bitkách a hádkach, súdnych sporoch 
medzi kedysi sa milujúcimi a teraz 
zas nenávidiacimi sa a iné oplzlosti. 
Lebo národu treba dať „hry“. Keď už 
na ten chlieb až tak nemá. Treba ho 
zahltiť animálnou (ne)zmyselnosťou, 
pudovosťou, chtíčom a sexom, to vždy 
zaberalo, keď bolo treba odpútať po-
zornosť. Aj za socializmu vo vypätých 
chvíľach išla v jedinej televízii Angeli-
ka. Aby tí jednoduchšie mysliaci du-
mali nad jej krivkami a nie nad svojou 
slobodou a osudom demokracie.

V našom verejnom živote pre-
vláda pudová a bez obáv povedzme, 
že zvrhlá animálnosť. Tak na strane 
ponuky, ako aj dopytu. Pritom z nás 
mnohých okázalá „čistota“ priam te-
čie prúdom, máme ju na fasádach do-
mov, na naleštených karosériách áut a 
na kozmetických maskách. Veď kto by 

nechcel byť za slušného a pekného? 
Ak už to nedotiahne na „za bohaté-
ho“?

Mnohí naši politici chcú hasiť ako 
ten dráčik Soptík. Málokto žiaľ však 
zreteľne vidí, že tak, ako ten dráčik, 
snažia sa nám vsugerovať, že chcú 
hasiť, čo hasiť treba, no pritom celkom 
bez okolkov zamlčia to podstatné, že 
horí ten oheň, ktorý založili práve oni 
sami vo farbách politických strán a 
názorov, ktorými už v minulosti prešli 
ako bohato vybavenou prekážkovou 
dráhou na ceste k vlastnému profitu.

Urobia si tlačovku, oznámia nám, 
kto bude premiér a kto minister finan-
cií a vysmejú sa nám do očí. Dráčiko-
via nastúpili. Ale, zdá sa, že predsa 
nie je automaticky povinné, aby sa 
stalo to, čo sa im zachcelo. To však je 
na vás, milí čitatelia a voliči. Slovami 
klasika filmu - „tento spô-
sob leta zdá sa mi mierne 
nešťastný.“

Hm, iba mierne? 
Všetko dobré vám!

Nie vodítko, ale vôdzka.
Nie vyprosťovací, ale vyslobodzovací.

Slovenčina naša
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LEVICKO

Blažena Valkovičová   0905 422 015
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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Aj Darwin by jazdil na Mitsubishi
Kombinovaná spotreba: 1,7 – 6,7 l/100 km, emisie CO

2

: 41 – 155 g/km. Údaje podľa smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. * V závislosti od výbavy a verzie. Obrázky sú iba ilustratívne.

TGA s.r.o., JURSKÁ CESTA 6, LEVICE, mitsubishi@tga.sk tga.mitsubishi-motors.sk

  Navigácia MGN v slovenčine  
  Plná konektivita (Apple CarPlay a Android Auto)  
  Parkovacia kamera a senzory v cene vozidla  
  Nízka spotreba iba 5,7 l  
  Batožinový priestor až 488 l*  
  Tempomat 
  Automatická klimatizácia   
  7 airbagov a ďalšia skvelá výbava 

LIMITOVANÁ EDÍCIA

A ĎALŠOU SKVELOU VÝBAVOU

S NAVIGÁCIOU V CENE VOZIDLAASX  RYOKŌ

17 690 EURuž za
4 000 EUR

so zvýhodnením
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Navigácia MGN v slovenčine 
Plná konektivita (Apple CarPlay a Android Auto) 
Parkovacia kamera a senzory v cene vozidla 
Nízka spotreba iba 5,7 l 
Batožinový priestor až 488 l* 

Automatická klimatizácia   
7 airbagov a ďalšia skvelá výbava 

LIMITOVANÁ EDÍCIA

A ĎALŠOU SKVELOU VÝBAVOU

S NAVIGÁCIOU V CENE VOZIDLAASX  RYOKŌ

www.mitsubishi-motors.sk

EUR
 EUR

Aj Darwin by jazdil na Mitsubishi
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ŠPINAVÚ PRÁCU
UROBÍME ZA VÁS !!!
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telefón: 0908 666 853 59
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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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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
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11- ročná prax

Michal Macho

59
-0

03
4

59
-0

08
9

59
-0

18
5

PREDAJ - MONTÁŽ
0903 233 520 
0903 800 514
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CHLADIACE 
PRÍVESY
na prenájom

(svadby, oslavy)
0907 355 835
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»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ 
BEZ STK TEL 0919420515

»Prenajmem 1-izbový byt v 
centre Levíc 0904406726
»Dám do podnájmu v 
LV prerobenú zariadenú 
garsónku. Kuchynská lin-
ka, chladnička, pračka, 
TV + internet. Kontakt: 
0907134596
»Prenajmem 2-garsónku 
46m2 v LV 0905717457

»Predám murovanú po-
schodovú chatu v Batov-
ciach voda, elektrika / pri 
priehrade Lipovina cena 
13 900€ dohoda možná 
0905844163

»Predám garáž na Doprav-
nej ulici pri Podlužianke. 
Info: 0905328174

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»ODKÚPIM KROJE MINCE 
BANKOVKY VYZNAMENANIA 
VOJ.PRILBY OPASKY PRACKY 
Z OPASKOV POHĽADNICE HO-
DINKY A INÉ 0903868361
»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

»Predám šatníkovú skriňu 
starožitnosť 0903833163

»Predám malotraktor 
0918344798

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

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    
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Blažena Valkovičová
valkovicovs@regionpress.sk 

0905 422 015

»

» Prosím ťa, to čo bol za 
nápad kupovať teraz bab-
ke plavky? 
Mama, ale veď si predsa 
hovorila že bude babie 
leto.

» Prečo sa Janko Hraško 
nekúpe? 
Lebo by vyklíčil.

» Bože dnes som taký 
hladný, asi si idem niečo 
naliať.

» Toto je účet za obed, - 
pýta sa hosť čašníka, - ale-
bo mi chcete predať rešta-
uráciu?

» Napísané v jednej krč-
me: 
Nesťažujte sa na našu 
kávu ... i vy raz budete slabí 
a studení! Nechutní už ste.

» Nahnevaný učiteľ vyletí 
z triedy a mrmle si popod 
nos: 
Ako malý chlapec som pá-
sol dobytok a dnes, na sta-
ré kolená, ho musím učiť! 

» Roboty sa netreba báť, 
hlavne keď ju robia druhí.

» Dnes mám toľko práce, 
že sa k nej ani nedosta-
nem.

» Na začiatku kariéry tre-
ba preraziť ... konkurentom 
čeľusť.

» Urazil všetkých aj všet-
ko. Dokonca i slušný kus 
cesty.

» Nielen baba Jaga si žije 
na veľkej nohe.

» Mnohí žijú v doživotnom 
odlúčení - od rozumu.
                         » redakcia

Vtipy
Hlášky
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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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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
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PONÚKAME STAVEBNÉ PRÁCE 
• zatepľovanie fasády 
• ploty (murované, pletivo)
• zámkové dlažby • maľovanie 
• búracie práce • sťahovanie 
• prenájom lešenia • murovanie
• stierky omietky • potery, betónovanie
najlacnejší v okrese + záruka na prácu 

0919211533 • 0940173313

59
-0

03
5

9

RÍM 6.10. - 10.10. 2019, 
HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA, AUDIENCIA U PÁPEŽA

LETO: LIGNANO SABBIADORO
 ZOPÁR VOĽNÝCH APARTMÁNOV:                     

30.7.-7.8. 2019 - posledný apartmán                 
18.8.-26.8. 2019, 24.8.-1.9.2019 SUPER CENA!

STOVEŽATÁ PRAHA 15. - 17.8. 2019
HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA - POSEDNÝCH 6 MIEST!

PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI SCANIA 
CENA DOHODOU!

MEDJUGORJE 24. - 30.8. 2019
PENZIÓN, POLPENZIA, UZNANÉ VATIKÁNOM!

UŽHOROD 25.10. - 26.10. 2019, 
VEĽKÝ ZÁUJEM, PREHLIADKA+NÁKUPY POTREBNÝ PAS

OSVIENČIM 4.10. 2019
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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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DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKY

STAVEBNÉ PRÁCE
OBKLADY
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NAJLACNEJŠIE STAVEBNINY:

Obklad
Lišta ozdobná
Dlažba II.tr.
Dlažba mrazuvzdorná GRES
II.tr. – imitácia dreva

2,40 €/ks
1,13 €/ks

4,29 €/m2

3,31 €/ks
14,50 €/ks

8,94 €/m2

11,90 €/ks

1,99 €/m2

0,99 €/ks
2,99 €/m2

4,68 €/m2
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VÝPREDAJ
OBKLADY+DLAŽBY
skladových zásob 

cca 20.000m²

Cement 32,5R/25 kg
Porfix 500x250x100
Polystyrén fasádny F70/10cm

Sádrokartón 12,5/2,4m²
OSB 12mm/3,125m²
Nobasil FKD S knauf min. vata 100m²

Klasik color 
farba 7+1kg

všetky ceny sú s DPH

Tel. kont. predajňa:
036 /741 40 85, 0911 319 622
Kancelária: 036 /742 13 50

e-mail: 
rolmal@stonline.sk
info@rolmal.sk

Adresa:
Roland Kováč - ROLMAL
I. Madácha 16, 936 01 ŠAHY

miešanie farieb a omietok
najnovšou technológiou:

PRVÉ 3 MESIACE PIGMENT GRÁTIS !!!

LETÁKY
0905 422 015
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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 - 16 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

• brojlerové kačice na výkrm

• mulard kačice na výkrm

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

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

 0950 266 604 0950 266 604

- odstránenie nečistôt
- vynikajúca nepriepustnosť vody
- rýchla obnova žľabov a komínov
- vzhľad škridle
- nízka hmotnosť
- vysoká životnosť

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Bitufl exroznava@gmail.com

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

»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spolahlivosť. Tel.: 
0919 205 521

»54r hľadá priateľku 
0917049831

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.

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Strážcovia hmotnosti - Weight Wat-
chers je vedenie k štíhlosti prostred-
níctvom mobilných aplikácií a inter-
netovej komunikácie. 

Stravovací režim spojil prvky zdravej 
výživy, motiváciu a to všetko z pohod-
lia domova. Skratka WW je v súčasnosti 
komerčne najúspešnejšou diétou. Ce-
losvetovo je v  programe zapojených 4 
a  pol milióna účastníkov. Očakávaný 
pokles hmotnosti je 0,5 – 1 kg za týž-
deň. Diéta podporuje konzumáciu 
ovocia, zeleniny, nízkotučných vý-
robkov, málo cukru a  nezdravých 
tukov.

Program vychádza zo systému bodov 
SmartPoints, ktoré sú pridelené každé-
mu jedlu a nápoju na základe ich výži-
vových hodnôt – obsahu kalórií, cukrov, 
saturovaných tukov a bielkovín. Každý 
účastník má určený počet bodov na deň 
a  na týždeň. Body sú stanovené podľa 
cieľa, ktorý chce dosiahnuť,  podľa fyzic-
kej konštitúcie, veku a aktivity. Body si 
každý môže využiť v podstate ako chce, 
ale musí s nimi rozumne hospodáriť tak, 
aby si ich rozvrhol na celý deň, na celý 
týždeň. Prínosom je viac ako 200 potra-
vín, ktoré majú bodové ohodnotenie 0 
a teda ich príjem nie je potrebné vôbec 
započítavať. Patria sem napríklad vajíč-
ka, kuracie a  morčacie prsia bez kože, 
losos, zelenina, ovocie. Tieto potraviny 
pomáhajú položiť základ pre zdravšie 
stravovanie a je pri ich nízke riziko pre-
jedania. Veď zjesť 5 porcií lososa je oveľa 

ťažšie ako zjesť 5 koláčikov.
Všetko je  možné sledovať na inter-

netovej stránke alebo v aplikácii telefó-
ne.  Body určené na deň, už spotrebo-
vané body, body určené na celý víkend. 
Jedlo sa zadáva manuálne, alebo stačí 
oskenovať kód z obalu potraviny. Jesť sa 
môže prakticky kedykoľvek a čokoľvek, 
ale nemožno presiahnuť denné pridele-
né body. Fotka jedla pripomenie, že ho 
treba zarátať. Na internetovej stránke je 
veľa nápadov na jedlo a cvičenia. V po-
nuke sú tisíce receptov, z ktorých každý 
má hodnotu v bodoch. Ak pripravujete 
jedlo, ktoré nie je uvedené v databáze, 
môžete vypočítať body podľa zložiek, 
v databáze je vyše 255 000 potravín.

Celý systém je motivačný. Je nasta-
vený tak, aby povzbudzoval pri chud-
nutí, viedol k výsledkom, učí k nepreje-
daniu sa, opiera sa aj o psychologickú 
pomoc, ktorá je pri liečbe obezity často 
nevyhnutná. 

Rady sú online cez mobilnú apliká-
ciu alebo internetovej stránke, alebo aj 
v kombinácii s vedením po telefóne. 

Poplatok za zapojenie 
je symbolický. Takže ten, 
kto je zdatný v  angličti-
ne, ochotný pre seba nie-
čo urobiť, môže sa hneď 
prihlásiť. 

WW diéta

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

metabolizmu a výživy
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NEDOSTÁVATE DO SCHRÁNKY

LEVICKO?

distribucia.lv@regionpress.sk

napíšte nám

VIZITKY
0905 422 015
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Jozef Kóša 0917 918  600

SOCHÁRSTVO
KAMENÁRSTVO

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

59
-0

01
6

Dispečing SK - 0950 333 222
Levice
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INZERCIA
0905 422 015
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Osvojenie alebo aj adopcia (dve slo-
vá rovnakého významu) je trvalý 
zväzok, ktorým sa vytvorí obdobný 
vzťah, aký je medzi biologickými ro-
dičmi a ich deťmi. 

Osvojenie je prijatie cudzieho dieťaťa 
za svoje vlastné, a taktiež prijatie cudzie-
ho / cudzích ľudí za svojich vlastných ro-
dičov. Osvojením vzniká medzi dieťaťom, 
resp. osvojencom a osvojiteľom rovnaký 
vzťah, aký je medzi dieťaťom a rodičom 
a medzi osvojencom a príbuznými osvo-
jiteľa vzniká príbuzenský vzťah. Na roz-
diel od príbuzenského vzťahu, ktorý má 
svoj základ v biologickom zväzku rodičov 
a dieťaťa, v prípade osvojenia daný vzťah 
vzniká umelo, a to súdnym rozhodnutím. 
Z  uvedeného vyplýva, že dieťa sa včle-
ňuje do rodiny osvojiteľa a  jeho vzťahy 
s  biologickou rodinou zanikajú. Keďže 
osvojenie výrazne zasahuje do právneho 
postavenia nielen osvojovaného dieťa-
ťa ale i  jeho rodičov a  osvojiteľa, zákon 
stanovuje podmienky, ktoré musia byť 
v procese osvojovania dodržané. Predpo-
klady osvojenia musí spĺňať tak osvoje-
nec, ako i osvojiteľ. 

O  osvojení dieťaťa rozhoduje súd, 
a to na návrh osvojiteľa. Osvojiť možno 
iba maloleté dieťa, ktorým v zmysle Ob-
čianskeho zákonníka je dieťa od narode-
nia do dovŕšenia 18. roku veku, pričom 
osvojenie musí byť v záujme dieťaťa. Na 
Slovensku je povolené aj osvojenie indi-
viduálne, teda osvojiť si dieťa môže, aj 
keď sa to deje výnimočne, osamelá oso-

ba. Osamelá osoba je definovaná ako 
osoba, ktorá nežije v manželskom zväz-
ku t. j. osoba, ktorá je slobodná, rozve-
dená alebo ovdovená. Medzi osvojencom 
a osvojiteľom musí byť primeraný vekový 
rozdiel. Zákon neurčuje presné vekové 
rozhranie, ale túto otázku necháva na 
posúdení súdu. Osvojiteľom môže byť iba 
fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na 
právne úkony v  plnom rozsahu. Takáto 
osoba musí byť zapísaná v zozname ča-
kateľov o  osvojenie. Na účely osvojenia 
sa posudzuje aj zdravotný stav osvojen-
ca a osvojiteľa. Maloleté dieťa musí byť 
ešte pred rozhodnutím súdu o  osvojení 
v  predosvojiteľskej starostlivosti, ktorej 
náklady znáša budúci osvojiteľ. Účelom 
predosvojiteľskej starostlivosti je vytvo-
riť predpoklady, aby si dieťa a  osvojiteľ 
vybudovali citové väzby a prežívali spolu 
každodenný život s  radosťami i  problé-
mami. Predosvojiteľská starostlivosť je 
povinnou podmienkou osvojenia, inak 
osvojenie nenastane. Osvojením nado-
búda osvojiteľ právne postavenie rodiča 
a  maloleté dieťa, resp. osvojenec posta-
venie dieťaťa osvojiteľa. Celý proces osvo-
jenia musí byť riadený v  zmysle zásady 
najlepšieho záujmu dieťaťa.

Osvojenie dieťaťa

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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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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Rubikova kocka, ktorá sa dostala 
dokonca aj Oxfordského slovníka 
anglického jazyka (Rubik‘s Cube), 
má 45 rokov. 

Vynálezca tohto hlavolamu, maďar-
ský architekt, dizajnér a sochár Ernő 
Rubik, mal 13. júla 75 rokov. Dátum 
narodenia Ernőa Rubika, 13. júl, sa stal 
Medzinárodným dňom rébusov a hla-
volamov. 

Jeden z najznámejších tvorcov 
hlavolamov vyštudoval architektúru a 
dizajnérstvo interiérov na Technickej 
univerzite v Budapešti, kde promoval 
v roku 1967. V rokoch 1971-75 pracoval 
ako architekt na Univerzite umelecké-
ho priemyslu a dizajnu v Budapešti. 
Študentom prednášal o možnostiach 
kombinovania tvarov a častí a učil ich 
vnímať geometriu priestorovo. 

Už v tom čase sa zamýšľal nad vy-

tvorením priestorového hlavolamu, na 
ktorom by zužitkoval svoje znalosti. 
Dotyčným mechanickým hlavolamom 
sa napokon v roku 1974 stala kocka po-
zostávajúca z rôznofarebných menších 
kociek pričom cieľom je, aby v zloženom 
stave kocka mala každú veľkú stranu 
jednofarebnú. Štandardne má kocka 
3x3x3 menších kociek. Rubik kocku 
patentoval pod názvom Magická kocka 
30. januára 1975 pod číslom HU170062. 
Dostupné sú aj iné varianty kocky - 
2x2x2, 4x4x4 (nazývaná aj Rubikova 
pomsta) či 5x5x5. Vo vnútri kocky je 
mechanizmus umožňujúci ľubovoľnú 
vrstvu deviatich menších kociek otočiť.

V 80. rokoch 20. storočia sa Rubiko-
va kocka stala celosvetovým hitom. Už 
5. júna 1982 sa v Budapešti konali prvé 
majstrovstvá sveta v rýchlosti sklada-
nia Rubikovej kocky. Najrýchlejší bol 

Minh Thai z USA 
s časom 22,95 se-
kundy. Najnovší 
rekord v skla-
daní Rubikovej 
kocky drží Tu Jü-
šeng z Číny z 24. 
novembra 2018, 
keď Rubikovu 
kocku 3x3x3 
zložil za 3,47 se-
kundy.

V 80. rokoch 
20. storočia sa 
podarilo predať 
vyše 100 miliónov kusov Rubikovej 
kocky. V Maďarsku sa Rubik stal redak-
torom časopisu o hrách v časopise ...És 
játék (...A hry). V roku 1987 pracoval ako 
profesor na plný úväzok. Začiatkom 90. 
rokov zasadol do predsedníckeho kres-

la Maďarskej akadémie inžinierstva 
(Magyar Mérnöki Akadémia), kde za-
ložil Medzinárodnú Rubikovu nadáciu 
podporujúcu osobitne talentovaných 
mladých inžinierov a priemyselných 
dizajnérov.

Kockatý jubilant
ZAUJÍMAVOSŤ

» TASR

Všetci video tvorcovia, ktorí to 
nestíhajú, si môžu vydýchnuť. 
Súťaž RECfruit opäť dáva talen-
tovaným ľuďom možnosť do-
pracovať svoje videá a predlžu-
je deadline súťaže do 31. 7. 2019. 

S  tohtoročnou témou ,,BOLA TO 
NÁHODA?“ sa videomakeri musia po-
pasovať po obsahovej, aj po technickej 
stránke, nakoľko točenie videí je časovo 
náročný proces. Organizátori vnímajú 
podnety súťažiacich z minulých roční-
kov, a aj fakt, že často sa do súťaže za-
pájajú práve študenti. Tí sa v mesiacoch 
máj a jún sústredia na úspešné ukonče-
nie štúdia. Rozhodnutie content marke-
tingovej agentúry ContentFruiter, pod 
záštitou ktorej je táto súťaž každoročne 
organizovaná, preto znie, že predlžujú 
termín na prihlasovanie prác do 31.7. 
2019. Otvárajú tak mladým talentom 
možnosť videá natočiť, prípadne upraviť  
a poslať ich spolu s prihláškou. 

Tento krok znamená veľa naj-
mä pre mladých, nie tak skúse-
ných tvorcov videí a  tiež tých, 
ktorí svoje zábery túžia dotiahnuť 
do dokonalosti. Usporiadatelia 
veria, že predĺženie termínu ako 
bonus okrem skvelých cien 
v hodnote viac ako 4000 € po-
vedie k ešte väčšej motivácii kre-
atívcov zapojiť sa.

V poradí 3. ročník súťaže RECfruit 
čaká jedna podstatná inovácia, a to  ve-
rejné hlasovanie na webovej stránke. 
O nápaditosti tvorcov tak bude rozhodo-
vať odborná porota aj verejnosť.  Súťa-
žiaci s najvyšším počtom hlasov vo ve-
rejnom hlasovaní získa od generálneho 
partnera, Slovenskej sporiteľne, vec-
nú cenu:

,,Veríme, že moderná krajina potre-
buje mladých, kreatívnych a šikovných 
ľudí, ktorí vedia priniesť nový pohľad na 
svet a inšpirovať ostatných. Ako jeden z 
najväčších marketingových zadávateľov 
na Slovensku sme radi, že môžeme pod-
poriť projekt, ktorý týmto inovatívnym 
tvorcom dáva priestor. Už teraz sa tešíme 
na ich nápady a umelecké stvárnenie,” 
hovorí Dáša Juríková, riaditeľka straté-
gie a rozvoja značky Slovenskej spori-
teľne. Prihlasovací formulár aj všetky 
informácie nájdu súťažiaci na webe 
http://recfruit.sk/.

RECfruit 2019 ponúka mladým 
kreatívcom viac času
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Pred troma týž-
dňami som vďa-
ka vám prevzal 
mandát poslanca 
Európskeho par-
lamentu. Chcem 
sa vám v prvom 
rade poďakovať. 

Potešilo ma, že až polovica voličov, 
ktorá odovzdala hlas hnutiu OĽaNO, 
dala prednostný krúžok práve mne. 

Tu sa ukázalo, že OĽaNO opätov-
ne urobilo správne rozhodnutie aj v 
týchto voľbách a naši voliči ho oceni-
li. Máme vyspelých voličov, nevyru-
šila ich ani moja etnická príslušnosť. 
Mnohí ma vnímali ako odpoveď proti 
extrémizmu. 

Po niekoľkých dňoch po voľbách 
nastala v mojom živote veľká zmena. 
Musel som si vybrať tím ľudí, zaradiť 
sa do frakcie, zvoliť si výbory, v kto-
rých budem presadzovať moje témy 
a zorganizovať si rodinný život, čo 
bolo pre mňa najťažšie, keďže máme 
s manželkou štyri malé deti.

Po niekoľkých rokovaniach 
som sa rozhodol, že budem súčas-
ťou Európskej ľudovej strany. Stretol 
som sa s najvyššími predstaviteľmi 
frakcie, vrátane predsedu Manfreda 
Webera, ktorý bol donedávna kan-
didátom na šéfa Európskej komisie. 
Rokovali sme o tom, že v Európskom 
parlamente budem presadzovať boj 
proti korupcii a rozkrádaniu euro-

fondov, aby naozaj slúžili bežným 
ľuďom. Druhou diskutovanou témou 
bolo vyrovnávanie regionálnych 
rozdielov, aby aj v najchudobnejších 
regiónoch Európy bolo možné zís-
kať dobre platenú prácu, bola tam 
vybudovaná infraštruktúra a dobré 
podmienky na život. Treťou témou 
je dostupné a kvalitné vzdelanie pre 
všetky deti. Ich kvalifikácia musí byť 
reálnou vstupenkou na pracovný trh. 
Tieto témy budem môcť presadzovať 
vo Výbore pre regionálny rozvoj a vo 
Výbore pre kultúru a vzdelávanie. 

Nebyť vás, ako aj hnutia Oby-
čajní ľudia a nezávislé osobnosti, 
tak by pravdepodobne dnes naďalej 
ministroval Kaliňák a vláde by šéfo-
val Robert Fico. Som vďačný, že som 
sedem rokov súčasťou hnutia OĽa-
NO, ktoré od začiatku bojovalo proti 
tým, čo Slovensku škodia, myslia 
na seba, na svojich kamarátov a nie 
na obyčajných ľudí. 
Som vďačný, že ma 
vo voľbách podpo-
ril náš líder Igor 
Matovič a s hrdos-
ťou budem presa-
dzovať aj protiko-
rupčnú agendu 
v Európskom 
parlamen-
te.

Obyčajný slovenský Róm v Bruseli

» Peter Pollák
poslanec Európskeho parlamentu 03
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Keďže sa zaujímam o školstvo, sle-
dujem aktivity politikov, ktorí sa 
chcú chopiť školstva. Je smutné, že 
riadenie apolitického školstva je v 
rukách spolitizovaného minister-
stva a vôbec v rukách politikov. 

Kým to tak je, nezostáva nám nič 
iné, ako sledovať, kto ovládne rezort. 
A dúfať, že ho rázne a s podporou vlá-
dy zreformuje. Uvidíme, čo sa stane, ak 
nastúpi politická opozícia, ktorá teraz 
poukazuje spolu s nami na katastrofál-
ne fungovanie školstva, čo však nemusí 
byť garanciou zmeny.  

Jeden z uchádzačov o rezort, odbor-
ník v istej oblasti školstva, vypustil do 
éteru prezentačné video. Vystupujú v 
ňom vybraní žiaci, ktorí tendenčne od-
povedajú na otázky o školách. Odpove-
dajú v zmysle, že ich škola ako-tak baví, 
že sa v nej nudia, že zo školy je najlepšia 
družina, že si musia otvárať pracovné 
zošity, písať si poznámky a potvrdzujú 
to sprofanovaným výrokom, že treba 
zmeniť metódy učenia. Uchádzač o mi-
nisterstvo sa nakoniec vyjadrí, že deti 
v škole budú šťastné a budú sa učiť pre 
život.

Táto prezentácia ma sklamala. Jed-
nak bola populistická, jednak šťastie 
detí v školách je dôsledkom širokého 
kontextu zmien, nie skratkami typu 
zariadim to. Kandidát ma zatiaľ nepre-
svedčil. Uvedomujem si, že v škole ide o 
žiakov, ale tí nie sú stredobodom prvot-
ných a závažných zmien v školstve, sú 

ich dôsledkom. Okrem toho, máloktoré 
inštitucionalizované vzdelávanie, kto-
ré stretávame v celom živote, je popu-
lárne. Je niekto vrcholne nadšený, keď 
sa musí učiť na vodičský preukaz? I keď 
má v tomto prípade silnú motiváciu? Aj 
tam musí písať, memorovať, aj nepo-
trebné informácie. Škola len kopíruje 
potreby spoločnosti, teda búrať osnovy 
nestačí.  

Riadiť ministerstvo a meniť škol-
stvo si vyžaduje myslenie v kontexte. 
Dôležité sú aj  osobné skúsenosti, no 
nemôžu byť aplikované spôsobom mne 
to fungovalo, bude to aj iným. Šťastie 
detí (mimochodom, poznám ich dosť, 
čo sú rady v škole) sa nebuduje rozbitím 
osnov, uvoľnením formálnejších spôso-
bov vyučovania či odovzdaním abso-
lútnej slobody školám. To všetko môže 
fungovať, ale prvotné zmeny sú racio-
nalizácia školstva (vrátane vysokého), 
dôkladná debyrokratizácia, dôraz na 
ľudí, čo sa zžijú s reformou ministra 
-  rozhľadeného odborníka - a v nepo-
slednom rade kvalitné financovanie 
vybavenia škôl, aby nemusela vznikať 
obdoba knihy plesní v školách. Myslíte 
si, že deti budú šťastné, keď budú môcť 
na telocviku robiť všeličo, no nebudú 
mať kvalitnú telocvičňu a pomôcky? 

Od záujemcov o ministerstvo by 
som žiadal reálnejšiu, konkrétnejšiu a 
uveriteľnejšiu kampaň.

Kampaň a kampaň

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 
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Kontakt:  
Slovenské energetické strojárne, a. s. 
Továrenská 210 
935 28 Tlmače 
jobs@ses.sk 036/6382780

 

OBSADZUJE TIETO PRACOVNÉ POZÍCIE: 

Prevádzkový zámočník energetických zariadení  
Vykonáva pravidelné prehliadky a údržbu mechanických častí 
strojov a zariadení. Počas vykurovacej sezóny vykonáva prácu 
kuriča (3-zmenná prevádzka).  
Možný nástup: ihneď, pracovná zmluva na 12 mesiacov s 
perspektívou predĺženia.  
Nástupný plat od: 800€ (v závislosti od oprávnení ktoré bude 
mať kandidát) + príplatky podľa Zák. práce + štvrťročné 
prémie. Požiadavky na zamestnanca:  
- potrebné oprávnenia na obsluhu: VTZ tlakové, zdvíhacie 
a plynové, kuričský preukaz pre kotly 3. triedy pre pevné 
a kvapalné palivá, strojnícky preukaz na vedenie stavebných 
mechanizmov (kolesový nakladač).  
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Controller Nákupu (Cenár)  
Spracováva kalkulácie materiálových nákladov na projekty v 
ponukovej fáze na základe podkladov obdržaných z 
obchodného a technického úseku. Zadáva podnet pre 
nákupcov na dopyty, prípadne sám dopytuje niektoré položky. 
Vyhodnocuje dopyty. 
Možný nástup: dohodou, pracovná zmluva na 12 mesiacov s 
perspektívou predĺženia.   
Nástupný plat od: 700-1000€, vzdelanie : SŠ alebo VŠ 
technický smer! 

Skladník a Manipulačný robotník  
sú ihneď voľné pozície na prípravu a manipuláciu s materiálom 
do skladu. Možnosť práce na pracovnú zmluvu (od 4,09€/h + 
príplatky podľa ZP + štvrťročné odmeny) alebo na živnosť (5,5-
5,85€/h). 
Viac informácií, aj ďalšie voľné pracovné miesta nájdete na našom webe 

https://www.ses.sk/sk/index.php?navID=57 

PONÚKAME:  
príplatky nad rámec 
zákona 
kompletné zaškolenie 
skúseným kolegom
platené voľné dni nad 
rámec zákona 
37,5 hodinový pracovný 
týždeň 
príspevok na doplnkové 
dôchodkové sporenie 
rôzne iné výhody a 
vyplývajúce z Kolektívnej 
zmluvy
stravovanie v priestoroch 
firmy (výber zo 7 druhov s 
doplatkom len 0,83€)  
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PLAT: min. 520 EUR v hru-
bom, mzda závislá od úkolu

Prijmeme do TPP
krajčírky

NÁPLŇ PRÁCE:
· ušitie komplet vystrihnutého 
    výrobku
· obsluha šijacích strojov
· výroba sa týka prevažne pánskych 
   odevov 
– uniforiem (nohavice, bundy a iné)
– prešívanie a úprava odevov
NÁSTUP: ihneď
POŽADUJEME: prax min. 2 roky
VZDELANIE V ODBORE: textilné, 
odevné

INFO: 0915 799 888 
Životopisy zasielajte na e-mail: obchod@sabrinamodelle.sk

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

STRIHAČKY

NÁPLŇ PRÁCE:
· vystrihnutie jednotlivých dielov 
   do výroby 
– prevažne pánskych odevov 
– uniforiem (nohavice, bundy a iné) 
· vystrihnutie prototypov odevov 
· obsluha rezacej techniky
· nameranie veľkostí
· pomocné práce podľa potreby, 
   balenie balíkov
NÁSTUP: ihneď
POŽADUJEME: prax min. 2 roky
VZDELANIE V ODBORE: textilné, 
odevné

PLAT: 520 EUR v hrubom
59
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5Info: na tel. č. 0911/506 233

ŽELIEZOVCE, Železničná 39
Prijme do zamestnania zamestnancov:

    VODIČ
    nákladného vozidla kategórie C, 
    zvozového vozidla  komunálneho odpadu
    PLAT: 4€ / hodina brutto
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PLAT: 650 €/mesiac (netto) + výkonostný bonus k platu

Prijmeme do TPP
VEDÚCEHO PRACOVNÍKA V UPRATOVACEJ FIRME

NÁPLŇ PRÁCE:
· vyhľadávanie a oslovovanie 
  obchodných partnerov 
· vypracovávanie cenových ponúk
· zodpovednosť za personálnu oblasť
· zodpovednosť za výkon kontroly 
  kvality práce
· udržiavanie kontaktu so zákazníkmi, 
  overovanie ich spokojnosti
· spolupráca pri tvorbe plánov 
  zámerov a stratégií spoločnosti

Životopisy 
zasielajte na e-mail: 

sluzbyfrankie@gmail.com
Kontaktovať budeme iba 

vybraných uchádzačov.

POŽADUJEME:
vodičský preukaz: B
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HĽADÁM ŠOFÉRA na rozvoz ovocia a zeleniny  
s vodičským oprávnením  skupiny B  

na  2-3 dni v týždni.
Plat: 5 EUR/hodina brutto.

Podrobnejšie informácie na tel.: 036/63 128 89
Volať od  10:00  do  15:00 hod.
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA

40
-0

05
0

������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������������:

  0800 500 520
  0800 500 502
  0800 500 002

„50“

alebo na
www.pracahned.eu
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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

stále dostatok ponúk - aj pre mužov
-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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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 

Možnosť výhry 300 €

terasy

ZĽAVY AŽ DO 30%

balkóny
splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €

rámové
bezrámové

85
-0
00
5

Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������

���������������������������������

PRAVIDELNÝ TURNUS.  
�������������������������������������

������������������������������

����������������������������
saludosro@gmail.com

���������������

�����������������
����������������������
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prijme

Skladník (Nemecko)
2200 EUR/mesačne Brutto

2800 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
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Firma STARF 

2400 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)
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SADROKARTONISTI
������������������

10 - 16 €/hod.������������
�������������������������������

0950 301 301
�������������������

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

�����������������������������������

pre dlhodobú prácu do Nemecka
aj počas zimných mesiacov
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PONÚKAME:
- Švajčiarskú pracovnú zmluvu
- Švajčiarské sociálne a zdravotné poistenie
- Nástupné platy od CHF 33,00 BRUTTO
- Diéty CHF (15.00 na deň)
- Týždenné výplaty
- NUTNÁ ZNALOSŤ
   JAZYKA

BEZ SPROSTREDKOVATEĽSKÝH

POPLATKOV !!!


