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LEVICKO
Týždenne do 30 000 domácností

Robme svet lepším!

STAVEBNÉ A MURÁRSKE
PRÁCE OD A PO Z
FASÁDA
ZÁRUKA NA PRÁCU
AUTODOPRAVA do 3,5 t

Po- Pia: 9.00 - 12.00 hod. 12.30 - 16.30 hod.

NAJLACNEJŠIE V REGIÓNE

Otváracia doba:

Tel.: 036/6221625 • 0902 202 701

0919 193 878

59-0006

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
na ﬁlm, PREMIETAČKY MEOPTA.

na prenájom
(svadby, oslavy)

telefón: 0904 046 416

0907 355 835

PLATÍM V HOTOVOSTI!

59-0197

Kancelárie:

PRÍVESY

ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

59-0059

0910 633 336 - CENY DOHODOU

59-0179

ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

0951 203 553

59-0020

REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV
KÚPEĽNE NA KĽÚČ
0.*&5,:t45*&3,:
%-"Ç#:t0#,-"%:
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ZATEPLENIE

59-040

59-0042

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

KAMENÁRSTVO
najdlhšie pôsobiace kamenárstvo v oblasti
• pomníky od základov – výroba, montáž
• sekanie + obnova písma
• prebrusovanie starých pomníkov
• pracovné dosky, parapety
• schody – prírodné, umelé
PO, STR, PI – Koháryho 56, Novák Jozef - 0905 245 327

59-0074

v Leviciach Poľná 6 (bývalý dom služieb)
• čistenie a pranie bielizne
• poťahy na matrace
• kože a kožených výrobkov
• čiapky, rukavice, kabelky

0903 376 067

Komárno, Štúrovo,
Želiezovce - od júla

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

59-0047

BIELIZNE

VŠETKÝCH DRUHOV

ČISTENIE A PRANIE

Všade okolo nás však počuť aj večne
vyrušujúcich krikľúňov, ich bezobsažné výkriky, hádky, ich nenávisť voči nepoznanému a hlavne – inému. Vidíme
zo všetkých strán a mocenských pozícií ich arogantné tváre s blazeovaným
úsmevom (pre neznalých tohto dosť
nepoužívaného slova – blazeovaný je
ten človek, ktorého nič neteší, nezaujíma, ktorý pociťuje nudu, je presýtený
dostatkom, znudený z neho a neraz aj
zhýralý – veď aj hárem už u nás možno legálne a najmä „so cťou a uznaním“ mať). Majú desiatky žien a detí
a vykrikujú o rodine, majú nepoctivo
nahrabané majetky a kážu o poctivej
práci, topia sa v bohatstve a občanov
presviedčajú o potrebe skromnosti.
Médiá ich majú v mimoriadnej obľube,
veď bez týchto „hercov“ by sa nepredali. Nebola by šou.
Urobme tento náš malý, päť a
pol miliónový slovenský svet lepším!
Netreba na to veľa. Ani revolúcie, ani
státisícové demonštrácie, zas v záujme
niekoho v pozadí, presne tak, ako to
bolo pred tridsiatimi rokmi. Potrebuje-

0915 896 536

me nájsť sami seba. Nájsť svoje ja, svoju
občiansku hrdosť a statočnosť každého
z nás. Najskôr sa osloboďme sami v
sebe od propagandy, masového, každodenného a všadeprítomného šírenia
lží, od nenávisti voči nepoznanému a
cudziemu, ako aj od závisti čohokoľvek
komukoľvek.
Jediné, čoho sa obávajú mocní,
dočasne mocní, je vnútorná sloboda
každého z nás. Sloboda je ich nočnou
morou. Slobodné myslenie, slobodné
vyjadrovanie a slobodné rozhodovanie
sa. Dokonca – absolútne nepredstaviteľná pre mnohých našich samozvaných
„prvých medzi prvými“ je predstava, že
by ľudia aj slobodne konali.
Viem, je leto, dovolenky, hry. Zarobiť si na chlieb príde zas až po ňom. Ale
čo tak využiť ten voľný čas aj na premýšľanie? Politici sa od septembra chystajú
na predvolebné kampane.
Teda na to, ako nás a čím
zas oblafnúť. Je teda čas
už teraz túto schému trochu vylepšiť. Nikto iný ako
my to za nás nespraví.
S pozdravom –
užitočné trávenie
dovoleniek

59-0232

Toto leto je akési hlučné. A nielen na
kúpaliskách, to napokon k letu patrí
a je to tak správne.

CHLADIACE

Volajte -Hívjon

59-0012

Najčítanejšie regionálne noviny

• 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
ANDY 0949 827 606
• IPL prístroj - trvalá epilácia, fotoomladenie • RÁDIOFREKVENCIA - lifting • PLEŤOVÉ KÚRY •
ULTRAZVUK - čistenie • CHEMICKÝ PEELING • DERMABRÁZIA • ČISTENIE PLETI • PERMANENTNÝ MAKE-UP • LÍČENIE • HYDRO FACE - hĺbkové čistenie
MIRIAM 0908 686 164
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46-0020

59-0016

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

59-0000

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

2
zdravie / SLUŽBY

Blažena Valkovičová 0905 422 015
Distribúcia:
Andrej Baláž
0905 719 144
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (30.000 domácností)
Každý týždeň: Levice, Šahy, Želiezovce, Tlmače a Lipník
+ 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
+ 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

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

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

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

MEDJUGORJE

OSVIENČIM 4.10. 2019
RÍM 6.10. - 10.10. 2019,

HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA, AUDIENCIA U PÁPEŽA

Príklad dennej stravy:
Raňajky: sladký alebo slaný variant
- nízkotučný jogurt s ananásom alebo
nízkotučný jogurt s uhorkou a bylinkami, prípadne aj s cesnakom
Desiata: melón
Obed: grilovaná alebo na pare robená
ryba so zeleným šalátom
Olovrant: uhorka a paradajka
Večera: pestrý šalát
s vajíčkom alebo nízkotučným syrom

• zatepľovanie fasády
• ploty (murované, pletivo)
• zámkové dlažby • maľovanie
• búracie práce • sťahovanie
• prenájom lešenia • murovanie

UŽHOROD

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

PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI SCANIA
CENA DOHODOU!

PONÚKAME STAVEBNÉ PRÁCE

• stierky omietky • potery, betónovanie
najlacnejší v okrese + záruka na prácu

0919211533 • 0940173313

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

22

PREDAJ - MONTÁŽ

0903 233 520
0903 800 514

rokov na trhu
1997-2019

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

Levice

Dispečing SK - 0950 333 222

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

preto volajte 0903 727 829
59-0008

Východné Slovensko

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

25.10. - 26.10. 2019,

VEĽKÝ ZÁUJEM, PREHLIADKA+NÁKUPY POTREBNÝ PAS

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

24. - 30.8. 2019

PENZIÓN, POLPENZIA, UZNANÉ VATIKÁNOM!

Základ stravy sú potraviny z prvej
a druhej kategórie. Čím viac ich bude,
tým bude efekt výraznejší.
Výhodou diéty je , že obsahuje veľa
vitamínov, vlákniny, dostatočne hydratuje, ale vzhľadom na to, že je nízkoenergetická, je určená na krátkodobé
použitie, niekedy na „schudnutie do
plaviek alebo šiat“.

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

HOTEL, POLPENZIA, SPRIEVODCA - POSEDNÝCH 6 MIEST!

59-0035

INZERCIA

POSLEDNÉ VOĽNÉ APARTMÁNY:

18.8.-26.8. 2019, 24.8.-1.9.2019
STOVEŽATÁ PRAHA 15. - 17.8. 2019

59-0227

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

Je menej známa u nás, o to viac je
vyhľadávaná hollywoodskymi celebritami. Vypracovala ju univerzitná profesorka Barbara Rolls. Je to krátkodobá
diéta, pri ktorej rýchlo dosiahnete cieľ.
Jej podstata je v objeme potravín.
Pocit sýtosti je dosiahnutý pri naplnení žalúdka objemom s nízkou energetickou hodnotou. Medzi potravinami
sa vyberajú tie, ktoré majú väčší podiel
vody v rovnakom množstve – zelenina
a ovocie a súčasne aj málo kalórií a dostatok bielkovín - napríklad biele mäso.
Jedlá a potraviny s vysokým podielom
vody sú polievky 80-95 percent, ovocie
a zelenina 80 – 95 percent, jogurty 75 percent, cestoviny 65 percent - tu je dobré ich
pripravovať „al dente“, aby boli cítiť pri
kúsaní a neboli príliš mäkké. V skladbe
stravy chýbajú tučné výrobky – tučné
mäso a syry, cukor, výrobky z cukru,
sladké a energetické nápoje. Vhodné sú
všetky druhy melónov, ananás, citrusové
plody a biele mäso, paradajky, uhorky,
cukiny a nízkotučné mliečne výrobky.
Potraviny sú rozdelené do štyroch
kategórií podľa energetickej hodnoty:
1. s veľmi nízkou – tieto možno jesť
kedykoľvek a v akomkoľvek množstve,
do dosiahnutia pocitu sýtosti: ovocie
a zelenina s nízkym obsahom škrobov,
nízkotučné mlieko a polievkový vývar

2. s nízkou - ovocie a zelenina s obsahom škrobov, celozrnné obilniny a cereálie, nízkotučné mäso
3. so strednou – mäso, syry, hranolky, polevy na šaláty, chlieb, praclíky,
zmrzlina a koláče
4. s vysokou – čipsy, cukríky, maslo,
olej, koláče

59-0185

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Volumetrická diéta má 6. miesto v poradí najlepších diét a 2. miesto medzi
redukčnými.

59-0233

Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk
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LETO: LIGNANO SABBIADORO

59-0220
59

Redakcia:

Volumetrická diéta

www.izomer.sk
Inzerát, ktorý predáva

0905 422 015

LETÁKY

0905 422 015
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45-0006

LEVICKO

INZERCIA

0905 422 015

3
SLUŽBY
PROFI PLAST • SNP 301 • Želiezovce

Školiace stredisko a poradenstvo

0902 680 207 • 0903 519 876

používame
kovania AUBI

NAJLEPŠIA CENA

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

• 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?

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

Inzercia

Vieme Vám pomôcť!

Objednávky prijímame: e-mailom, písomne, telefonicky

78 €
86 €
86 €
95 €
95 €
125 €
140 €
135 €

1200 x 1500
1500 x 1500
1500 x 1300
1800 x 1300
1800 x 1500
2100 x 1500
2200 x 1500
2400 x 1500

160 €
195 €
180 €
205 €
220 €
235 €
255 €
300 €

VCHODOVÉ DVERE od 400 €

PARAPETY 8 €/bm • ŽALÚZIE, SIEŤKY 15 €/ks

0905 422 015

59-0224

„Naša ponuka znie: preškolíme a poradíme.“

59-0222

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

600 x 600
600 x 900
900 x 600
600 x 1200
1200 x 600
900 x 1200
1200 x 1200
900 x 1500

Všetky ceny vrátane DPH.

Okná a dvere na objednávku za 2 týždne

59-0079

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

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

Predaj a montáž klimatizacií
OM

NOVÝ SHOWRO
» Klimatizácie
» Tepelné čerpadlá
» Čističky vzduchu
» Vetranie

Predajňa:

OTVORENÝ

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

www.sirux.sk

Kalnická cesta 13, Levice

59-0100

0948 543 214

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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právnik radí / SLUŽBY

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim staré mopedy pionier, babeta, stadion aj
diely tel.0949154017
»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL 0919420515

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu 1.izb byt
v rod.dome so samostatným vchodom v Lv./280
eur včetne energií č.t.
0907715006
»Dám do prenájmu 1-izbový byt v centre Levíc
0904406726
»Dám do podnájmu v LV
prerobenú zariadenú garsónku. Kuchynská linka,
chladnička, pračka, TV + internet. Kontakt: 0907134596
»Prenajmem 2-garsónku
46m2 v LV 0905717457

05 DOMY / predaj
»Predám murovanú poschodovú chatu v Batovciach voda, elektrika / pri
priehrade Lipovina cena
13 900€ dohoda možná
0905844163

Výživné na dieťa
Medzi členmi rodiny vznikajú
manželstvom, rodičovstvom a príbuzenstvom vzťahy, ktorých úlohou je navzájom si pomáhať.
V rámci týchto vzťahov majú členovia povinnosť poskytovať výživu ostatným členom, t. j. majú vyživovaciu
povinnosť. Najčastejšie spomínanou
vyživovacou povinnosťou je vyživovacia povinnosť rodičov k deťom. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov
k deťom je ich zákonná povinnosť,
ktorá vzniká narodením dieťaťa a trvá
do času, kým dieťa nie je schopné
samé sa živiť. Vyživovacou povinnosťou je zabezpečovanie a úhrada všetkých osobných potrieb dieťaťa. Dieťa
má nárok na rovnakú životnú úroveň
akú majú obaja jeho rodičia, a to nie
len v prípade, keď obaja žijú spolu s
dieťaťom, ale aj ak spolu nežijú v spoločnej domácnosti. V danom prípade
súd prihliada pri určení výživného na
skutočnosť, s ktorým rodičom dieťa
žije v spoločnej domácnosti, pretože
aj naturálne plnenie sa zohľadňuje a
je postavené na rovnakú úroveň ako
plnenie v peniazoch.
Vyživovacia povinnosť k deťom
vzniká priamo zo zákona, ale výšku
výživného je možné dohodou rodičov
alebo súdnym rozhodnutím upraviť.
Dohoda medzi rodičmi o výške výživného podlieha schváleniu súdom,
inak je nevykonateľná. Pri určovaní

rozsahu výživného sa zásadne vychádza zo schopností, možností a majetkových pomerov oboch rodičov
a odôvodnených potrieb dieťaťa. Tieto
potreby dieťaťa je nutné posudzovať
z niekoľkých hľadísk.
Medzi tieto hľadiská sa zaraďuje
najmä vek dieťaťa (potreby dieťaťa
rastú s jeho vekom), formy jeho prípravy na budúce povolanie a stupeň
vzdelania (s čím súvisí právo dieťaťa
na vzdelanie), hľadisko zdravotného
stavu dieťaťa (s tým súvisí potreba
zabezpečiť dieťaťu zdravý vývin), a či
má dieťa možnosť získať svoj vlastný
príjem z pracovnej – brigádnickej činnosti. Každý z rodičov si plní svoju
povinnosť samostatne podľa svojich
možností, schopností a majetkových
pomerov. Vyživovacia povinnosť
k dieťaťu trvá do času, kedy dieťa je
schopné sa samo živiť. Vekové rozhranie nie je určené. Nadobudnutie plnoletosti je v prípade výživného bezpredmetné. Hranicou je spôsobilosť
dieťaťa uhrádzať svoje odôvodnené
potreby.

45-0051

Občianska
riadková
inzercia

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

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

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA

LEVICE, Mochovská cesta, tel.: 0902 944 324

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám víno rizling vlašský. Cena podľa dohody.
Tel. 0902852843.

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim ľudové kroje
0902708047
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»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 STAROŽITNÉ. 0903439094

12 DEŤOM

ZBER A SPRACOVANIE

STARÝCH VOZIDIEL S POTVRDENÍM
PRE POLÍCIU SR.

13 RôZNE / predaj
»Predám
0918344798

malotraktor

14 RôZNE / iné
76-0087

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.
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VLASTNÁ VÝROBA
59-0034
59-0089

OKNÁ - DVERE

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

SNP 20, Želiezovce
zeliezovce@akelaokna.sk

59-0118

INZERCIA

0905 422 015

59-0032

0917 457 492

Michal Macho

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

11- ročná prax

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

NAJLACNEJŠIE STAVEBNINY:
59-0019

3

59-0014

-65 %

KAMENÁRSTVO
K&K
FRANTIŠEK KRAKO

VÝPREDAJ
OBKLADY+DLAŽBY
skladových zásob
cca 20.000m²

1,99 €/m2
Obklad
0,99 €/ks
Lišta ozdobná
2,99 €/m2
Dlažba II.tr.
Dlažba mrazuvzdorná GRES
4,68 €/m2
II.tr. – imitácia dreva
miešanie farieb a omietok
najnovšou technológiou:

11,90 €/ks PRVÉ 3 MESIACE PIGMENT GRÁTIS !!!

všetky ceny sú s DPH

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

Cement 32,5R/25 kg
2,40 €/ks
Porﬁx 500x250x100
1,13 €/ks
Polystyrén fasádny F70/10cm 4,29 €/m2
3,31 €/ks
Sádrokartón 12,5/2,4m²
14,50 €/ks
OSB 12mm/3,125m²
Nobasil FKD S knauf min. vata 100m²
8,94 €/m2
Klasik color
farba 7+1kg

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

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

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

59-0216

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

STAVEBNÉ PRÁCE

OBKLADY

DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY

SADROKARTÓN

59-0013

59-0010

STIERKY
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15 HĽADÁM PRÁCU
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spolahlivosť. Tel.:
0919 205 521

16 ZOZNAMKA
»Hľadám slobodnú priateľku do 44 r. SMS . Tel.
0940762447
»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.

Priznám sa, že mám slabosť na
prázdninové výlety a dovolenky
s mojou rodinou. Vážiť si toto bohatstvo a investovať do zážitkov srdca ma
naučili už v detstve moji rodičia. Treba
ale poznamenať, že to nie je o luxuse
destinácií, ale predovšetkým o spoločne strávenom čase v kruhu láskyplnej
rodiny.
Všetko prežité si uchovávame
v spomienkach. Mne ako otcovi veriacej rodiny zostávajú špeciálne v pamäti
duchovné zážitky spojené s návštevou miest, viažúcich sa k Panne Márii. Najmä po tom, ako bol nášmu najstaršiemu dieťaťu, synovi Marekovi (26.
júla oslavujúcemu dvadsať rokov), diagnostikovaný autizmus. Až prijatie tohto
ťažšieho kríža znamenalo v živote mňa
i mojej manželky prehĺbenie viery. Viera
spolu s láskou a nádejou nám a postupne aj našim dvom ďalším deťom, Marekovým sestrám, pomáha niesť rodinný
kríž. Pomáha nám prekonávať utrpenie.
A práve za dar viery a ochranu nezabúdame ďakovať Panne Márii, Pomocnici
kresťanov, Tešiteľke trpiacich.
Takmer každý rok sa preto prvý júlový
víkend z úcty k Márii vyberáme s manželkou na Mariánsku horu do Levoče,
kde na polnočnej svätej omši zo soboty
na nedeľu nielen za všetko Márii ďakujeme, ale najmä ju prosíme o ďalšiu silu,
ochranu a lásku. Pred dvomi rokmi sme
sa v rámci dovolenky v Chorvátsku vybrali s deťmi aj do Medžugoria. Nikdy

´
KAMENARSTVO
PIETA

v živote nezabudnem na okamih, keď sa
na vrchu, na ktorom sa v roku 1981 Panna Mária prvýkrát zjavila šiestim mladým ľuďom, presne pri kríži kde stála pri
zjavení Majko hodil s plačom manželke
do náručia a vzlykajúc jej opakoval do
ucha: „Mamička, ja som to nechcel.“
Tieto prázdniny sa už o pár dní tešíme,
verím, že nám Najvyšší v našich plánoch pomôže, na návštevu tureckého Selçuku. Tu v maličkom tajuplnom
domčeku žila podľa legendy Panna Mária a odtiaľto bola vzatá do neba.
Svätý František Saleský povedal:
„Nik sa nedostal k svätosti bez toho,
že by neprešiel cestou utrpenia. Nech
je vám to v utrpení veľkou potechou.“
Trpela, a to veľmi, aj Panna Mária. Ale
nikdy sa neprestala modliť. Zostaňme jej
verní aj my.
Modlitba za trpiacich kresťanov
je spolu s informáciou a akciou jedným z troch pilierov činnosti pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej
Cirkvi. Zverme Panne Márii osobitným
spôsobom trpiacu Cirkev po celom svete a prosme ju o pokoj vo svete. Nech aj
naše malé obety sú pre nás cestou svätosti a spoluúčasti na spáse sveta. Viac
sa o nadácii ACN, aktuálnych projektoch
a možnostiach ich podpory dozviete na:
www.acn-slovensko.org
Prajem všetkým pokojný a požehnaný druhý polčas prázdnin!

» Jozef Bednár

ACN Slovensko

0907 755 387

Nové Zámky

Ponúka:
• kompletné hroby • betónovanie základov • pomníky
• pokrytie hrobov • doplnky ako lampy, vázy, zlátenie
Na zavolanie bezplatne prídeme a ochotne poradíme.

»
Vtipy
Hlášky

0907 652 710

» Príde zlodej do predajne
zvierat a tam mu papagáj
hovorí:
- Ježiš ťa vidí.
Zlodej si mrmle popod nos veď nie som veriaci .
Papagáj:
- Ježiš sa blíži .
Zlodej:
- Čo ma po ňom .
Papagáj:
- Ježiš je pitbul.
» Tatrovkár zastavil v motoreste, objednal si obložené rožky, kávičku a sadol
si za stôl. Ledva sa pustil
do jedenia, prišli dvaja
motorkári na Harleyoch,
prisadli si k nemu a všetko
mu zjedli a vypili. Tatrovkár
sa pokojne zdvihol, zaplatil
a vyšiel von. Motorkári sa
na seba chvíľu pozerajú a
hovoria si:
-No, tak toto bol nejaký
zbabelec. Ani biť sa mu nechcelo...
Čašník ich počul a hovorí:
- Veru. Aj mne sa zdal nejaký divný. A navyše ani jazdiť nevie, lebo pred chvíľou
pred vchodom zdemoloval
dve motorky!

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.

» redakcia

Blažena Valkovičová
valkovicova@regionpress.sk
0905 422 015
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76-0031
76-0031

»Hľadám ženu na výpomoc
do domácnosti. Info na mobilnom čísle 0914166914
»KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI 0905674276

Prázdniny aj s Máriou

45-0027

Občianska
riadková
inzercia
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Vysoké teploty môžu spôsobiť vzbĺknutie vášho auta

Pozor na to, kde počas horúčav parkujete

Pravidelné čistenie
a údržba motora

Odporúčania hasičov
-parkovať vozidlá na miestach, ktoré
sú na to určené - najmä na nehorľavých
povrchoch, akými sú napríklad asfalt, betón, štrk či kameň,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách
po zbere obilnín,
neparkovať vozidlá na horľavom povrchu,
akým je napríklad strnisko, suchá tráva
alebo seno,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách,
kde hrozí priamy kontakt vysokého strniska s rozhorúčeným podvozkom,
-neskladovať v batožinovom priestore vozidla náklad, ktorý by mohol zvýšiť riziko
explózie alebo podporiť horenie, predovšetkým tlakové fľaše, farby či strelivo,
-po vypuknutí požiaru vozidla sa vzdialiť
do bezpečnej vzdialenosti od vozidla a
okamžite kontaktovať hasičov na linku
tiesňového volania 150 alebo 112.5.

Nie je nič horšie, ako odstaviť svoje auto počas horúčav na suchom trávnatom
priestranstve.
foto zdroj Didgeman pixabay
doske dlhodobo nechávať predmety,
na ktoré vplýva slnečné svetlo a vysoká
teplota. Ide najmä o sklené veci, konkrétne okuliare, cez ktoré môže slnko
prenikať tak intenzívne, až vznikne
požiar. Rovnako tam nenechávajte ani
zapaľovač či fľaše.

do priestoru motora vzduch, čím by
ste len podporili vznik ohňa, prípadne
ho zintenzívnili alebo si dokonca spôsobili nepríjemné popáleniny,“ dodáva
Milan Ivanič. Najlepšie je otvoriť kapotu auta páčkou, ktorá je na to určená a
v prípade, že zbadáme oheň, uhasíme
ho cez malé medzere hasiacim prístroČo robiť, ak sa počas jazdy
jom. Nezabudnite však, že ak hasiaci
začne dymiť spod kapoty?
prístroj počas dvoch rokov nepoužijete,
Ak počas jazdy autom spozorujete, je potrebné spraviť jeho revíziu, aby bol
že sa vám dymí spod kapoty, zastavte účinný, ak ho budete potrebovať.
okamžite na krajnici a vypnite motor.
Informácie poskytol
„Veľmi dôležité je dať si pozor a neoFalck záchranná a HaZZ SR
tvoriť kapotu auta nárazovo a tvárou
Redakčne spracovala:
otočenou k autu, nahnali by ste tým
Renáta Kopáčová

„Pri umývaní a starostlivosti o auto
by sme v žiadnom prípade nemali zabudnúť ani na motor,“ upozorňuje
operačno – technický riaditeľ Falck Fire
Services Milan Ivanič. Postupne sa pod
kapotu dostáva prach, nečistoty a mastnoty, ktoré sa v kombinácií s vysokými
teplotami a prehriatym motorom môžu Nepodpáľte si auto
premeniť na nečakaný oheň. Tiež je po- vlastnou nepozornosťou
trebné pravidelne kontrolovať, či náhoPri vysokých teplotách by ste v žiaddou nie je uvoľnená izolácia alebo svor- nom prípadne nemali na palubnej

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

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

59-0028

www.nehnutelnostilevice.sk

PREDAJ STAVEBNÝCH
POZEMKOV KRŠKANY
inžinierske siete vo výstavbe

59-0011

Dôležité je mať na pamäti, že auto treba zaparkovať na vhodnom mieste. Nie
je nič horšie, ako odstaviť ho na suchom
trávnatom priestranstve, ktoré je väčšinu dňa vystavené vysokým teplotám.
Rozhorúčený motor, ktorý sa vplyvom
tepla ochladzuje oveľa pomalšie, môže
v kombinácii s vyschnutou trávou veľmi
jednoducho spôsobiť oheň.

ky prichytávajúce elektroinštaláciu. Kov
a plasty vplyvom času a tepla pracujú,
môžu sa uvoľniť, odpadnúť a spôsobiť
poruchy alebo oheň.

kontakt: 0904 055 455

Letné mesiace so sebou prinášajú
aj nárast výjazdov hasičov v súvislosti s požiarmi automobilov.
Vedeli ste, že letné horúčavy môžu
spôsobiť aj samovoľné vznietenie
motorovej časti vozidla? Ponúkame zopár užitočných odporúčaní
ako uchrániť svoje auto pred prípadným ohňom.

KAMENÁRSTVO
SOCHÁRSTVO
CINTORÍN
• Kompletné
jednohroby a dvojhroby
• Betónové základy
• Krycie dosky
• Oprava starých hrobov
59-0088

Jozef Kóša 0917 918 600
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Motivácia učiteľov po slovensky

Oslavy 30. výročia Novembra

V krajinách s úspešným školstvom
dávno prišli na to, že vzdelávanie sa
začína i končí učiteľom. Nielen jeho
kvalitou z hľadiska pedagogiky a
odbornosti, ale aj jeho osobnosťou,
suverenitou, slobodou v metodike,
motiváciou a dostatkom prostriedkov na vyučovanie.
Práve tieto atribúty sú dôležité na
skutočnú motiváciu absolventov učiteľstva, aby si učenie nevyberali ako
poslednú možnosť. A aby sme neboli
odkázaní na nekvalitných učiteľov,
ktorých je pre dlhodobú devastáciu
školstva tiež dosť.
Slovenské orgány však namiesto
dôkladnej personalistiky pedagogického stavu robia skôr opak, čím odrádzajú aj učiteľov, ktorí zatiaľ držia školstvo
ako barly. Požadujú od nás skokové
zmeny rovné zázraku, no riešenie výberu a odmeňovania učiteľov sa realizuje symbolickými nárastmi platov,
mysliac si, že sa mladí masovo pohrnú
do vyučovania.
Niekedy mám pocit, že sa tu
schválne systematicky ničí a demotivuje súčasný i ten budúci učiteľský stav.
Učitelia sa vykresľujú ako pedofili a iní
kriminálnici a ministerstvo to potvrdí
odobrením zákona o lustrovaní minulosti učiteľa ako jediného z povolaní
pracujúcimi s deťmi. Učitelia sú zúfalí
zo stavu školstva, ktorý si odnášajú aj
žiaci, no keby chceli vyvinúť politickú
zmenu, už budú prenasledovaní štá-

Zrejme ste postrehli - ako sa na
mňa opäť spustila
nenávistná lavína. Buchli si skoro
všetci liberálni novinári, noví spasitelia z nových
politických strán a najmä ľudia zo „Za
slušné Slovensko“. Čo sa stalo? Podľa
nich som si dovolil arogantnú nehoráznosť. Dovolil som si totiž - presne podľa
zákona - 6 mesiacov vopred - zarezervovať námestie SNP na 17. novembra
tohto roku. A to som vraj nemal.
Týždeň som to nechal tak. Nečítal
som žiadne články, na nič som nereagoval. Čakal som, naivne, že si uvedomia, ako veľmi sa mýlia. Nestalo sa,
miesto toho len naďalej perverzne útočili - najmä z týždenníka Týždeň a zo
„slušného Slovenska“. Tak som zvolal
tlačovku na námestí SNP a povedal si
svoje. Natvrdo pravdu do očí, bez príkras.
Povedal som, že je veľmi neslušné, ak ľudia, ktorí si hovoria „Za slušné Slovensko“ bezbožne klamú. Títo
ľudia totiž po tom, ako sa dozvedeli, že
17. novembra na námestí SNP budeme
organizovať spomienku my, zaslali do
médií stanovisko, že „Matovič arogantne odmieta vydať námestie SNP skutočným osobnostiam Novembra 89“ ...
a nestačil som sa čudovať.
Aká je pravda? Po prvé - nikto neza-

tom, keďže ich zviazal novelou zákona
na politickú objednávku. Ak chceme
dobrého riaditeľa, musíme sa vnucovať
zriaďovateľovi a tancovať podľa jeho
hudby. Ak by sme chceli inovovať učenie a viesť hodiny inak, potrebujeme
k tomu nekonečné byrokratické povolenia alebo riskujeme perzekúcie od
inšpekcie. Ak chceme pomôcť deťom
s individuálnym vzdelávaním alebo
poruchami učenia, prídu kontroly, čo
povedia, ako zle to robíme. Ak sa spraví
protest, tak sa nám z ministerstva vysmejú, že nás bolo iba pár nespokojencov a vôbec sa neberie do úvahy téma
protestu. Kto by v takomto stave chcel
riskovať za jeden z najmenších učiteľských platov vydať sa dráhou učiteľa,
na ktorého sa doslova poľuje a predháňa sa, kto mu a ako sťaží situáciu. Len
aby nevzpriečil štandardom.
Toto sa zákonite odráža na strachu učiteľa byť iným, ale najmä na jeho
sebaúcte. Stráca sa akákoľvek snaha
robiť veci inak napriek tomu, že to 21.
storočie vyžaduje. Niekedy si myslím,
že je zámer držať inteligenciu v takomto stave. Inak by sa rýchlo odhalilo, kto
stojí za degradáciou školstva a vôbec
za degradáciou vzdelávania. Tam by
sme však prirodzenú inteligenciu podopretú skúsenosťou hľadať nemohli.
Výsledkom toho bude politikou zničená a spoločensky ľahostajná generácia.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

volal, nikto nenapísal mail, nikto neposlal správu - a oni si len tak vymysleli blud. Po druhé - minulý rok sme
prepustili ľuďom zo „Za slušné Slovensko“ tri piatky na prvé protesty po smrti Jána a Martiny. Stačil jeden telefonát,
pustili sme, bez akejkoľvek náhrady.
Po tretie - „Za slušné Slovensko“ už
dávno nie je občianska nezávislá organizácia - lebo počas protestov umožnili
vystupovať len jediným politikom, z
tých správnych strán - z PS/SPOLU a od
Kiskovým Za ľudí. Po štvrté - roky minulé sme organizovali rovnako oslavy
Novembra a akosi nikto nemal záujem
nám pomôcť - len teraz, pred voľbami,
zrazu už my právo nemáme, lebo vraj
po novom len ľudia zo „Za slušné Slovensko“ môžu rozhodovať, kto môže
robiť oslavy Novembra.
Je mi to ľúto. Nečakal som tak arogantné a povýšenecké správanie od
ľudí, ktorí vraj bojujú za slušnosť. Natrvdo klamať v dôležitej veci, nie je vôbec
slušné, ale podlé.
Nežná revolúcia
aj Námestie SNP
patrí všetkým ľuďom, bez ohľadu
na to, koho volili či
nevolili. A takú oslavu spravíme.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny
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Skýcov-námestie . . . . 8,20 hod.
Hostie . . . . . . . . . . . . 8,45 hod.
Topoľčianky . . . . . . . 9,00 hod.
Machulince . . . . . . . 9,20 hod.
Obyce-Coop . . . . . . . . 9,35 hod.
Jedľové Kostoľany. . 9,55 hod.
Žitavany-Coop . . . . 10,25 hod.
Lovce. . . . . . . . . . . . 10,45 hod.
Martin n/Žitavou . 11,00 hod.
Velčice . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Beladice . . . . . . . . . 11,35 hod.
Čierne Klačany . . . 12,00 hod.

Volkovce. . . . . . . . . 12,15 hod.
Veľké Vozokany. . . 12,30 hod.
Červený Hrádok. . . 12,45 hod.
Nevidzany . . . . . . . 13,00 hod.
Nemčiňany-obchod 13,20 hod.
Malé Kozmalovce . 13,35 hod.
Veľké Kozmalovce. 13,50 hod.
St. Tekov-Trhovisko . 14,05 hod.
Hronské Klačany. . 14,20 hod.
Horná Seč . . . . . . . . 14,40 hod.
Kalná nad Hronom 14,55 hod.

WWW.REGIONPRESS.SK
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Domovní ka rozpráva susede:
- Pani Ková iková je neoby ajne zdatná žena
a jej muž je na u ve mi pyšný. Dopoludnia
pracuje v kancelárii, popoludní je pokladní kou
v kine a v noci hrá v bare na klavíri.
- A kedy, preboha, spí? - zdesene sa pýta
suseda.
- Cez polud ajšiu prestávku vo výklade...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Nie po vzore, ale podľa vzoru. Slovenčina naša
Nie päť rokov nazad, ale pred piatimi rokmi.

75-06-3

Santovka . . . . . . . . 12,30 hod.
Demandice. . . . . . . 12,45 hod.
Zbrojníky . . . . . . . . 13,00 hod.
Hon. Vrbica . . . . . . 13,15 hod.
Mýtne Ludany . . . . 13,30 hod.
Jur n/Hronom . . . . 13,45 hod.
Šárovce. . . . . . . . . . 14,00 hod.
Tek. Lužany . . . . . . 14,15 hod.
Farná . . . . . . . . . . . 14,30 hod.
V. Ludince. . . . . . . . 14,45 hod.
Poh. Ruskov. . . . . . 15,00 hod.
Hronovce . . . . . . . . 15,15 hod.
Želiezovce-Lidl . . . . 15,30 hod.

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Kozárovce-Coop . . . . 9,00 hod.
Lipník-Coop. . . . . . . . 9,15 hod.
Tlmače-OC Tekovská. . 9,30 hod.
Rybník . . . . . . . . . . . 9,45 hod.
Čajkov. . . . . . . . . . . 10,00 hod.
Hr. Kosihy. . . . . . . . 10,15 hod.
Nová Dedina . . . . . 10,30 hod.
Devičany . . . . . . . . 10,45 hod.
Pukanec . . . . . . . . . 11,00 hod.
Bátovce . . . . . . . . . 11,15 hod.
Žemberovce . . . . . . 11,30 hod.
Horša . . . . . . . . . . . 11,45 hod.
Krškany . . . . . . . . . 12,00 hod.

11

46-0020

vždy v UTOROK v týchto termínoch:
13.8. , 3.9. , 24.9. , 15.10. ,
5.11. , 26.11. , 17.12. 2019

18-týždňové
vždy v UTOROK v týchto termínoch:
13.8. , 3.9. , 24.9. , 15.10. ,
5.11. , 26.11. , 17.12. 2019

starogrécky
boh vetrov

6

PREDAJ
MLÁDOK

králik s liečivom, nosnice,
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

0,20

poskakoval
(expr.)

Krížovky s úsmevom

10
SLUŽBY

11
zamestnanie
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.

VEDÚCEHO PRACOVNÍKA V UPRATOVACEJ FIRME

ŽELIEZOVCE, Železničná 39
Prijme do zamestnania zamestnancov:

Životopisy

zasielajte na e-mail:

VODIČ

sluzbyfrankie@gmail.com
Kontaktovať budeme iba
vybraných uchádzačov.

POŽADUJEME:

vodičský preukaz: B

Info: na tel. č. 0911/506 233

prijme do TPP aj živnostníkov

59-0226

nákladného vozidla kategórie C,
zvozového vozidla komunálneho odpadu
PLAT: 4€ / hodina brutto
59-0214

· 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

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

Slovenčina naša

Nie prevádzať práce, ale robiť.

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

PLAT: 650 €/mesiac (netto) + výkonostný bonus k platu
NÁPLŇ PRÁCE:

59-0229

HĽADÁM ŠOFÉRA na rozvoz ovocia a zeleniny

Prijmeme do TPP

STABILNÁ PRÁCA V LOGISTIKE? Syncreon Slovakia s.r.o. hľadá posily do svojho tímu.

PICKER
možný mesačný hrubý zárobok:

805 €*

*základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

doprava ZADARMO
možnosť zmluvy na dobu neurčitú
možnosť nástupu priamo do kmeňa
dvojzmenná prevádzka

POZÝVAME VÁS NA INFORMATÍVNE STRETNUTIA

NOVÉ ZÁMKY 5.8. 2019 a 19.8.2019 o 12:30
Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie 7
LEVICE 6.8. 2019 o 09:00
Mestské kultúrne stredisko, A. Sládkoviča 2
Viac informácií:

07-0009-9

0800 29 29 29
michal.jancovic@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk
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Týždeň yi
lan
v Tureckej Akou
n
te
le
aj s
a all-inclusive

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

��látky od 98 €

-33%
Z�AVY A��DO 30�

Mo������výhry 300 €
63-0121

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

www.balkona.eu
0948 787 777

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

899 €
599 €

94-0125

rámové
bezrámové

HĽADÁM
pracovníkov na

MURÁRSKE
PRÁCE
(murovanie, sadrové omietky...).

0918 493 960

85-0005

Kontakt:

85_0498

Dlhodobá práca v Bratislave
(byty, polyfunkčné domy,
rezidencie...).
Práca na úkol, turnusová práca.
Ubytovanie viem zabezpečiť
ZDARMA.

VODAřPLYNřKANALIZÁCIAřKÚRENIEřKÚPEĽNE
Kondenzačný kotol
RINOVA BIASI
+ ﬁlter ZADARMO

řĻ 
ř£®¢©¡® ¿
ř¦¢©¡® ¿
ř¦¢©¡ğ£¬¡Ĭ
ř¨Ó¢©®¢á
řÿ¥í¢©Ó Ļ
ř¦¢©Ó Ļ
ř£¢¡ĭ©¥¡ÁŻ§¡¬
ř¨á¢©Á©¡§
ř¼¥£®
890 € ř©¢®¥¡¼¬
ř¢§Ĭ¥®§¢¥¬
ř¢¥©¼
AKCIA
ř§¥¢¡ÿ§¼¡ğ §¥®
na PVC
¥ï¡¥¢ ¥¬ ř§Á¥
řġá¬
řĊ£áè¢©ğ¡®¬§¢
ř¦¡§
ř¥¬Ĭĭĭĭ

+
1085 €
AKCIA
na batérie SAGITARIUS
+ pivo ZADARMO

Cena platí do konca júla alebo do vypredania zásob.

KLIMATIZÁCIA
Whirlpool SPIW 312 L
A++ pri chladeni

AKCIA platí od 29.7 – 31.8.2019
Kontakty:

036/ 7712600
59-0209

21 ročná tradícia

Kpt. Nálepku 44, Želiezovce
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Najvýhodnejší nákup:

0917 515 218
info@kovoterm.sk

Pri kúpe materiálu
rozvoz v okolí
ZADARMO.
¢ġ¡ğ£¥¡¦£®§¬ĭ
59-0029

Kondenzačný kotol
so 120l zásobníkom BIASI
+ ﬁlter ZADARMO

