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Sedem bolestí

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sedem je v biblickej reči symbolické 
číslo a znamená plnosť. Mariánski 
ctitelia vymenúvajú často sedem 
najznámejších bolestí Božej Matky. 
Prvou z nich je proroctvo Simeona, 
ktorý jej na 40. deň po narodení Je-
žiša predpovedal ťažkú budúcnosť 
Božieho Syna a aj to, že „jej vlastnú 
dušu prenikne meč“. 

Aby však táto úvaha dávala čita-
teľovi zmysel, treba sa vrátiť ešte viac 
do histórie. Kratšia a staršia správa o 
stvorení (Gn 2,4b-25) píše, že (stvoriteľ) 
„vdýchol do jeho nozdier (Adamových) 
dych života. Tak sa stal človek živou 
bytosťou. Z človeka robí odvtedy živú 
bytosť dych života. Nie kultúra nená-
visti. Nenávisť je totiž nezlučiteľná so 
životom.

Duše, preniknuté mečom. Mečom 
zloby, mečom nadradenosti, mečom 
pohŕdania, mečom lživých slov. A do-
stávame sa k ďalšej Máriinej bolesti. 
Trpela, keď musela s dieťaťom utekať 
do Egypta pred Herodesom, ktorý dal v 
strachu pred novým kráľom vyvraždiť 
v Betleheme a na okolí všetkých chlap-
cov mladších ako dvojročných. Trpela 
bolesťou, lebo stratila 12- ročného Je-

žiša v jeruzalemskom chráme. Koľko 
slovenských detí sa už stratilo navždy 
v zahraničí? Koľko sa ich už nikdy ne-
vráti k matkám či otcom, ešte živým, 
alebo už na cintorínoch?

Biblické podobenstvá sú stále ak-
tuálne. Predstavujú nám trpezlivosť 
a dôveru, ktoré pramenia z múdrosti. 
Zároveň nám dokazujú, že tí, čo žijú v 
múdrosti a v láske, môžu hovoriť s mo-
cou a istotou. Keď sú ich slová vyjadre-
né s pokornou vierou, majú veľkú moc 
osloviť srdcia ľudí.

Tak si zopakujme – s pokorou a vie-
rou. A vieru môžeme pokojne vnímať 
ako nádej, nielen ako slovo zo slovní-
ka veriacich kresťanov. Alebo nebodaj 
tých, ktorí nám hrajú divadlo, že nimi 
sú.

„Oroduj za nás, Mat-
ka sedembolestná Panna 
Mária, aby sme sa stali 
hodní...“

Krásny sviatoč-
ný víkend, milí 
čitatelia!
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7Veľký Ďur 117 / Žemberovce, Na Hôrke 29

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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ELEKTRIKÁR
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PÔŽIČKY
pre každého
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Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY 
PREMIETAČKY, LP PLATNE
 PLATÍM V HOTOVOSTI!
telefón: 0904 046 416
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30905 20 70 59   

www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov
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KUCHYNE SKRINE
Stolárske práce

LACNO Volať: 0904 836 980
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PONÚKAME DOPRAVU AUTOBUSMI 
SCANIA CENA DOHODOU!

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

VYUŽITE DOPREDAJ MIEST!

JOGA V TALIANSKU - LIGNANO  
“ZATVÁRANIE MORA”  RELAX

 20.9. - 25.9.2019, LEN 85 EUR / OSOBA
POSLEDNÉ VOĽNÉ MIESTA!!!

VIANOČNÁ VIEDEN 
18.12. 2019 (streda)

VIANOČNÁ BUDAPEŠT
7.12. 2019 (sobota)

ˇ

ˇ
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IZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

VYSOKOKVALITNÝMI 
MATERIÁLMI

0911 28 88 68
Sme na trhu už viac ako 25 rokov...
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Blažena Valkovičová   0905 422 015
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Andrej Baláž   0905 719 144
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Levice, Demandi-
ce, Dolná Seč, Horné Semerovce, 
Horné Turovce, Hronovce, Vozoka-
ny nad Hronom, Jur nad Hronom, 
Kalná nad Hronom, Krškany, Lok, 
Plášťovce, Pohronský Ruskov, 
Malinovec, Santovka, Šahy, Ša-
rovce, Tekovské Lužany, Lipník, 
Tlmače, Veľké Turovce, Veľký Ďur 

nepárny týždeň: Levice, Bátovce, 
Čajkov, Čaka, Devičany, Farná, 
Hronské Kľačany, Hronské Kosi-
hy, Kozárovce, Malé Kozmálovce, 
Nová Dedina, Tekovská Nová 
Ves, Nový Tekov, Pukanec, Rybník, 
Starý Tekov, Šahy, Lipník, Tlmače, 
Veľké Kozmálovce, Veľké Ludince, 
Želiezovce, Žemberovce 

levicko@regionpress.sk

Redakcia: Mlynská 2238
LEVICE

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC   26.700 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 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
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OČNÁ OPTIKA
30% 
ZĽAVA

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

Objednávky na 
č. t.: 036/63 152 08, 0907 185 322 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

na všetky 
druhy slnečných 

okuliarov
Navštívte OPTIKU OPTAL s.r.o., 

Levice, Na Bašte 5. 

50% 
ZĽAVA

pre žiakov 
a študentov

ŠPINAVÚ PRÁCU
UROBÍME ZA VÁS !!!
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telefón: 0908 666 853

59
-0

11
8-

1
59

-0
13

3

ul. ČERVENEJ ARMÁDY 4 
(LUDANSKÁ CESTA), LEVICE

0919 201 688 
mado.levice@gmail.com

TERRA  VARI  AGZAT  HONDA

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

PREDAJ A SERVIS

• Náhradné diely a príslušenstvo
• Údržba a opravy motorových 

kosačiek
• Náhradné diely Babetta

TERRA • VARI • AGZAT • HONDA
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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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Emisie CO2 120 – 179 g/km, kombinovaná spotreba paliva 5,3 – 7,9 l na 100 km. 
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Skvelé správy pre všetkých, ktorí milujú SUV Suzuki 
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SUZUKI NEWS
Leto plné výhod

ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE

POISTENIE NA ROK 

V CENE
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»Kúpim vaše staré auto aj 
bez stk tel: 0919420515
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521

»2 IZB BYT LV CENTRUM 
0903672627

»Dám do podnájmu v 
LV prerobenú zariadenú 
garzonku. Kuchynská lin-
ka, chladnička, práčka, 
TV + internet. Kontakt: 
0907134596
»Dám do prenájmu garson-
ku len jedna osoba mes. 
230€ 0948099696
»Od októbra dám do pre-
nájmu dlhodobo 1 izbový 
byt v dobrej lokalite ul. Ne-
jedlého bližšie info. na t. č. 
0915207336

»Dám do prenájmu garáž 
Ul.Vajanského v Leviciach, 
(vedľa SAD) 0918231651

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»V okolí Levíc predám biele 
a červené hrozno - rôzne 
druhy. LACNO, aj samozber. 
Volať na tel. č. 0903 274 
480 

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»Kúpim ľudové kroje 
0902708047
»KÚPIM STAROŽITNOSTI. 
STARÉ MOTORKY, BICYKLE, 
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO 
STRIEBRA, OBRAZY, HODINY 
VRECKOVÉ, AJ NÁRAMKOVÉ, 
HODINY, ŠABLE AJ BODÁKY, 
A VŠETKO ČO JE STAROŽITNÉ 
0903439094

»Predám funkčný šijací šla-
pací stroj Lada dohodou a 
lacno. 0911515330

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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Opravy, drobné opravy, montáž kupovaného nábytku, 
pokládka plávajúcich podláh, maľovanie, 

stierkovanie a podobne. 
Stolárske práce, výroba, montáž a demontáž kuchynských 

liniek, vstavaných skríň, nábytku na mieru.
Upratovacie práce - domov a bytov. Iné - ručné výkopové 

práce, zateplenie fasád, sťahovanie a iné.

HANDYSERVIS.SK
CENTRUM MAJSTROV - HODINOVÝ MANŽEL

Volajte: 0905 553 063
alebo klikajte na www.handyservis.sk
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AKCIA! 5% zľava
na nákup kŕmn ych zmesí od výr obcu

MJM agr o, a. s. do konca sept embra 2019!

7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 18:00
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

kŕmne

zmesi minerálne

krmiváhnojivá

MJM agro Slovakia, s.r.o.  •  Jurská cesta 8  •  Levice  •  tel.:  0911 171 096

Sme tu pre Vás...
UŽ 

OTVORENÁ!

59
-0

10
5

59
-0

11
8

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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POSKYTUJEME POHREBNÉ A KREMAČNÉ SLUŽBY
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PREDAJ - MONTÁŽ
0903 233 520 
0903 800 514
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VŔTANIE 
STUDNÍ 

aj v nedostupnom teréne

0949 472 779

INZERCIA
0905 422 015

»

»V pive je málo vitamínov, 
preto ho musíme piť tak 
veľa!

»Do ordinácie psychiatra 
sa plazí človek. 
Doktor: - A čože sa nám to 
sem plazí? Jašterička? Ko-
rytnačka? A či hadík?
Človek:  - Doktor, ja nie som 
blázon, já mám len strach z 
výšok!

»- Poviem Vám, tomu 
útočníkovi bránia hrať fut-
bal iba dve maličkosti.
 - A síce?
 - Nohy!

»- My trénujeme dvojfá-
zovo -, chváli sa jeden pr-
votriedny hráč.
- To je ako? 
- Jeden krát na jar a druhý 
krát na jeseň.

»Existuje skupina ľudí, 
ktorí sú so všetkým a vždy 
nespokojní. Jedným slovom 
ich voláme - ženy.

»Aj keď nie som poverčivá, 
kartám predsa len verím. 
Kreditným.

»Pre dnešné dievčatá nie 
je dôležitý iba zovňajšok, 
ale aj vnútro! Napríklad kli-
matizácia, kožené sedadlá 
a taaák...

»Nikdy nezlomte chlapovi 
srdce, má len jedno! Polám-
te mu kosti, má ich 206!

»- Pán učiteľ, prečo som 
dostal päťku?
 - Lebo horšia známka ne-
existuje.

»Status chlapca na Face-
booku: 
- Máme matiku a nudím sa. 
Komentár od učiteľa: 
- Poď k tabuli, Jožo!.   

»Matka sa pýta dcéry:
- Denisa, prečo sa nad tou 
krížovkou tak chichoceš?
- Ale, je tu hlava rodiny na 
štyri a mne tu vyšlo otec.    

»- Aký má význam láska 
na prvý pohľad?
- Ušetrí sa tým veľa času. 

»Koľko astronómov je tre-
ba na vymenenie žiarovky?
Žiadny. Astronómovia pre-
ferujú tmu 

»Finagleho štvrtý zákon: 
Ak sa ti už raz niečo po-
kazilo, všetky pokusy na 
opravu, to ešte viac poka-
zia.

» redakcia

Vtipy
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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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11- ročná prax

Michal Macho
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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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ZEMNÉ a 
VÝKOPOVÉ 

práce malým bagrom
INŽINIERSKE SIETE 09

03
 4
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»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI 0905674276
»Darujem zeminu za odvoz, 
0903664966.

»Hľadám si brigádu len Lv. 
žena 0910313516
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spolahlivosť. Tel.: 
0919 205 521

»55r. muž hľadá ženu 
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.

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Je rozdiel, ak sa rozhodneme korigo-
vať našu telesnú hmotnosť z estetic-
kých dôvodov a iné je, ak by sme to 
mali spraviť na radu lekára. Oboje je 
však pre nás zdravotne prospešné.

Podstatou diét pre diabetikov je, že 
pri ich dodržiavaní zásad je dosiahnutá 
regulácia príjmu cukrov – či už zlože-
ných alebo jednoduchých, tak potreb-
ných na pozitívne ovplyvnenie stravy a 
metabolizmu diabetikov. 

Množstvo cukrov spolu (jednodu-
chých aj zložených) je vtedy 225 gramov 
na deň. Na porovnanie: bežná racio-
nálna strava obsahuje 320 g cukrov. Z 
toho vidieť, že diabetik si musí naozaj 
strážiť príjem cukrov v ich najrôznejších 
podobách – nejde iba o sladidlá. Den-
né zníženie tohto príjmu u diabetikov  
predstavuje približne 22 sacharidových 
jednotiek (SJ). 

Celkové množstvo sa ale môže me-
niť podľa mnohých faktorov - hmotnosti 
diabetika, fyzickej aktivity, pohlavia, 
ale hlavne aj podľa metabolických vý-
sledkov. U diabetikov je dôležité si vy-
berať potraviny aj podľa glykemického 
indexu (GI). Jedna sacharidová jednotka 

predstavuje stravu s obsahom 10 gramov 
cukrov, glykemický index je číslo na 
stupnici od 0 do 100 a jeho hodnota závi-
sí od toho, ako rýchlo sa rovnaké množ-
stvo v potrave vstrebáva a ako rýchlo 
ovplyvňuje hladinu krvného cukru v 
krvi. Čím je nižší GI, tým sa hladina cuk-
ru zvyšuje pomalšie, čo je veľmi dôležité 
práve u ľudí s poruchou metabolizmu 
cukrov. Naopak potraviny v vysokým GI 
veľmi rýchlo a významne zvyšujú hladi-
nu cukru v krvi. Kým u zdravých ľudí do-
káže podžalúdková žľaza vyprodukovať 
dostatočné množstvo inzulínu na zvlád-
nutie takejto situácie, u diabetikov to tak 
nie je a hladina cukru v krvi sa zvyšuje. 

Cukrovka je ideálnym príkla-
dom, kedy dodržiavanie režimových 
opatrení dokáže priaznivo ovplyvniť 
hladinu krvného cukru, 
metabolickú kompen-
záciu, dokonca až na 
úroveň až na 80 per-
cent. Takže diabetici 
môžu mať svoje ocho-
renie vo svojich ru-
kách.

Špecifiká diét pre cukrovkárov

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

metabolizmu a výživy
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rapavy.t@gmail.com

www.zamocnictvo-rapavy.sk

45
-0

05
1

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER
 Bezplatná skartácia archívu  Výkup priamo u Vás

doma od 100kg!!!  Výmenou za hygienické potreby,
peniaze ihneď  NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do 3.5t

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

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

- Pravidelní dodávatelia
   CENA DOHODOU

VÝKUP
AUTOBATÉRIÍ

ODVOZ KONTAJNEROV
ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady
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0907 652 710
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7Dispečing SK - 0950 333 222

Levice
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Nie nevšíma 
si ničoho, ale nevšíma si nič.

Slovenčina naša

59
-0

40

0910 633 336 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE



LV19-37 strana- 7

bývanie, domácnosťlevicko
7

59
-0

26
5

76
-0

07
4

ELEKTRO      PLUS

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

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE:
- ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY, RODINNÉ DOMY, BLESKOZVODY
- REVÍZIE NN, VN
- ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL
- POŽIČOVŇA NÁRADIA
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Jozef Kóša 0917 918  600

SOCHÁRSTVO
KAMENÁRSTVO

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

       NOVOCHEMA
Nixbrod 28, Levice

tel./fax: 036 6312 141 • mobil: 0903 692 281
Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok 7.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 12.00 

www.novochema.sk

Termín trvania akcie:  od 09.09. do 28.09.2019 alebo do vypredania zásob, všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
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SYNTADUR
- Syntetická rýchloschnúca

 základná farba na kov
 a drevo.

NOVÁ CENA:

1,95 €

Balenie: 0,9 kg 

3,46 €
STARÁ CENA:

MIMORIADNA

AKCIA

Balenie 3 kg

14,50 €
Balenie 16 kg

60,70 €

RENOLAST 
- Asfaltohliníková, 
reflexná, náterová 
hmota. Na náter 
plochých striech 
(asfaltové pásy),
plechu, muriva. 
Izoluje a chráni krytinu.

ĽANOVÝ OLEJ
- 100 %-ný ľanový olej. 
Na konzerváciu záhradného 
nábytku a drevených sudov 
na víno. Ideálny na náter
 zrubov.

Balenie 0,89 kg

3,77 €

SYNTA
- Syntetická vrchná 
farba na kov a drevo. 
Pre exteriér aj interiér. 
Široká škála farebných 
odtieňov.

Balenie 0,75 kg 

od 3,98 €
Balenie 2,5 l

od 13,36 €

RIEDIDLO  S 6001
 a S 6006
- Na riedenie
syntetických
náterových hmôt.

Balenie 350 g

0,95 €
ODHRDZOVAČ
EXTRA
- Vysokoúčinný
odhrdzovací
prostriedok.

Balenie 0,5 kg

1,34 €
Balenie 1 kg 

2,10 €
Balenie 5 kg

8,40 €

FF HĹBKOVÁ 
PENETRÁCIA
- Univerzálny
bezfarebný
penetračný 
prostriedok.

Miešanie fasádnych farieb, 
syntetických farieb a 
omietok podľa 
vzorkovníka 
a Vašich predstáv.

KOLOROVACIE CENTRUMDREVONOL
-Syntetická 
tentovrstvová 
lazúra na drevo. 
Široká škála odtieňov.

Balenie 0,9 l

od 4,36 €
Balenie 2,5 l

od 9,90 €

JESENNÁ AKCIA V NOVOCHEME

BRIKETY RUF
- Karpatské brikety
z tvrdého dreva.

Balenie 10 kg

2,39 €

Balenie 3 kg

6,88 €
Balenie 25 kg

37,33 €

NOVOPLAST FF
- Vodouriediteľná 
farba na fasády a 
interiér. Možnosť 
tónovania podľa 
vzorkovníka a 
vlastných predstáv.

Balenie 0,4 kg

1,81 €
Balenie 3 kg

11,02 €

FERMEŽ ĽANOVÁ
- Základný náter 
(napustenie) dreva a 
iných savých podkladov a 
pod ďalšie nátery prevedené 
olejovými alebo syntetickými 
náterovými látkami.

NAJVÄČŠIA ŠPECIALIZOVANÁ PREDAJŇA FARIEB A LAKOV V LEVICIACH
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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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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €ZĽAVY AŽ DO 25%
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Nie realizovať práce, ale konať, 
robiť, pracovať. Nie bednička, ale debnička.

Slovenčina naša
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Obec Plavé Vozokany zverejňuje 
obchodno – verejnú súťaž na prenájom pozemku 

obce C-KN p. č. 380 o výmere 1353 m
Link: https://www.obecplavevozokany.sk/

prenajom-majetku-obce.html

V prípade záujmu bližšie informácie poskytneme 
na Obecnom úrade v Plavých Vozokanoch.
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DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

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

STOP VYPADÁVANIU VLASOV! 

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

Metódou Plazmaterapia a Mezoterapia 
priamo do pokožky prístrojom 
                              Vital Injector 2

59
-0

17
8

JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ
NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

MZDY A PERSONALISTIKA • DAŇOVÉ PRIZNANIE

Tel.: 0905 919 485 

ÚČTOVNÍCTVO

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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DRAŽBA
Sociálna budova súpisné číslo 133 zapísaná na liste vlastníctva číslo 1521 
vedenom Okresným úradom Levice pre katastrálne územie Nový Tekov, 

spolu so zastavanými a priľahlými pozemkami.

Miesto konania dražby: 

Najnižšie podanie: 
Dátum konania dražby:  
Čas konania dražby: 
Ďalšie informácie e-mailom:

Notársky úrad - JUDr. Andrea Rozvadská      
OC CUBICON, Staré Grunty 24, Bratislava
71 964,18 €
16/10/2019
9.00 hod.
maruniak@maruniak.sk
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DRAŽBA
Súbor nehnuteľností situovaných v poľnohospodárskom areáli v obci Nový 
Tekov. Nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva číslo 1521 vedenom 

Okresným úradom Levice pre katastrálne územie Nový Tekov.

Miesto konania dražby: 

Najnižšie podanie: 
Dátum konania dražby:  
Čas konania dražby: 
Ďalšie informácie e-mailom:

Notársky úrad - JUDr. Andrea Rozvadská      
OC CUBICON, Staré Grunty 24, Bratislava
479 671,20 €
16/10/2019
10.30 hod.
maruniak@maruniak.sk

 Nachádzajú sa v mestskej časti Nixbród.
Rozmer hál – 1 x 456 m²; 4 x 231 m², výška stropu 4,70 m.

Vstup do každej haly samostatný.

PONÚKAME NA PRENÁJOM PRIESTORY VHODNÉ NA VÝROBU ALEBO SKLAD

Celý objekt je strážený 24 hodinovou strážnou službou.
                                             Možnosť parkovania v areáli.

Informácie 
na tel. číslach: 

0903567987
09110250351,90 €/m²

    bez energií

Cena mesačného

nájmu
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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

9

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,90 € / ks
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»„Nie je šťastie nad dru-
hými sa vypínať a druhých 
utláčať, ale šťastie s dru-
hými žiť, rovne vzdelaný-
mi, rovne šťastnými, rovne 
spokojnými.“
(Ľudovít Štúr, Ňeopúšťajme 
sa! In: Slovenskje národňje 
novini, 1846, č. 55)

»„Nič veľkého, nič pekné-
ho, nič šľachetného sa ne-
vytvorilo bez obete, len sla-
boch sa k obetiam naučiť 
nemôže, ale duša vzneše-
ná horí po nich, lebo práve 
v obetiach svoju silu, svoje 
panstvo duch ukazuje.“
(Ľudovít Štúr, Ňeopúšťajme 
sa! In: Slovenskje národňje 
novini, 1846, č. 57)

»„Kto žije duchom, v tom 
žije celý svet a on v celom 
svete.“
(Ľudovít Štúr, Reč v Ústave 
roku 1842. In: AMBRUŠ, J.: 
Ľudovít Štúr.)

»„Príklad jeden, ktorý je 
opravdivý, platí viac než 
tisíc rýchle zapadajúcich 
slov.“
(Ľudovít Štúr, Reč v Ústave 
roku 1842. In: AMBRUŠ, J.: 
Ľudovít Štúr.)  » redakcia

Citáty
o viere

najpestrejšie noviny v regióne
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Rodičovské práva a  povinnosti, ich do-
držiavanie a  výkon patria medzi dôležité 
faktory, ktoré priamo ovplyvňujú výchovu 
a vývin dieťaťa. 

Zákon o rodine zaraďuje do obsahu rodičov-
ských práv a povinností najmä sústavnú a dô-
slednú starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu 
a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastu-
povanie maloletého dieťaťa a správu majetku 
maloletého dieťaťa. Rodičia sa stávajú nositeľ-
mi rodičovských práv a povinností narodením 
ich dieťaťa. Potreba úpravy výkonu rodičov-
ských práv a povinností k maloletému dieťaťu 
nastáva v prípade, ak sa rodičia dieťaťa rozve-
dú, alebo ak sa dieťa narodí mimo manželstva. 
Úprava výkonu týchto práv je v  kompetencii 
súdu, ktorý ich na návrh jedného z  rodičov, 
resp. osoby, ktorá zabezpečuje starostlivosť 
o  dieťa rozhodnutím upraví. Pred samotným 
rozhodnutím súdu sa rodičia maloletého dieťa-
ťa, ktorí spolu nežijú, môžu kedykoľvek dohod-
núť na úprave výkonu ich rodičovských práv a 
povinností. Rodičovská dohoda však musí 
byť schválená súdom. Dohoda rodičov nie je 
vykonateľná, pokiaľ s  ňou nevysloví súhlas 
súd. Nakoľko ide o veľmi významný zásah do 
práv a povinností rodičov, súd uprednostňuje 
rodičovskú dohodu predpokladajúc, že rodičia 
dokážu najlepšie posúdiť potreby ich malole-
tého dieťaťa. Rozdielna situácia nastáva, ak 
rodičia nedospejú v  zásadných otázkach tý-
kajúcich sa ich maloletého dieťaťa k vzájomnej 
dohode, v  takom prípade rozhodne na návrh 
niektorého z nich súd. Súčasťou úpravy výko-

nu týchto práv a povinností je zverenie dieťaťa 
do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch 
rodičov za podmienok, že rodičia spolupracu-
jú a je to v najlepšom záujme dieťaťa, na ktorý 
sa vždy prvorado prihliada, alebo do osobnej 
starostlivosti jednému z rodičov, a zároveň sa 
určí rozsah vyživovacej povinnosti, prípadne 
aj úprava styku rodiča s  dieťaťom. Podmien-
kou, aby rodičia mohli vôbec vykonávať svoje 
rodičovské práva a povinnosti je, že musia mať 
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. 
Nakoľko rodičia maloletého dieťaťa nemôžu 
zastupovať toto dieťaťa v  súdnom konaní, 
v ktorom sú účastníkmi rodičia a zároveň tak-
tiež dieťa, tak súd po preskúmaní podmienok 
konania ustanoví maloletému dieťaťu kolíz-
neho opatrovníka, ktorý následne toto dieťa 
zastupuje pred súdom. Súd by pri rozhodovaní 
o výkone rodičovských práv a povinností alebo 
pri schvaľovaní dohody rodičov mal rešpekto-
vať právo maloletého dieťaťa na zachovanie 
jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy by mal 
prihliadnuť na záujem maloletého dieťaťa, 
najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, 
stabilitu budúceho výchovného prostredia a 
ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove 
a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom.

Úprava výkonu rodičovských práv
a povinností k maloletému dieťaťu

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Nie odparkovať (vozidlo), ale 
zaparkovať. Nie (liter) burčiaku, ale burčiaka.

Slovenčina naša
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bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

OZVITE SA 
NÁM NA:

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby. 
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh 
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej 
republiky úplne zadarmo.

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY 
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

17 ROKOV NA TRHU

www.nitrazdroj.sk
´

MLIEKO 
TAMI 
1,5% 1l UHT

0,42 €
JC 0,42 € / l

MARGOT 
90g

0,36 €
JC 4,- € / kg

Cena platí  2. 9. – 30. 9. 2019 Bez ďalšej zľavy. Do vypredania zásob.

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

Nám.Hrdinov 6, Levice
Nám.1.mája 1, Tlmače

45
-0

26
1

75
-0
6-
3



LV19-37 strana- 14

zahraničie, politická inzercia Najčítanejšie regionálne noviny
14

Diskrimináciu a predsudky si väčši-
na z nás vysvetľuje ako prítomný spo-
ločenský jav. 

Tým isto je, ale majú aj veľmi nepriazni-
vý efekt. Nemálo (diskriminovaných, vy-
lúčených) ľudí totiž dokáže za tri hodiny 
vytvoriť hodnoty, ktoré by iní nevytvorili 
za celý rok. Otázkou však je, či dostanú 
príležitosť. 

V Británii zaujíma zodpovedných, či 
ste schopní svoju prácu vykonávať a je im 
ukradnuté, či máte na hlave fez, tur-
ban alebo šiltovku. Áno, zriedkavo sa 
vyskytnú prípady, keď je na voľnú pozíciu 
prijatá žena v hijabe (zahaľuje vlasy, nie 
burka, ktorá zahaľuje celú tvar), miesto 
rovnako kvalifikovanej Britky, aby nedaj-
bože nedošlo k obvineniu z intolerancie. 
Vždy je to vec šéfa, či sa vie k veci postaviť 
rozumne a stáť si za svojim výberom. Rasu 
či národnosť nezmeníte, náboženstvo v 
ktorom ste boli vychovaní, môžete, ale 
prečo by ste to mali robiť? 

A ak už, urobíte to ako svoje slobodné 
rozhodnutie. Cassius Clay, najslávnejší 
boxer histórie, si zmenil meno na Muham-
mad Ali pri prestupe na islam a povedal 
vetu, za ktorú si ho veľmi vážim: „Nijaký 
nátlak v otázkach viery!“ Úplne rovnaké je 
to s rasizmom. Istá madam skritizovala v 
Českej republike obchodný reťazec slova-
mi „prečo sa vo vašich letákoch pre Českú 
republiku objavujú modeli negroidného 
typu?“ Tieto skvosty výrečnosti plodia 
spravidla ľudia, ktorí sú natoľko hlúpi, 
že si nevedia nájsť užitočnejšiu činnosť. 

Ďalšou skupinou sú nezamestnaní, ktorí 
tvrdia, že im inoverci a príslušníci iných 
národnosti nadávajú, že im kradnú prácu, 
pritom sú len konfrontovaní s normálnou 
trhovou súťažou. 

Aký má prístup s predsudkami vplyv 
na ekonomiku? Zásadný! Ľudí s „iným“ 
pôvodom posiela automaticky na ma-
nuálne práce. Nie, že by neboli užitočné, 
ale nevyužíva sa potenciál tých, ktorí by 
mohli dať spoločnosti viac. Ak musia dnes 
a denne dokazovať, že nie sú „podluď-
mi“, dvihnú radšej kotvy a ponúknu svoj 
rozum tam, kde voči ním tieto predsudky 
mať nebudú. No a na našej rodnej hrude 
zostanú naozaj iba tí kopáči kanálov. 

Najhoršie je to, čo sa deje s ich deťmi. 
Rómske dieťa v osade je neraz odsúdené 
do špeciálnej školy. Doktor to formál-
ne podpíše, rodičia sú radi, že si splnili 
povinnosť a ak zaváhajú, povie sa im 
„Myslíte, že by to tam zvládol? Máte na do-
chádzku? Viete, čo ho tam čaká?“ Málokto 
sa vzoprie. Týmto sejeme, hnojíme a zalie-
vame semená, z ktorých vyklíčia a dozrejú 
výsledky našich predsudkov. 

Ekonomickým výsledkom týchto 
predsudkov sú státisíce poberateľov dá-
vok a spoločenským prehlbujúca sa prie-
pasť medzi „nami“ a  „nimi“. Ak nezme-
níme prístup a nebudeme pozerať len po 
ďalšie voľby, na dne tej priepasti skončí 
väčšina i menšina. Začať sa musí tým, že 
nebudeme podávať ruku zovretú v päsť.

Predsudky a blahobyt verzus chudoba

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra 
Veľká Británia

Peter Pellegrini 
zlyhal v kľúčovej 
chvíli. V momente 
ako sa ukázalo, 
že Monike Jan-
kovskej Národná 
kriminálna agen-
túra (NAKA) zha-

bala mobil pre závažné podozrenie, 
že za úplatky vybavovala Kočnerovi 
rozsudky „na želanie“ - mal Pellegrini 
okamžite konať a Jankovskú okamžite 
odvolať z najvyššieho poschodia minis-
terstva spravodlivosti. Odmietol to, zrej-
me len preto, lebo som ho o to žiadal ja. 
Uprednostnil svoje ego pred verejným 
záujmom a zlyhal v priamom prenose.

Vzhľadom na to, že ani na opako-
vané naše žiadosti a ani po siedmych 
dňoch protestov, ktoré sme zorganizo-
vali pred ministerstvom spravodlivosti, 
Pellegrini konať odmietol, zozbierali 
sme potrebné podpisy, ako káže Ústava 
- a podali sme návrh na vyslovenie ne-
dôvery predsedovi vlády ... a Peter Pel-
legrini sa rozhodol našu Ústavu v pria-
mom prenose zneuctiť tak, ako doteraz 
žiadny premiér.

Právo odvolávať premiéra je de fac-
to jediný spôsob, ako môže opozícia vy-
vodiť zodpovednosť voči vládnej moci. 
Na Slovensku a tak isto aj v celom de-
mokratickom svete. Keď odvolávali Me-
čiara, strpel to. Keď Radičovú, strpela 
to. Len Peťko pustil do gatí, lebo by mu 
bolo veľmi nepríjemné počúvať hodiny 

o tom, ako Slovensko vydal napospas 
mafii a prestal chrániť verejný záujem.

Ako s pojazdným cirkusom prišiel 
na rokovanie so všetkými ministrami, 
aj keď veľmi dobre vedel, že nám vládni 
poslanci dodajú len 5 hlasov, čiže pres-
ne toľko, aby sa schôdza ani nemohla 
začať. Následne Pellegrini prišiel so zba-
belým „argumentom“, že ak ho chceme 
odvolávať, tak my musíme zabezpečiť 
aj prítomnosť všetkých Beblavého či 
Kotlebových poslancov! Absurdné! Ako 
my môžeme zodpovedať za prítomnosť 
tých poslancov, ktorí nás pri zvolaní mi-
moriadnej schôdze nepodporili? Nijako.

Nuž čo už. Máme premiéra zbabelca, 
ktorý sa bojí toho, že mu vykričím pria-
mo do očí pred celým Slovenskom, že 19 
rokov len poctivo slúžil mafii s názvom 
Smer - SD. Poslušne kryl 19 rokov kaž-
dú jednu špinavosť, ktorú Smer spáchal 
proti ľuďom, poctivo kryl a obhajoval 
každý jeden podvod Kaliňáka, Počiatka 
či Fica. Tým sa stal spo-
lupáchateľom, ktorý 
je priamo zodpoved-
ný za systém, ktorý 
umožnil vyrásť ne-
tvorovi s menom Ma-
rián Kočner, ktorý si s 
pocitom boha dovolil 
rozhodovať o živote 
nevinných mladých 
ľudí.

Pellegrini zneuctil Ústavu

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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Vajnorská 1
815 70 Bratislava
0905 595 996
mellenova@mail.t-com.sk

www.ozpotravinarovsr.sk

Odborový zväz Potravinárov SR poskytuje svojim členom: 
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SME cesta k lepšiemu rodinnému a pracovnému životu !
Staň sa našim členom !!!     Staň sa POTRAVINÁROM !!!

OZ Potravinárov SR zastupuje práva a nároky zamestnancov
potravinárskeho priemyslu. Kontaktuj nás !

Nie mať za to, ale byť toho 
názoru. Nie cestou súdu, ale súdnou cestou.

Slovenčina naša



LV19-37 strana- 15

zamestnanielevicko
15

59
-0

26
6Info: na tel. č. 0911/506 233

ŽELIEZOVCE, Železničná 39
Prijme do zamestnania zamestnancov:

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

V PODLUŽANOCH

Info: 0905 811 685
Nástup IHNEĎ

PRIJME do TPP

KUCHÁRKU
aj nevyučenú s 

epidemiologickým 
kurzom
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                                 Ako vnímavý rodič troch už odrastených 
                            detí viem, že nie je jednoduché dať svoje 
                          ratolesti na opatrovanie nikomu inému, ako 
                      ste Vy sami. Bude mi však cťou, ak si na pomoc 
vyberiete práve mňa. Deň, noc, víkendy či sviatky, snažím 
sa prispôsobiť a byť tu pre Vás. Pracujem na živnosť, bývam 
v dome so záhradou v Hornej Seči a detičky ma volajú teta 
Alenka. Teším sa na Vás. 

RADA POMÔŽEM

0905 644 697

Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov 
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

TLAČIAR - STROJMAJSTER

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP, 
   (živnosť, dohoda)

PONÚKANÝ PLAT:
» základná zložka mzdy  
   980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

NÁPLŇ PRÁCE:
» obsluha rotačného offsetového     
tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:
» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej       
tlače na pozícii tlačiar

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2,
917 01 Trnava

0905 555 044

rado@regionpress.sk
Nie budem sa 
sústrediť, ale sústredím sa.

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

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

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

mesačný bonus 300 EUR
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HĽADÁME STRÁŽCU, ktorý by spravoval 
zvernicu v blízkosti Pľášťoviec.

NÁPLŇ PRÁCE: Monitorovať zvernicu, 
kontrolovať a opravovať oplotenie, čistiť 
lesné chodníky, kŕmiť lesnú zver, vyrezávať 
stromy.
POŽADUJEME: vodičský preukaz sk.B, 
preukaz na obsluhu motorovej reťazovej píly
a chuť pracovať!
Plat: 600€ + odmeny
0915 728 364  • denisa@genac.net
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Nové Zám
ky

HĽADÁME 
OPATROVATEĽKY 
A ZDRAVOTNÉ SESTRY

 so znalosťou nemeckého 
jazyka do Rakúska 

(Viedeň a okolie)
 800 – 1100 € za 2 týždne

 stravu, ubytovanie a 
dopravu hradí rakúska rodina

PLUS možnosť poberať 
rodinné prídavky z Rakúska

(200 € na 1 dieťa)

AGENTÚRA 
POLLY
AGENTÚRA 
POLLY

www.agenturapolly.sk

INFO: 0903 412 252
Po – Pia: 8.00 – 16.00

www.agenturapolly.sk

INZERCIA
0905 422 015
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PRACOVNÍKOV:
�  ELEKTROTECHNIK/

ELEKTROMONTÁŽNIK 
S VYHLÁŠKOU §21

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

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

�  MUŽI/ŽENY DO VÝROBY
�OBSLUHA LIS. ZARIADENIA, LISOVANIE GUMY�
( 520€/mesiac + 0,12€/hod. + 1,20€/

hod. + odmeny + ubytovanie )
Miesto práce: DOLNÉ VESTENICE

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

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
máme stále dostatok ponúk

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
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 

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091

MZDA 
OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ

INFOLINKA
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PRÁCA V ČR

0944 113 140

AKCIA
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spoločnosť pre prieskum trhu,
 médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA

REGRUTÁTOR/KA

schopných vykonávať aj náročnejšie 
projekty

(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do 
rôznych projektov)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
 02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk
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na prácu 
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0905 422 015


