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LEVICKO
Týždenne do 30 000 domácností

59-0056

CIA DREVENÉ BRIKETY
AK
Veľké Kozmálovce 0948 106 100

Chystáte oslavu, stretnutie,
či len spraviť detičkám radosť?

LACNO Volať: 0904 836 980

0903 376 067

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

NÍZKY ÚROK
SCHVÁLENIE IHNEĎ

0948 496 543
0903 795 262

Volajte - Hívjon

0915 896 536
INFO LINKA

0950 894 339
Komárno, Štúrovo,
Želiezovce

59-0042

Kancelárie:

t;",3:5*&#"-,»/0730-&5".*
t;"4,-*&7"/*&-0%Ç*¶
tÇ"-Á;*&t4*&ł,:t1-"4507²0,/«
t013"7"70/,"+À¶$)30-*&5

Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY
59-0268

PLATÍM V HOTOVOSTI!

telefón: 0904 046 416

59-145-7
59-0281

PREMIETAČKY, LP PLATNE

405 m²
Informácie na telefónnych číslach 0903 724 142 a 0903 724 141

6-komorový profil SALAMANDER
5-komorový profil ALUPLAST

59-287

Polícia Českej republiky nedávno
zverejnila video, na ktorom je zachytený trinásťročný chlapec, ako pozerajúc sa na obrazovku mobilného telefónu vkročil rovno pod prichádzajúcu
električku. Mal šťastie – prežil, hoci s
Boli časy, keď sme sa ako deti tešili útrapami. Je najvyšší čas, milí rodičia,
po prázdninách na spolužiakov, ale aj nájsť si aspoň zopár minút, sadnúť si so
na mnohé naše vtedajšie učiteľky či do- svojimi deťmi a vysvetliť im, čo všetkonca celú školu. Na pár rokov sa nám ko sa im cestou do či zo školy v tomto
stala druhým domovom, aj keď, prizná- bláznivom uponáhľanom a nepozornom svete môže stať. Bolo by tiež dobré
vame si to až s odstupom rokov.
Učitelia mojej generácie už väčši- zmieriť sa aj s tým, že škola nie je iba
nou pomreli a ak ešte žijú, tak už na- priestor na odloženie detí, o ktoré sa
ozaj v úctyhodnom veku. Pamätám si nemáte čas starať. Škola nie je jediná,
ich tváre, prísne a láskavé zároveň a ktorá vám ich má vychovať a naučiť ich
ich pohoršenie nad mojimi občasnými byť ľuďmi. To je vaše poslanie.
Všetci vieme, že učitelia to nemajú
nevedomosťami či výmyslami. Jedna z
mojich učiteliek mi v štvrtej triede zá- ľahké, vieme, s čím neustále bojujú,
kladnej školy povedala, že raz budem ako sú spoločensky oceňovaní a štánovinár. Iným vďačím za úžasné vše- tom hodnotení. A ako sa k nim neraz
obecné vzdelanie, z ktorého som ešte práve vaše deti správajú.
Takže po roku je tu
dlho neskôr „profitoval“ na gymnáziu.
A vlastne – celý život. Lebo základ je opäť prvý deň školského
čosi, na čom stojí hotová stavba. Ak je spolužitia. Nech sa vydarí
slabý, každé úsilie dohnať to vznešený- a nech prinesie tie naozaj
mi fasádami je márne. Dať výchovu a krásne celoživotné spovšetkým
vzdelanie – to je vznešený dar. Nedá sa mienky
zabudnúť a tak – moje panie a páni uči- jeho účastníkom!
telia – veľká vďaka vám, aj tým, hore,
kdesi nado mnou.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Prvý september – symbolicky, v reále plus mínus – je hlavne deň začiatku školského roku. V mnohých podobách a s krásnymi spomienkami
sme ho zažili všetci.

ÚVERY

59-0109

KUCHYNE SKRINE
Stolárske práce

STOP EXEKÚCIAM
A EXEKÚTOROM

59-0275

Deň, na ktorý sa všetci pamätáme

59-0006

Najčítanejšie regionálne noviny

používame
kovania AUBI

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %
www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

ŠPINAVÚ PRÁCU

PETI - PALIVÁ
Pohronský Ruskov

Nafukovacie hrady a balóny

UROBÍME ZA VÁS !!!

HNEDÉ A
ČIERNE UHLIE

Tešíme sa na Vaše ratolesti.

59-0016

59-0118-1

Požičajte si skákací nafukovací hrad.
Skákanie, šmykanie, bláznenie......všetko v jednom
(dovezieme, nafúkame, zložíme, odvezieme)
Pre bližšie informácie a rezerváciu termínu nás
kontaktujte na čísle: 0911 841 635
alebo na našej facebookovej stránke:

59-0269

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

Prijímame objednávky na rok 2019

Odvoz ZADARMO pri
odbere uhlia nad 15 q do
30 km od skládky
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telefón: 0908 66 6 853 

59-0267

59-0010

59-0274

INFO:

0918 876 863

2
SLUŽBY
»
Citáty
o vzdelaní

LEVICKO

+ 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

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.

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

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

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

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

do vzdelania
prináša najlepšie úroky.“
Benjamin Franklin

ZATEPLENIE BUDOV

REKONŠTRUKCIE BYTOV

»„Cieľom

0910 633 336 - CENY DOHODOU

»„Dobrá orázka predstihne

vzdelávania nie
je zvyšovať množstvo vedomostí, ale vytvárať pre
deti možnosti, kedy môžu
vymýšľať a objavovať, vytvárať ľudí schopných robiť
nové veci.“
Jean Piaget

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

NAJLACNEJŠIE STAVEBNINY:
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

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

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

som nedovolil
tomu, čo ma učili v škole, aby prekážalo môjmu
vzdelaniu.“
Mark Twain

»„Deti by sa mali učiť ako
myslieť, nie čo si majú myslieť.“
Margaret Mead

KAMENÁRSTVO
SOCHÁRSTVO

VŔTANIE
STUDNÍ

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

„Prvé roky deti učíme
0949 472 779 »chodiť
a rozprávať, a zvyšok ich života držať jazyk
za zubami a sedieť. Niečo
je tu zle.“
Neil deGrasse Tyson

»“Deti prichádzajú do školy
ako otázniky a odchádzajú
z nej ako bodky.”
Neil Postman

POSKYTUJEME POHREBNÉ A KREMAČNÉ SLUŽBY

»“ Vzdelanie nie je prípravou na život. Vzdelanie je
život sám.”
John Dewey
»“Neverte všetkému, čo sa
vám predkladá. Skúmajte a
presvedčte sa sami o všetkom.”
Jan Amos Komenský

Východné Slovensko

499

»“Vzdelanie človeka nikdy
nekončí, až do jeho smrti.”
Robert E. Lee
59-0261
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rú treba naplniť, ale oheň,
ktorý treba rozdúchať.“
Plutarch

do školy, ale
nikdy ma neučia to, čo by
som chcel.“
Bill Watterson

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

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

»„Myseľ nie je nádoba, kto»„Chodím

aj v nedostupnom teréne

Jozef Kóša 0917 918 600

ľahkú odpoveď.“
Paul Samuelson

»„Nikdy

miešanie farieb a omietok
najnovšou technológiou:

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

všetky ceny sú s DPH

sledkom pravého vzdelávania.“
Leo Buscaglia

»„Investícia

59-040

+ 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

59-0020

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

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

»„Zmena je konečným vý-

59-0271
59

INZERCIA

• 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

59-0276

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

praviť mladých, aby sa vedeli vzdelávať počas svojho
života.“
Robert Maynard Hutchins

59-0039

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

»„Cieľom vzdelania je pri-

• 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 ...) • BOTOX MIHALNÍC • KAVITÁCIA • RÁDIOFREKVENCIA • LYMFODRENÁŽ
• TELOVÉ PEELINGY, MASÁŽE, ZÁBALY - redukcia celulitídy, relax
ANDY 0949 827 606

59-0216

Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk

59-0088

Redakcia:

2

» redakcia

33-00031

3
EDITORIÁL / SLUŽBY
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4
zdravie / SLUŽBY

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
»Predám 16 á vinicu cca 700
v Zbrojníkoch cena 3000 e.
0918495956

07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám horský ženský
bicykel a libertu a veľkú dvojkolesovú káru
0904833490

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

14 RôZNE / iné
»KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI 0905674276

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

16 ZOZNAMKA
»Hľadám
sympatickú
priateľku, mám 55 rokov
0950226595
»54r. muž hľadá ženu
0917049831
Pošlite SMS na číslo 8866 v
tvare: RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Príklad:
RP LV 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný
operátor. Cena je 0,60 € s DPH
za každých začatých 30 znakov
textu vášho inzerátu vrátane
medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, LV zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

0919211533 • 0940173313

59-0227

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

PRIAMO NA CINTORÍNE

SEKÁM, ZLÁTIM
A STRIEBRIM PÍSMO

0905 296 942 • 0905 451 913

76-0091
76-0091

04 BYTY / prenájom

spôsobujú menšie a aj pomalšie zvýšenie
hladiny cukru v krvi v porovnaní s potravinami s vyšším GI. Raž je v severskej
strave celozrnným základom. Potraviny
bohaté na bielkoviny skôr zabezpečia
pocit sýtosti a bránia pred pocitom hladu. Namiesto sladkostí je vhodné ovocie,
orechy, celozrnný toast alebo chrumkavý
chlieb s nízkym GI s nátierkou z tmavej
čokolády.
Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO) zistila, že stredomorská aj severská strava znižuje riziko rakoviny,
cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb.
Diéta môže pomôcť s redukciou váhy.
Jesť viac rastlinnej stravy je dobré aj pre
životné prostredie. Vďaka sústredeniu sa
na ovocie, zeleninu a celozrnné výrobky je strava bohatá na vlákninu, ktorá
Pri výbere rýb sa možno oriento- pomáha udržiavať zdravý a normálny
vať na všetky – morské aj sladkovodné, pohyb čriev.
mastné – losos, sleď, makrela, alebo
Že účinky zdravej výživy severanov
chudé – treska, halibut. Ideálne jedlo má sú iné ako u nás, potvrdzujú čísla - vo
pomer sacharidov k bielkovinám 2: 1.
Švédsku je úroveň podiel len 10 percent,
v ostatných škandinávskych krajinách je
Typický tanier :
to podobné. A ako je to u nás? Na Slovenpolovica - zelenina, šaláty, ovocie, sku trpí nadváhou viac ako
36 percent a obezitou viac
strukoviny
štvrtina - sacharidy s nízkym glyke- ako 25 percent populácie,
čiže spolu takmer dve tremickým indexom
štvrtina - potraviny bohaté na bielko- tiny Slovákov má hmotviny
nosť, ktorá už ohrozuje
ich zdravie.
Rastlinné alebo živočíšne bielkovi- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
ny by mali byť pri každom jedle. PotraviDiabetologička, odborníčka na poruchy
ny s nízkym glykemickým indexom (GI)
metabolizmu a výživy

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

ODVOZ KONTAJNEROV

VÝKUP

ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady

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

AUTOBATÉRIÍ

- Pravidelní dodávatelia
CENA DOHODOU

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

0915 104 234

DOPRAVA

0944 423 566

45-0010

03 BYTY / predaj

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

Základom konceptu škandinávskej
stravy nie sú len odporúčania týkajúce sa jedla, ale aj udržateľného poľnohospodárstva, možno ich zhrnúť do
desiatich bodov:
- jedzte každý deň viac ovocia a zeleniny
- jedzte viac celých zŕn
- zaraďte viac potravín z morí a jazier
- vyberte si kvalitné mäso - ale jedzte ho
celkovo menej
- vyhľadajte viac potravín z voľnej prírody
- vždy, keď je to možné, používajte ekologické produkty
- vyhnite sa potravinárskym prídavným
látkam
- uprednostnite sezónne produkty
- konzumujte viac domácich jedál
-produkujte menej odpadu

Slovenčina naša
Nie rameno, ale plece. Nie
preslov, ale predslov, prejav, príhovor, reč.

POTREBUJETE DREVO
NA KÚRENIE?
Ponúkame na predaj
voľne ložené tvrdé
palivové drevo, krátené
podľa požiadaviek klienta.

42,-€

za 1 PRM

45-0051

02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ
BEZ STK TEL 0919420515

PONÚKAME STAVEBNÉ PRÁCE

Doprava sa účtuje zvlášť

(voľne ložený)

0918 938 519
martinka1307@centrum.sk

STRECHY
IE tinu
y
AKC
% na krnu,
-50

kryti
až do platia na bere
d
o
pri enstvom
luš
s prís

45-0162

01 AUTO-MOTO / predaj

Severská diéta II

predávame
montujeme

+

CENOVO
VÝHODNÁ
demontáž
azbestu

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

tel.: 0905 577 222, 0905 598 924 www.stresnekrytiny.sk
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45-0067

Občianska
riadková
inzercia

VÝKOPOVÉ

59-0034
59-0089

59-0059

práce malým bagrom

INŽINIERSKE SIETE

22

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

rokov na trhu
1997-2019

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového
- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov
Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal
oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

59-0019

-65 %
3

0903 421 913

ZEMNÉ a

59-0280

5
bývanie

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

Michal Macho

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

59-0014

www.izomer.sk

59-0008

preto volajte 0903 727 829

11- ročná prax

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 / bývanie
»
Vtipy
škola

Predkupné právo
spoluvlastníkov nehnuteľností

»Status chlapca na Facebooku: „Máme matiku
a nudím sa .“ Komentár
od učiteľa: „Poď k tabuli,
Jožo!“
REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV
KÚPEĽNE NA KĽÚČ
0.*&5,:t45*&3,:
%-"Ç#:t0#,-"%:
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ZATEPLENIE

»Učiteľ sa pýta:

- Keby pred somára postavili jedno vedro s vodou a
druhé s alkoholom, z ktorého by sa napil?
- Z toho, v ktorom je voda!
- Správne, a prečo?
- Pretože je somár!

0907 652 710

»Mamička sa pýta synčeka: Janko prečo si si nalepil
oteckovu fotku do zošita??
Janko odpovedá: Pani učiteľka by rada videla toho
hlupáka, čo mi robil domácu úlohu.
45-0027

ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

0951 203 553

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

VODIČOV kategórie C
na rozvoz sypkých hmôt na prevádzke v Bernolákove.
Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail: sandrock@sandrock.sk

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

Slovenčina naša
Nie
pomazánka, ale nátierka.

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

Levice

Dispečing SK - 0950 333 222

LV19-35 strana-

6

45-0006

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

»Pani učiťeľka vyvolá Dežka a pýta sa ho:
- Dežko, aké najčastejšie
slovo používajú žiaci pri
odpovedi?
- Neviem...
- Správne Dežko, máš jednotku!
»Janko prosí sestru, aby
mu požičala svoju fotku.
Sestra fotku vyberie a pýta
sa ho:
- Na čo ju vlastne potrebuješ?
- Zajtra máme geograﬁu a
máme doniesť fotku nejakej prírodnej katastrofy!

»V pôrodnici:
- To vaše bábätko má taký
inteligentný výraz...
- Nedivte sa. Však som s
ním chodila deväť mesiacov na gymnázium!

0907 887 056
Pre dôchodcov špeciálna zľava

v škole: Žiaci
povedzte mi vetu, v ktorej
bude slovo ananás.
Prihlási sa jednotkárka
Janka a povie: Ananás je
dobré ovocie. - Výborne!
Prihlási sa Jurko a povie:
Dnes ráno si ocko robil raňajky A NA NÁS zabudol.

»Pani učiteľka sa na matematike pýta Jožka:
- Jožko, mama ti dá dve
žuvačky a ocko jednu, čo
budeš mať?
- No predsa, svieži dych.

BEZ DEMONTÁŽE
Materiál - prvotriedna kvalita

76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

»Rodičia hovoria, že cenné
veci do školy nepatria. Tak
prečo tam posielajú nás?
»Učiteľka

prijme do TPP aj živnostníkov

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

Nie pilotný (projekt, film), ale Slovenčina naša
skúšobný, úvodný, testovací, začiatočný.

»V škole na poslednej hodine:
- Kto odpovie prvý na moju
otázku, môže íst domov!
Jožko vyhodí tašku z okna.
Kto to bol?! - Jaa, dovi!

51-0017

vlastnícky podiel jemu blízkej osobe, v takom prípade sa predkupné právo neuplatní.
V prípade predkupného práva spoluvlastníka majú právo odkúpiť podiel všetci spoluvlastníci a ak sa nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo odkúpiť podiel
pomerne, podľa veľkosti podielov.
Ponuku na prevod spoluvlastníckeho
podielu k nehnuteľnosti musí spoluvlastník
urobiť písomne, pričom v ponuke by mal
uviesť predmet prevodu, cenu a tiež ďalšie
podmienky, za ktorých má dôjsť k prevodu. Dvojmesačná lehota na prijatie ponuky
plynie každému spoluvlastníkovi samostatne od riadneho doručenia ponuky. Ak
spoluvlastník alebo ostatní spoluvlastníci
neprijmú ponuku, ich predkupné právo zanikne, a to bez ohľadu na dôvod prečo ponuku neprijali. V prípade, ak spoluvlastník
prevádzajúci svoj spoluvlastnícky podiel
nerešpektoval predkupné právo ostatných
spoluvlastníkov a opomenul svoju povinnosť ponúknuť svoj podiel prednostne
ostatným spoluvlastníkom, môžu ostatní
spoluvlastníci napadnúť prevod spoluvlastníckeho podielu a domáhať sa určenia relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode.

59-0284

Každý vlastník je oprávnený nakladať
s vecou, ktorú má vo vlastníctve podľa svojho uváženia. Vlastník má právo
vec držať, užívať, požívať a disponovať
s ňou.
To, v akom rozsahu má vlastník právo
disponovať s vecou, záleží aj od toho či ide
o vec vo výlučnom vlastníctve alebo spoluvlastníctve. V prípade spoluvlastníctva
má každý zo spoluvlastníkov zásadne tie
isté oprávnenia, aké má jediný vlastník,
avšak jeho právo je obmedzené právom
ďalšieho alebo ostatných spoluvlastníkov.
Jeho právo je obmedzené aj tzv. zákonným
predkupným právom, ktoré sa uplatňuje
pri prevode spoluvlastníckeho podielu, a
ktoré vyplýva priamo zo zákona v prospech
spoluvlastníka alebo spoluvlastníkov.
Predkupné právo predstavuje určité obmedzenie zmluvnej voľnosti spoluvlastníkov.
Z predkupného práva vyplýva, že ak jeden
zo spoluvlastníkov chce svoj spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti previesť na
tretiu osobu, musí tento svoj podiel najskôr
ponúknuť všetkým ostatným spoluvlastníkom za tých istých podmienok, za akých
chce podiel predať tretej osobe.
Predkupné právo sa nevzťahuje iba na
prípady kúpy resp. predaja nehnuteľnosti
ale zákonné predkupné právo sa vzťahuje
aj na ďalšie prevody spoluvlastníckeho podielu, a to napríklad na prevod darovacou
zmluvou alebo zámennou zmluvou. Ak
však spoluvlastník prevádza svoj spolu-

» redakcia
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SLUŽBY

ELEKTRO

PLUS

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE:

Predajňa: Kalná nad Hronom, ul. Mieru 116
Tel.: 0910 934 354 • ligroup@ligroup.sk

0911 939 149

CHLADIACE

PRÍVESY

59-0233

KAMENÁRSTVO
K&K
FRANTIŠEK KRAKO

www.nehnutelnostilevice.sk

PREDAJ STAVEBNÝCH
POZEMKOV KRŠKANY
inžinierske siete vo výstavbe

59-0011

59-0105
59
59-0118

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

87-0012

- 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

KÚPA A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

kontakt: 0904 055 455

59-0239

0907 355 835

59-0012

na prenájom
(svadby, oslavy)

PREDAJ - MONTÁŽ

0903 233 520
0903 800 514

Eva Forgáčová
0903 471 489
Slavomír Forgáč
0903 773 827

LV19-35 strana-

59-0028

Príjem vozidiel a predaj
použitých náhradných dielov:

59-0177

EAST - WEST SK, s. r. o. • Prevádzka: Bátovce 364
east.west.sk@gmail.com • www.stareauta.sk

59-0265
76-0074

- ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY, RODINNÉ DOMY, BLESKOZVODY
- REVÍZIE NN, VN
- ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL
- POŽIČOVŇA NÁRADIA

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.
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NAŠI NEVIDIACI

Dvadsiateho septembra 2019 sa
uskutoční už 18.
ročník
zbierky,
ktorej cieľom je
upozorniť na problematiku ľudí so zrakovým postih-

Pastelkové tímy

vensku bude mať verejná zbierka svoje
zbierkové tímy. Všetci, ktorým nie je
stajný, získajú za dobrovoľný príspevok

alebo symbolickú pastelku, ktorou pomyselne nakreslia ďalší pekný príbeh
pre niekoho, kto to potrebuje.
Členovia tímu Bielej pastelky sú
Prať, žehliť, fejsbúkovať či cestovať
– to všetko sa po strate zraku dá naučiť, iba sa treba obrátiť na skúsených
odborníkov. Pomocnú ruku ponúka Finančné prostriedky zbierajú do bie- lo-modrých papierových pokladničiek,
venska (ÚNSS), ktorá je organizátosom, na ktorej sa nachádza:
rom verejnej zbierky Biela pastelka.
ɧ názov organizácie: Únia nevidiacich

Biela pastelka v Nitrianskom kraji

- ɧ názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA
BIELA PASTELKA 2019
ɧ logo zbierky a číslo pokladničky
ɧ informácia o registrácii na MV SR spolu s registračným číslom a fungujúci QR
strediska ÚNSS. Môžete sa oboznámiť kód
- ɧ zbierkový tím sa tiež vie prezentovať
môcky zrakovo postihnutým pomáhajú. Poverením na vykonávanie zbierky vyMáte pocit, že sa vám horšie číta? Vy- daným ÚNSS
skúšajte si priamo na mieste čítanie po„

Aj vďaka vám nevidiaci
pomôcok, rady vám ponúknu vyškolení varia i pracujú na počítači...

Únia nevidiacich Slovenska organizuje
v septembri pravidelnú výročnú zbierku
Biela pastelka.
Prosí však venovať pozornosť tejto jej výzve:
Zaznamenali sme takú nemilú vec, že na našej
zbierke BIELA PASTELKA chce parazitovať jedno
OZ.
Dali si do názvu Biela pastelka Oravy, registrácia prebehla a chcú zbierkovať od 1. do 14. 9.,
kedy nám vrcholí mediálna kampaň, nakoľko
následne máme 20.9. hl. zbierkový deň.
Nenechajte sa preto, vážení podporovatelia
ÚNSS zmiasť takýmto konaním!
varenie, pranie i žehlenie. Aj vďaka vám
- sa mnohým ľuďom otvorí nová kapitola
nia Braillovho písma, učiť nevidiacich
Ďakujeme!
pomocou bielej palice. Ani práca na počítači či ovládanie dotykového telefónu
dnes nie je pre nevidiacich problémom môžete prostredníctvom

zbierky podporiť aj teraz:

zvládnu. Vďaka zbierke Biela pastelka ɧ

odborníci. Zaujíma vás, ako vidia ľudia
Pri každej zbierke sa zväčša pýtame
- KAM idú naše peniaze. V prípade Bielej tickými pomôckami, ktoré im výrazne
- pastelky si môžete byť istí, že peniaze uľahčujú život. Naučia sa tiež samostatných okuliaroch.
budú kvalitne využité. Únia nevidiacich

na číslo

ɧ príspevkom na účet SK23 1111 0000
0014 3025 8006
ɧ alebo online darom prostredníctvom
www.bielapastelka.sk.

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

NITRA každý utorok o 09:00, každý štvrtok o 14:00
pobočka ManpowerGroup v Nitre, Fraňa Mojtu 19
LEVICE utorok, 10.9.2019 o 10:00
Mestské kultúrne stredisko, A. Sládkoviča 2
Viac informácií:

07-0009

0800 29 29 29
michal.jancovic@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk
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za život / zamestnanie

O priateľstvách na život a na smrť
VODIČ

Info: na tel. č. 0911/506 233

SBS
LAMA SK

ZARIADENIE
PRE SENIOROV
V PODLUŽANOCH

príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

PRIJME do TPP

KUCHÁRKU
aj nevyučenú s

v Želiezovciach

epidemiologickým
kurzom

Info: 0905 811 685

INZERCIA

0905 422 015

800 € brutto / mesiac
Nástup ihneď!

0948 35 66 75

BIŽU L-L s.r.o.
Práca na dohodu vhodná aj
pre dôchodcov. NÁVLEK A
KOMPLETIZÁCIA KORÁĽOV (ROKAJL).
Možnosť zarobiť si až 200€ brutto/mes.
Želiezovce a okolie do 25 km
INFO: 0911 581 057

36-0006

Nástup IHNEĎ

59-0266

nákladného vozidla kategórie C,
zvozového vozidla komunálneho odpadu
PLAT: 4€ / hod. brutto + výkonnostné prémie

59-0283

» Mária Raučinová, Fórum života

ŽELIEZOVCE, Železničná 39
Prijme do zamestnania zamestnancov:

59-0272

Ide o romány našej mladosti či známu dobrodružnú literatúru. Vždy si
zaspomínam, ako som v detstve čítavala do neskorej noci, ba pokračovala
aj s baterkou pod perinou. Odvíjali
sa predo mnou nádherné príbehy a ja
som odhadovala ich šťastné či menej
šťastné konce. To, čo ma najviac fascinovalo, boli nerozlučné priateľstvá.
Samozrejme, priťahovali ma v literatúre aj ľúbostné vzťahy, ale priateľstvo
bolo pre mňa zvláštnou „nadčasovou“
hodnotou. Priateľstvá vždy pretrvávali, kým vášne a emócie vzbĺkli a zotleli.
Priateľstvo vedelo prekonať aj partnerskú lásku. Vernému priateľovi sa dalo
vyliať svoje srdce bez strachu, že bude
pohŕdať či podozrievať. Priateľ bol vždy
na mieste činu, kde bolo treba pomôcť,
potešiť, no aj povedať pravdu do očí.
Myslím, že svet, aby sa postavil na
nohy, potrebuje znovu obnoviť priateľstvá. Tie jednoduché priame vzťahy,
plné dôvery a pochopenia. Pripravené vypočuť bez toho, aby sme hneď
súdili, deliť sa o život, hovoriť spolu
bez vypínania sa, porovnávania, plné
dobroprajnosti a starostlivosti o druhé-

ho. Priateľstvá z románov, ktoré z nás
urobia lepších ľudí. Nerozlučné spojenectvá, ktoré nás naučia obetovať sa až
„po krv“ a zároveň tešiť sa z prostého
vzájomného pohľadu a podania ruky.
Čo všetko však stojí za tým...
Spomínam na románové priateľstvá červeného a bieleho brata, cudzinca s domorodcom, na plodné priateľstvá filozofov, svätcov, na uzavreté
priateľstva v detstve, ktoré sme si sľubovali „na život a na smrť“. Zostali len
v spomienkach, a pri tom nás v živote
asi najviac inšpirovali. Vzbudzovali
v nás túžbu po vernosti, trvaní, obetovaní a odriekaní – všetky tie najvzácnejšie hodnoty.
Vášne, hormóny a sexuálne potešenia sa zmnožujú, ale skutočné priateľstvá upadajú. A s nimi aj úprimné
a čisté vzťahy. Spoločenstvo ľudí bez
pretvárky, kompromis bez pocitu ujmy,
pripravenosť slúžiť, nie rozkazovať. Bez
týchto hodnôt nepôjde život, ani „veci
verejné“. Spomeňme si, koľko nám zostalo z priateľstiev. Kto nás opustil a kto
zostal pri nás stáť, keď sme už nemali
nič a keď sme to najviac potrebovali?
A ak ešte nie je neskoro, obnovme staré
dobré priateľstvá, alebo aspoň túžme
ich znovu nadväzovať. Ono sa to na nás
skôr či neskôr prejaví, ono sa nám to
v živote odmení.

75-06-3

V čase prázdnin ľudia o niečo častejšie navštevujú miestne knižnice.
Pribúdajú aj tzv. výpožičné búdky
s knihami. Neraz som na zastávke
autobusu zbadala, ako ktosi siahol
po takej knihe a sadol si s ňou na
lavičku.

NÁBYTOK LEVICE

TOVAR IHNEĎ K ODBERU www.nabytok-levice.sk

• pohodlné parkovanie

Stolárska dielňa

sedačky, postele, matrace,
skrine, detské izby, obývačky,
komody, kancelársky nábytok,
stoly, stoličky

AKCIA

• výroba kuchynskýh liniek
• vstavaných skríň
• chodbových a obývacích zostáv

KUCHYNE - široká škála ponuky
skrine, komody, chodbové zostavy

pri štadióne
Slovenský výrobca spod Tatier

Ľ. Podjavorinskej 5, LEVICE

0918 848 645, 0908 791 413
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59-0282

Matrace 1+1 ZADARMO

» PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

ozna enie
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ve ký
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kus
chleba

ihli natý
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zna ka
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zna ka
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tma

meno
Delona
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navzájom
(expr.)

2. viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory

Maroša Žilinku. V prípade prokurátora
Žilinku s dovetkom, že vrahom za vraždu jeho ženy priplatí navyše 10 tisíc eur
a za vraždu každého jeho dieťaťa takisto po 10 tisíc eur !!!!!
Napriek tomu ju jej priamy nadriadený Gábor Gál drží silou-mocou vo
funkcii. Napriek tomu ju odmieta odvolať aj premiér Peter Pellegrini, ktorý tak
dobrovoľne zo seba robí človeka, ktorý viac drukuje mafii ako obyčajným
ľuďom a spravodlivosti. Protestujeme
preto pred ministerstvom spravodlivosti každý deň a budeme tak robiť
dovtedy, dokedy Monika Jankovská
bude podľa premiéra Pellegriniho garanciou nezávislosti a spravodlivosti
a najvhodnejšou osobou, ktorá má za
SMER - SD zastávať tak významný post
na ministerstve spravodlivosti.
Robíme tak aj preto, lebo si chceme aj
takto uctiť pamiatku našich starých otcov a mám, ktorí sa odvážne v Povstaní
postavili čelom voči najväčšiemu zlu s vedomím, že svoj boj zrejme aj tak prehrajú.
Nechceli totiž dopustiť, aby v nich vtedajšie vládne zlo úplne
potlačilo schopnosť
ozvať sa proti neprávosti a schopnosť biť sa
za spravodlivosť.

www.facebook.com/krizovkysusmevom

antibiotiká predstavujú pre spoločnosť
problém v podobe antibiotickej rezistencie (odolnosti baktérií na antibiotickú
liečbu). Antibiotiká je potrebné užívať
iba v prípade, ak ich predpísal ošetrujúci
lekár, nikdy nie je vhodné doužívať nespotrebované antibiotiká z predchádzajúcej liečby alebo „posúvať“ nedoužívané balenia antibiotík rodinným
príslušníkom alebo známym, alebo
sa dožadovať predaja antibiotík bez
lekárskeho predpisu.
Spotrebitelia často k rozbaleným baleniam liekov neuchovávajú príbalové
letáky, uchovávajú zvyšky liekov, ktoré
nevedia identifikovať a tiež používajú lieky po uplynutí doby použiteľnosti resp.
exspirácie.
Jedom sa liek môže stať pri nesprávnom
užívaní, ale aj nesprávnym znehodnocovaním, kedy liek neškodí iba jednému
človeku, ale prispieva
k poškodzovaniu prostredia všetkých. Správne znehodnocovanie
liekov znamená, že
lieky po uplynutí času
použitia alebo nespotrebované lieky odovzdáme
do
ktorejkoľvek
lekárne.

túžili
(bás.)

vznikajúca
na pôde
akadémie

zbledla

zavinie,
povije

zna ka
nióbu

Edita
(dom.)
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Dedko hovorí vnú ikovi:
- Janko, dám ti desa eur, ke zoberieš otcovi tú
modrú tabletku, o má na no nom stolíku a dáš
mi ju.
A tak sa aj stalo. Na druhý de dedko dáva
vnú ikovi tridsa eur a vnú ik mu hovorí:
- Dedko, ale ve ty si mi s úbil desa eur
a dávaš mi tridsa ...
Dedko sa usmeje a hovorí:
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Celosvetovo predstavujú zásoby liekov
v domácnostiach, určené k dlhodobému (chronickému) alebo krátkodobému (akútnemu) užívaniu, potenciálne
zdravotné riziká.
Medzi najčastejšie dôvody zdravotných
rizík patria: nevhodné užívanie (resp. zle
zvolená liečba), zlé skladovanie a náhodné užitie. Na Slovensku sa ročne zbytočne
intoxikuje vyše 4 000 ľudí, pričom viac
ako polovicu tvoria deti. Ako uvádzajú
údaje Národného toxikologického informačného centra (NTIC) na Slovensku, 41,6
% telefonických konzílií bolo venovaných
práve intoxikácii liekmi. K najbežnejším
miestom otráv patria domácnosti s takmer
80% podielom na všetkých otravách.
K najčastejšie doma skladovaným liekom patria analgetiká (teda lieky proti
bolesti) a neúplne spotrebované balenia
antibiotík.
Lieky proti bolesti - základným pravidlom liečby bolesti tzv. samo-liečením
patrí liečba akútnej bolesti (bolesť hlavy,
kĺbov, zubov, menštruačná bolesť), teda
krátkodobé užívanie analgetík. Druhým
pravidlom je používať lieky proti bolesti zo
skupiny tzv. voľnopredajných, teda neviazaných na lekársky predpis. V žiadnom
prípade by pacient nemal užívať lieky určené na silnú a chronickú bolesť
a v tomto prípade by sa mal obrátiť na
odborníka.
Nesprávne alebo zbytočne užívané

V týždni 75. výročia Slovenského
národného
povstania (SNP) Slovensko zažilo šok.
Dozvedeli sme sa,
že druhá najmocnejšia žena na ministerstve spravodlivosti štátna tajomníčka za SMER - SD Monika Jankovská,
celému Slovensku klamala, že nepozná
Mariána Kočnera a nikdy si s ním nevymenila ani jednu sms. Lenže, podľa informácií, ktoré zverejnila TV Markíza,
si s Kočnerom Jankovská veľmi intenzívne dopisovala až do momentu jeho
zadržania políciou.
Keď som sa to dozvedel, povedal
som si, že toto nemôžeme nechať len
tak, lebo je to najsilnejší dôkaz toho, že
strana SMER - SD je priamo prepojená
s objednávateľom vraždy Jána a Martiny a nie je teda pravdou, to, čo sa snaží
vyše roka Fico klamať, že s vraždami
SMER nemá nič spoločné. Jankovská
totiž nie je len tak hocikto - bola zvolaná za poslankyňu za stranu SMER – SD.
Inak povedané - vrcholový politik
SMERu miesto toho, aby strážil zákonnosť na najvyššom poschodí ministerstva spravodlivosti, podľa všetkého tajne vynášal informácie objednávateľovi
vraždy Jána a Martiny. Človeku, ktorý
si mal podľa vyšetrovateľov objednať
navyše aj vraždu nášho kolegu Daniela Lipšica, či špeciálneho prokurátora
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POVSTAŇME VOČI MAFII

K najbežnejším miestom otráv
patria domácnosti
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stoviek

Krížovky s úsmevom
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pozor liek, politická inzercia

59-0273
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Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk
STAJAN SLOVAKIA PRIJME

Facebook: aiwsk

32-0077
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tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

PRACOVNÍKOV
NA POZÍCIU:
- ELEKTROTECHNIK

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

S VYHLÁŠKOU §21

splátky od 98 €

( 732€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné
lístky + ubytovanie ZDARMA )

- VODIČ VZV -SKLADNÍK
( 676€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné
lístky + ubytovanie ZDARMA )

ZĽAVY AŽ DO 25%

ZMENY

85_0586

PRÁCA LEN NA DVE

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

OČNÁ OPTIKA
na všetky druhy
30% ZĽAVA

slnečných okuliarov

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Možnosť výhry 250 €
63-0139

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

"|-;0m࢙vroѴoࣂmov}rubfl;

PRÁCA V NEMECKU
ßǨ3'Ș&/0(2ß
dlhodobá a stabilna práca

výhodné platové podmienky

vovhিv;mov}-lbo৴;Ѵ;o0;|ॕmolb
hom|uh1b-lb

  ,!(
TPP Ŋѵ

&!ņ_o7ĺ

Zároveň na mieste každý utorok od 9:00 - 15:00 hod.

Vám odborne zmeriame Vašu zrakovú ostrosť
a zhotovíme okuliare na mieru.

od 13 - 20 €/hod. netto

("ࡐŊro7k-7o_o7

ubytovanie a doprava hradené
85_0550

u࢙1-m-ি;lझ"!ĺ࢙v|rro7o_o7;ĺ
tel: 0918/413582, 0904/881 418,
l-bѴĹ info@gsksro.sk

Navštívte OPTIKU OPTAL s.r.o.,
Levice, Na Bašte 5.

ELEKTRIKÁRI

&!ņ("ࡐŊro7k-7o_o7

sokolova@granila.eu
0950 301 301

85_0593

TPP ŊƐƑƏƏ

Objednávky na č. t.: 036/63 152 08, 0907 185 322
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Tešíme sa na Vašu návštevu.
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59-0279

STAVEBNÉHO MAJSTRA

