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Predaj z pestovateľských fóliovníkov

Tirolské muškáty od 0,30€
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www.hindickyhydroizolacie.sk
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TOTÁLNY
VÝPREDAJ
SKLADOVÝCH
ZÁSOB

Ceny od
3 €/m2
TERAZ
alebo
NIKDY! !

KAPA
OBKLADY A DLAŽBA
Sládkovičova 13, Nitra
(pri reštaurácií MORETTI)

www.kapa-nr.sk
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• BYTOVÉ JADRÁ
  od 1000 €
• VÝSTAVBA RD

• FASÁDY
• STIERKY
• IZOLÁCIE
• REKONŠTRUKCIE
• OPRAVY STRIECH
• KLAMPIARSKE PRÁCE

• OPRAVA KOMÍNOV

0903 060 490

• BYTOVÉ JADRÁ
  od 1000 €
• VÝSTAVBA RD

0903 060 490
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0907 652 710
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Dispečing SK - 0950 333 222
Nitra
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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VYKONÁVAME
STAVEBNÉ PRÁCE

0944 022 653

OBHLIADKA
ROZPOČET
ZDARMA
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Novootvorená ambulancia
všeobecného lekára pre dospelých

v Nitrianskych Hrnčiarovciach

Od Vášho lekára Vás odhlásime
my, dohovoríte sa u nás aj
anglicky, čiastočne nemecky,
ošetrujeme aj akútne stavy
prisťahovaných za prácou.

PRIJÍMA NOVÝCH PACIENTOV!

Nájdete nás na
Jeleneckej 41
(v podkroví lekárne)

0918 571 030       valetudoamb@gmail.com
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Dielňa a predajňa
Štefánikova tr. 15, Nitra
(priechodná ulička smer pešia zóna)

0908 715 554
www.waldra.sk

SLUŽBY
VITRÁŽOVÉ MAĽOVANIE
RÁMOVANIE

PREDAJŇA

Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, Zlaté
Moravce a okolie

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel

0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA
ZADARMO 

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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Posledný marcový víkend sa toho po-
sunulo dosť. Predovšetkým čas. Ten si, 
na pomery u nás, na našom Slovensku, 
vybral netradičný smer. Poskočil vpred. 
O hodinu. Niečo sa pohlo vpred. Koneč-
ne. Aspoň niečo. Napokon, ročné obdo-
bia iba málokedy sklamú, aj keď, aj ony 
si robia v posledných rokoch viac-menej 
čo chcú.

Je to určite dobrá správa, ak pozor-
ne sledujeme, koľkí politici nás chcú 
vrátiť späť. Teda, hovoríme stále o čase, 
späť v čase. Najlepšie do deväťdesiatych 
rokov. A celý ten vtedajší systém ešte 
podľa nich treba zdokonaliť. Treba iba 
„ministrovať“ a mafia to bude riadiť. 
Všetko. Politiku, štát, biznis, spravod-
livosť, nepostihnuteľnosť a k tomu ako 
na prídavok aj všetkých nás. Ponuky s 
takýmto rozdelením úloh, zdá sa, lietajú 
medzi vysmiatymi politikmi a zamrače-
nými kriminálnikmi aj dnes. Devätde-
siate roky, či dokonca roky tridsiate, v 
čase americkej prohibície? Jedna časová 
hodinka posunu vpred je v tom akosi 
biedne osamotená. Na tých, ktorí to ešte 
zo zotrvačnosti a aj z pracovnej povin-
nosti z času na čas pripomenú zas z času 
na čas niektorí politici nabrýzgajú, že sú 
to zločinci a ničitelia všetkého, k čomu 
sa Slovensko dopracovalo. Cez rozkrá-
danie eurofondov, cez podvody a de-
fraudácie, cez volebné podvody, cez ne-
dodržiavanie sľubov, cez zdravotníctvo, 
školstvo, vedu a kultúru, ktoré sa ledva 
držia na kolenách. Áno, všetci hovoríme 

o zločincoch a podvodníkoch. A zjavné 
dôkazy poukazujú na tých skutočných, 
vyrehotaných, zahojených, milujúcich 
„smotánky“ a iné spoločenské poduja-
tia pre našu morálnu a hodnotovú spo-
dinu, mysliacu si, ako je len „navrchu“. 
Všetkých tých, ktorí sa oblápajú s mafi-
ánmi, objednávateľmi vrážd a zároveň 
neúnavne kandidujú kam sa len dá. 
Veď za peniaze „tých idiotov, čo chodia 
do práce“, sa predsa dá žiť. Alebo za pe-
niaze, ktoré prichádzajú zo zahraničia 
„tým idiotom na škôlky, na dopravu, na 
diaľnice, na tunely“. No nikdy sa k nim 
nedostanú, lebo...  Lebo na Slovensku 
je to tak. „Moc nie je ani zlá, ani dobrá. 
Moc sa môže stať dobrom, moc sa môže 
stať zlom, záleží iba na tom, kto ako ju 
používa, kto ako s ňou dokáže zaobchá-
dzať.“ Spomenul raz Ladislav Mňačko. 

Spomínajú sa aj predčasné voľby. 
Dobre vedieť. Lebo ak sa máme posunúť 
aj o viac ako hodinu, potom treba ve-
dieť ako. Prišiel čas, o ktorom sa zvyk-
ne vravieť – je najvyšší. Chce to vyzvať 
politikov, aby sa konečne prestali zao-
berať sami sebou a spome-
nuli si, že tu žije či živorí 
aj ďalších zhruba päť a 
pol milióna ľudí. Chce to 
významný posun a nielen 
v čase.

Tak už niečo 
posuňme, pekný 
týždeň!

Posúvanie času

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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+421 905 586 972

www.G E O D E T I S.sk
geodetické, právne služby, 

inžiniering
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ZDRAVIE / ZÁHRADA, ZVERINEC

INZERCIA

 

NITRIANSKO

Daniela Rezáková  0905 400 025
Distribúcia:
Daniela Rezáková  0905 400 025
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: Nitra mesto, 
Kynek, Mlynárce, Šúdol, Horné 
Krškany, Dolné Krškany, Ivánka 
pri Nitre, Veľké Zálužie, Jarok, 
Jelenec, Žirany, Cabaj - Čápor, 
Rumanová, Zbehy, Čakajovce, 
Branč, Lehota, Lužianky, Dražov-
ce, Štitáre, Kolíňany, Pohranice, V. 
a M. Cetín, Janíkovce, Čechynce, 
Golianovo, Rišňovce, Alekšince, 
Nitrianske Hrnčiarovce, Veľký 
Lapáš  

+ v párnom týždni navyše: 
Jelšovce, Nové Sady, Sila, Čáb, 
Bádice, Mechenice, Sokolníky, 
Hosťová, Čeľadice, Neverice, 
Kostoľany pod Tríbečom, Ladice, 
Výčapy - Opatovce, H. a D. Lefan-
tovce, Dolné Obdokovce

+ v nepárnom týždni navyše: 
Klasov, Svätoplukovo, Veľká 
Dolina, Mojmírovce, Babindol, 
Vinodol, Paňa

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Kmeťkova 10
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

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

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (48.000 domácností)

1. Deň začínajte raňajkami.
Prvé denné jedlo má najväčší efekt, 

keď môžete pokojne sedieť a vnímať chuť 
jedla. Ak nestíhate ráno doma, urobte si 
čas v práci, radšej príďte skôr a doplňte si  
energiu na doobedie hneď zrána.

2. Jedzte dostatok vlákniny. 
Má vysoký sýtiaci efekt a nebudete 

mať tak skoro hlad. Porcia ovsených vlo-
čiek s ovocím ráno dokáže naštartovať 
do celého dňa. Nezabudnite, že príjem 
vlákniny vyžaduje aj zvýšený príjem 
tekutín.

3. Zvoľte nízkotučné výrobky. 
Pred sardinkami v oleji uprednostnite 

tuniaka vo vlastnej šťave, pred tavený-
mi, veľmi často vysokotučnými syrmi, 
uprednostnite nízkotučné typu cottage, 
alebo tvaroh. Nízkotučné výrobky opro-
ti tým tučným môžu mať až o 30 percent 
energie menej, čítajte etikety. Množstvo 
tuku sa udáva vždy na 100 gramov.

4. Používajte malé taniere. 
Je to jednoduchý trik. Jedlo na veľ-

kých tanieroch sa ľahšie stratí, máte 
pocit, že ste zjedli málo, veď ani tanier 
nebol pokrytý. Ak jedlo zakrýva celý 
malý tanier, človek má skôr pocit, že si 
doprial hodne.

5. Každý deň si dajte porciu ovocia.

6. Na každú porciu ovocia zjedzte dve 
porcie zeleniny.

7. V chladničke si usporiadajte 
potraviny

A to tak, aby tie zdravšie a energeticky 
menej výkonné boli vpredu.

8. Užívajte probiotiká vprirodzenej 
podobe. 

Jogurt so zachovalou flórou alebo aci-
dofilné mlieko podporujú činnosť trá-
viaceho traktu.

9. Doprajte si. 
Malý kúsok horkej tmavej čokolá-

dy, alebo malý pohár vína Vám urobí 
radosť. Striktné odriekanie obyčajne 
vedie k rýchlemu porušeniu prísnych 
diétnych obmedzení. A pocit zlyhania je 
to najhoršie, čo sa pri vytrvalosti môže 
stať. Každý návrat k režimovým zme-
nám už môže ísť obyčajne ťažšie, alebo 
menej úspešne.

10. Hýbte sa. 
Pohyb je prevencia 

pred ochoreniami a aj ich 
terapia. Bez každoden-
ného pohybu to proste 
nejde.

Desatoro zdravého stravovania, 
alebo malé no efektívne zmeny v strave

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

metabolizmu a výživy
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku
Nosnice - 17. týždňové

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

SADBOVÉ ZEMIAKY: IMPALA, AGÁTA, QUEEN ANNE, PAYSIA

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,70 € / ks
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

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

2 týždňové
13 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
5,30 €

+0,30 €

Začíname 01.04. 2018 
0905 745 006 0903 944 151 p. Vavrová, TURÁ - bývalé PD

za každý začatý týždeň

DREVENÉ A RATANOVÉ BAZÉNY

Kontakt:
0910 559 632
info@aquabal.sk
www.aquabal.sk
www.drevenebazeny.sk 
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera NR medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP NR 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 no-
vinách, NR zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025

WWW.REGIONPRESS.SK

Hydina Takáč Tešedíkovo
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Húsatá
Husokačky Mulard
Brojlerové kurčatá
Kuričky na znášku 8-18 týž.

ponúka:

0918 537 780, www.hydinatakac.sk
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Posvietili sme si na výhody
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ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

TANKOVACIA KARTA 

800 €
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PRÁVNIK RADÍ / STAVBA

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-DOHODA ISTÁ, tel.: 
0908 205 521 »KÚPIM STA-
RÚ MOTORKU, DIELY, DOKLA-
DY, tel.: 0940 969 845

»Predám veľký 85m2 čiast. 
zar. 3 izb. byt na Bizetovej 
ul. v Nitre na Klokočine po 
čiast. rekonštrukcii. Pivnica, 
balkón, možnosť prerobiť 
na 4 izbový. Cena 90 000€, 
tel.: 0950 340 181

»Prenajmem RD v Zemian-
skych Sadoch so zariade-
ním, tel.: 0908 799 538

»Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682 »Predám 
sklolaminátové žumpy 
o objeme 5.000, 8.000 a 
10.000 litrov a vodomerné 
plastové šachty. Cena od 
650 €. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú skúš-
ku, tel.: 0905 925 991

»Predám žito, tel.: 0949 173 
603 »Predám 1/2 Prasaťa, 
tel.: 0949 173 603

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE, tel.: 0918
439 124

»Predám 3 drevené nové 
bledé skladacie stoličky 
zn. IKEA, lacno, tel.: 037/65 
37 063

»54r.hľadá priateľku, tel.: 
0917 049 831 »SLOBODNÝ 
48 R. HĽADÁ ŽENU NA VÁŽ-
NY VZŤAH DO KAŽDÉHO PO-
ČASIA, tel.: 0903 830 650 
»SYMPATICKÁ 54 R. HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE, 
tel.: 0944 724 181 »48 MUŽ 
HĽADÁ ŽENU DO 65r., tel.: 
0907 188 984 

Občianska
riadková
inzercia

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    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

V  dnešnej dobe je častokrát aj dô-
sledkom vysokých cien nehnuteľností 
v  praxi využívaný právny inštitút ná-
jomnej zmluvy, a to najmä podľa Záko-
na o krátkodobom nájme bytu (ďalej len 
ako „Zákon“). 

Napriek špeciálnej právnej úprave 
krátkodobého nájmu bytu obsiahnutej 
v  predmetnom Zákone sa na právny 
vzťah založený takouto zmluvou bude 
aj naďalej vzťahovať všeobecná právna 
úprava nájmu bytu obsiahnutá v ust. § 
685 až § 716 Občianskeho zákonníka, 
a  to podporne, t. j. ak Zákon nebude 
danú otázku upravovať odlišne. Hneď 
na úvod je potrebné si uvedomiť, že na 
to, aby sa zmluva o nájme bytu spravo-
vala ustanoveniami Zákona, musí táto 
spadať pod pôsobnosť Zákona, pričom 
pri posudzovaní tejto otázky je potreb-
né vychádzať na jednej strane zo  zá-
konnej definície krátkodobého nájmu 
bytu, ako aj z negatívneho vymedzenia 
pôsobnosti Zákona vo vzťahu k niekto-
rým nájomným pomerom. 

Na účely Zákona sa pod krátkodo-
bým nájmom bytu rozumie nájom zalo-
žený nájomnou zmluvou, ktorá je uzav-
retá podľa Zákona, spĺňa náležitosti 
podľa § 3 Zákona a na základe ktorej ná-
jom vrátane jeho predĺžení trvá najviac 
šesť rokov. V súvislosti s otázkou pôsob-
nosti Zákona na konkrétnu nájomnú 
zmluvu môže nastať situácia, kedy dôj-

de k  platnému uzatvoreniu nájomnej 
zmluvy, avšak túto nebude možné pod-
radiť pod pôsobnosť Zákona. V takomto 
prípade by sa táto zmluva spravovala 
právnou úpravou nájmu bytu obsiah-
nutou v Občianskom zákonníku. Pri 
pohľade na dĺžku trvania nájomného 
vzťahu založeného nájomnou zmluvou 
podľa Zákona možno postrehnúť zá-
sadný rozdiel oproti úprave nájmu bytu 
obsiahnutej v Občianskom zákonníku. 

Dĺžka trvania nájomného vzťahu 
podľa Zákona je limitovaná, a  to tým 
spôsobom, že nájomnú zmluvu je mož-
no uzatvoriť len na dobu určitú, najdlh-
šie na dva roky. Napriek vyššie uvede-
nému však Zákon zmluvným stranám 
umožňuje, aby si krátkodobý nájom 
bytu na základe dohody predĺžili, a to 
za rovnakých podmienok najviac na 
ďalšie dva roky, a  to dvakrát. Naopak 
Občiansky zákonník neustanovuje ča-
sové obmedzenie nájmu bytu, keďže 
účastníkom zmluvného vzťahu pone-
cháva možnosť, či sa rozhodnú nájom-
ný vzťah uzavrieť na dobu určitú alebo 
neurčitú.

Krátkodobý nájom bytu 
vo všeobecnosti a jeho doba trvania

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

balkóny zimné záhrady 

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

zasklievanie terás

INZERCIA
0905 400 025
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Štefánikova 57
oproti býv. OD PRIOR

0901 701 267

Pobočka NITRA
Čajkovského 46
oproti Kauflandu

0904 609 062

Medicínske centrum
NITRA KLOKOČINA

Cabaj 212
0901 710 426

Nová pobočka
Cabaj - Čápor

 

Očná Optika
Mlyneková

JARNÉZĽAVYdo 60%
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ŠKOLA / DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY

V školách vedieme žiakov k vzťahu k 
životnému prostrediu a k jeho ochrane. 
Realizuje sa to rôznymi aktivitami a 
existujú aj projekty na environmentál-
nu výchovu. 

Na našej škole pravidelne robíme 
brigády, triedime odpad, vysádzame 
zeleň a pozývame si odborníkov na 
stretnutia so žiakmi s témami životné-
ho prostredia a prírody. Takéto aktivi-
ty sa však dejú na mnohých školách. 
Tu si totiž veľmi dobre uvedomujeme, 
čo môže spôsobiť environmentálna 
negramotnosť, resp. čo spôsobuje. Na-
priek nekvalitným a preplneným štát-
nym vzdelávacím programom by sa 
dalo povedať, že škola sa stáva akýmsi 
centrom environmentalistiky pre deti a 
mládež. Avšak, máme to veľmi zložité. 
Na jednej strane žiakom ukazujeme dô-
ležitosť prírody, na druhej strane sme 
svedkami brutálnej devastácie biosféry 
nielen vo svete, ale aj u nás na Sloven-
sku, o čom nás presvedčujú mnohé do-
kumentárne fotografie, videozáznamy, 
ale  aj vlastné skúsenosti. Pília sa stro-
my v mestách, v lesoch a horách, ťaží 
sa drevo, v súvislosti s poľnohospo-
dárstvom sa využívajú škodlivé látky, 
znečisťujú sa rieky a jazerá, netriedi sa 
odpad, tvoria sa skládky a pod. Samot-
ný štát, miestna samospráva negatívne 
ovplyvňujú vzťah k zeleni. Často sa za 
devastáciou skrývajú osobnosti spo-
ločenského života, ktoré, paradoxne, 
filozofujú o životnom prostredí. 

Už vo fáze plánovania výstavby sa 
s požehnaním úradov vyrúbu stromu. 
Pod zámienkou chorobnosti a často 
bez náhradnej výstavby. Ignoráciu 
najvyššieho stupňa týchto dní bolo 
znivočenie zdravých borovíc v okolí 
Mohyly M. R. Štefánika pre zlý výhľad. 
Ak sa zase zapojíte do enviroprojektu, 
vyžiada si to toľko papierov, že sa strá-
ca ekologický cieľ. Na druhej strane je 
tu aj ľudská sebeckosť. Do práce radšej 
autom... Odpíliť strom, aby na niekoho 
nespadol (pozor, aj bilboardy sú poten-
ciálne nebezpečné)... Odstrániť strom, 
lebo tieni... Zabetónovať trávnik, lebo 
nemám kde parkovať... Bývať čo naj-
bližšie k lesu... Vystrieľať divú zver, 
ktorá sa utieka k ľudským obydliam... 

Ako to zmeniť? Žiaľ, škola to ne-
zvládne. Tá nerozhoduje o zeleni Slo-
venska. Často ani nie obyčajný občan. 
Všetko ničenie prírody je v súlade so 
zákonmi, tak nepomôže ani kvalitná 
envirovýchova.  

Všetko spomenuté je v protikla-
de so snahami škôl vychovať žiaka so 
vzťahom k Zemi. Takýchto protikla-
dov je veľmi veľa aj v iných oblastiach. 
Učitelia ťahajú za kratší koniec. A kým 
budú slová v rozpore so skutkami, k 
zmene nedospejeme, lebo žiaci si veľmi 
dobre uvedomujú tento rozpor. Kým to 
však svet pochopí, môže byť neskoro - a 
to nie je klišé. 

Envirovýchova

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ
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ŽP EKO QELET a.s.

A BEZ POPLATKOV!!!
www.ekoqelet.sk

Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!

Bez čakania v radoch!
Navštívte naše zberné miesta

a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!

Nitra   0911 711 036        Komjatice     0911 711 887
Nitra 0911 711 886  Vráble  0911 611 924

www.kamenarstvobednar.sk
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KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné

starožitnosti
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ZÁHRADA / STAVBA, SLUŽBY

Teplé slnečné lúče prebúdzajú k no-
vému životu prírodu navôkol – trvalé 
okrasné rastliny, ovocné stromy, ale aj 
nadšených záhradkárov. Marec a apríl 
sú najvhodnejšími mesiacmi na začatie 
prípravných prác v záhrade, či začatie 
výsadby nových okrasných kvetín a 
drevín  a na tvorbu domácej zeleninovej 
záhrady. 

Do záhradných prác sa treba pustiť 
s vopred premysleným plánom, čo vám 
vaša záhrada niekoľkokrát do roka vráti, 
tým, že krásne rozkvitne, či bohato uro-
dí. V dnešnej dobe je práve starostlivosť 
o vlastnú záhradu vhodným relaxom a 
doplnkom k zamestnaniu.

Práce v zeleninovej záhrade závi-
sia hlavne od počasia, ktoré býva na jar 
väčšinou premenlivé. Počas slnečného 
a suchého počasia sa zemina v záhrade 
dobre drobí, preto je dobre ju pripraviť 
na siatie semien. Najprv povrch pôdy 
jemne prehrabeme, vytriedime z nej ka-
mene, konáriky a ďalšie nečistoty, ktoré 
na záhon nepatria. Následne si vytýči-
me, ktorým smerom pôjdu zeleninové 
riadky. Najlepšia orientácia riadkov je v 
smere sever – juh, teda množstvo dopa-
dajúceho svetla je dostatočné, rastlinky 
pohltia vychádzajúce ako i zapadajúce 
slnko. V prípade, ak budete riadky sme-
rovať v smere východ – západ, rastlinky 
na severnej časti riadkov sú  počas celé-
ho dňa v tieni, preto pomalšie dozrievajú 
a menej rodia. 

Ako prvú v poradí môžeme začať siať 

popínavú zeleninu ako napríklad hrach 
a bôb. Bôb umiestňujeme  do stredne 
ťažkých až ťažkých pôd bohatých na hu-
mus. Obe rastlinky majú pomerne veľ-
ké semená, ktoré sadíme do vzájomnej 
vzdialenosti 40-60 cm. Tieto rozostupy 
dodržiavame aj pri ďalších druhoch ze-
leniny. Dobrou radou na záver je umiest-
nenie niekoľkých semien navyše na 
konci riadku, aby sa nimi mohli nahra-
diť prípadné nevyklíčené semená. 

V našich klimatických podmien-
kach sadíme cibuľu začiatkom apríla 
potom, hneď ako pôda po zime pre-
schne. Pre pestovanie cibule je potrebné 
pripraviť záhon. Záhon prerýľujeme do 
maximálnej hĺbky 15 -20cm a necháme 
ho uľahnúť. Semená umiestňujeme do 
ľahších až stredne ťažkých pôd oboha-
tených humusom do hĺbky 1 – 1,5 cm. 
Počas vegetácie pravidelne okopávame 
záhon s cibuľou, aby nebol zarastený 
burinou a počas suchých dní záhon pra-
videlne zalievame. Avšak cibuľu nepo-
lievame v druhej polovici vegetačného 
obdobia. Počas celého obdobia rastu a 
dozrievania neprihŕňame k cibuli zemi-
nu, aby neutvárala dlhé krky. 

Roboty ako „na kostole“

» red

záhradkárskych, vinárskych a domácich potrieb
pri mestskej tržnici

Damborského 7,
949 01 Nitra

PO - PI      7:00 - 17:00
SO             7:00 - 12:00

AKCIA
Hnojivo NPK
25kg

Široký výber vinárskych potrieb, cukrárskych pomôcok, chemických postrekov a veľa ďaľšieho

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA

16,40€0905 642 494

Bývalá
predajňa

Velosprintu
predajňa
bicyklov )(Parkovanie

pred
predajňou
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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 !

Aktuálne vydanie nájdete aj na:
www.regionpress.sk/vydavatelstvo/aktualne-cislo 



NR-19-13 strana- 8

8
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PREDÁM 
VÝHODNE 

ZABEHNUTÚ ZUBNÚ 
AMBULANCIU - S.R.O. 
v Seredi s prideleným zdravot-
ným obvodom a zmluvami so 

všetkými poisťovňami.

0904 280 045 
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 KAM S DREVENÝM ODPADOM ?

www.bucina-ddd.sk
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VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD

ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA 
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025

regionálne

noviny

RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

My vám dáme

GRAFICKÝ
NÁVRH
+
ZADARMO

Potrebujete
vizitky ?

1 000 ks len za 33 € bez DPH

0905 400 025

Lacne-vizitky.sk

Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou ob-
razu Slovenska. Tvoria najdokonalejšie 
rastlinné spoločenstvo v prírode. Lesné 
porasty sú živými organizmami, ktoré 
rastú, dospievajú a hynú podľa toho sa k 
ním treba správať. Význam lesov pre člo-
veka je nenahraditeľný preto si zaslúžia 
našu ochranu a to nielen počas mesiaca 
lesov.

Les a všetko čo v ňom žije po stáročia 
existovalo v dokonalej harmónii. V lese 
nič nezostane nazmar, všetko má svoje 
miesto, význam a trvanie, to je prirodze-
ný kolobeh života. Apríl je u nás od roku 
1952 oslavovaný ako mesiac lesov. Lesy 
pokrývajú plochu okolo 2 miliónov hek-
tárov, čo je asi 42 percent rozlohy Sloven-
ska. Z hľadiska štruktúry sú u nás zastú-
pené listnaté lesy (50 percent) ihličnaté 
(31 percent) a zmiešané (19 percent).

Lesy majú ekologický význam, sú 
súčasťou krajiny, majú hospodársky vý-
znam a sú dôležité pre zdravie a pohodu 
človeka. Lesy upravujú teplotu aj vlhkosť 
krajiny. Pod stromami je vždy o niekoľko 
stupňov chladnejšie. (Zatiaľ nie je známy 
iný materiál ktorý by pri danej hmotnosti 
odviedol toľko tepla ako živý strom). Ko-
rene stromov spevňujú pôdu, čo je dôleži-
té najmä na brehoch riek, alebo strmých 
svahoch hôr, kde spomaľujú eróziu. Stro-

my sú veľkí producenti kyslíka a zo vzdu-
chu naopak odbúravajú hromadiaci sa 
oxid uhličitý, ktorý potrebujú na proces 
fotosyntézy. Les tiež zachytáva pracho-
vé častice a podieľa sa na odstraňovaní 
niektorých škodlivých látok zo vzduchu. 
Lesy sú domovom mnohých rastlín a živo-
číchov, ktorým poskytujú úkryt a potra-
vu. Tie sú súčasťou potravinového reťaz-
ca. V lese je vysoká druhová biodiverzita.

Život lesa závisí aj od zdrojov staveb-
ných látok a stopových prvkov, ktoré rast-
liny čerpajú vo forme vodných roztokov. 
Na základe toho sa vyvinula určitá orga-
nizácia koreňov. V najvyššej, na živiny 
najbohatšej vrstve hrubej 5-20 cm je horné 
koreňové poschodie. Nachádza sa v ňom 
až 80 percent všetkých živých koreňov. 
Pod ním je stredné koreňové poschodie 
a napokon spodné koreňové poschodie, 
ktoré môže siahať až po hladinu spodnej 
vody.

Začal sa mesiac lesov

» red
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiff eisen.sk R A D O S Ť  B Y Ť  U  N Á S

Raiff eisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiff eisen banka

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

PODPORTE NAŠICH HOKEJISTOV 
A NECHAJTE IM ODKAZ 
NA FAN VLAJKE! 

Navštívte hokejovú Roadshow Raiff eisen banky pri príležitosti MS v hokeji 2019 
dňa 6. 4. 2019 od 12.00 do 17.00 hod., pred OC Galéria, Bratislavská 5b v Nitre.
Zabavte sa v hokejovom duchu, vyhrajte zaujímavé ceny 
a možno aj lístky na MS v hokeji 2019.

Tešíme sa na vás.

RB_hokej_roadshow_207x137_0319.indd   6 26.3.19   16:31

Referendum: Slovensko pre rodiny

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

7 otázok v na-
šom hĺbkovom 
referende, ktoré 
o r g a n i z uj e m e , 
chceme venovať 
slovenským rodi-
nám a ich problé-

mom. Naposledy som Vám predstavili 
4 z nich, dnes to budú ďalšie 3.

9. Vymáhanie výživného štátom. 
Chceme, aby administratívu a náklady 
na vymáhanie výživného na dieťa mo-
hol rodič, ktorý sa stará o dieťa, zveriť 
Centru právnej pomoci. Tisíce matiek 
sa dnes dlhé mesiace či roky dopro-
sujú otcom svojich detí (niekedy je to 
aj opačne), aby im zaplatili alimenty. 
Doplácajú na to svojím časom i peniaz-
mi. Navrhujeme preto, aby mohol rodič 
starajúci sa o dieťa takúto pohľadávku 
preniesť na Centrum právnej pomoci, 
ktoré by alimenty vymáhalo za neho. 
Zastávame názor, že matky či otcovia v 
takejto situácii si túto pomoc zaslúžia.

10. Po 40 odpracovaných rokoch 
do dôchodku. Štát by mal umožniť 
odchod do predčasného dôchodku 
každému, kto odpracoval aspoň 40 ro-
kov., samozrejme s tým, aby sa mater-
ská i rodičovská „dovolenka“ počítala 
do odpracovaných rokov. Tento návrh 

nášho hnutia OĽANO je alternatívou 
voči návrhu Smeru a má výrazne väč-
šiu podporu medzi ľuďmi či odbornou 
verejnosťou a hlavne - Rada pre rozpoč-
tovú zodpovednosť náš návrh vyhod-
notila ako dramaticky zodpovednejší 
voči verejným financiám. Náš návrh je 
tiež spravodlivejší, než návrh Smeru, 
ktorý určuje len vek odchodu do dô-
chodku. Podľa nás je však pri určovaní 
dôchodkov dôležitejšie pozerať sa na 
to, kto koľko rokov odpracoval a akým 
dielom prispel k budovaniu Slovenska.

11. Zrušenie doplatkov na lieky. 
Deti, dôchodcovia a osoby so zdra-
votným postihnutím by mali byť oslo-
bodení od akýchkoľvek doplatkov na 
lieky. Myslíme si, že toto opatrenie nie 
je potrebné bližšie 
vysvetľovať. Táto 
skupina ľudí si 
rozhodne zaslúži 
našu pomoc.

Bojujeme Za 
Slovensko pria-
teľské k rodinám. 
Pomôžte nám ho 
presadiť.
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Aktuálne vydanie nájdete aj na:
www.regionpress.sk/vydavatelstvo/aktualne-cislo 

LETÁKY
0905 400 025
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VÝROČIE JÁNA PAVLA / ZAMESTNANIE

Daniela Rezáková
rezakova@regionpress.sk 
0905 400 025

OZVITE SA NÁM

Týždenníky siete REGIONPRESS sú 
prvým regionálnym médiom, ktoré na 
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia 
pre svojich inzerentov splnenie všeo-
becných zákonných povinností.
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0905 400 025
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Bol druhý apríl 2005. Pápež Ján Pavol 
II. zomrel o 21:37 CEST (19:37 UTC), 46 dní 
pred svojimi 85. narodeninami vo svojom 
súkromnom apartmáne. 

Svätý Ján Pavol II. , vlastným menom 
Karol Józef Wojtyła sa narodil 18. mája 
1920 vo Wadowiciach pri Krakove. Bol 
poľský duchovný a 264. rímsky pápež, 
prvý netaliansky pápež od roku 1522 a 
najmladší od roku 1846.

Teológ, intelektuál, básnik, drama-
tik, profesionálny filozof vyškolený vo fe-
nomenologickej tradícii, ktorá sa snažila 
pokresťančiť existencializmus; na druhej 
strane zbožný človek milujúci kultúru 
ľudového katolicizmu, kostoly, zázraky, 
púte, svätých, ruženec a Matku Božiu.

14. marca 2004 dĺžkou svojho ponti-
fikátu predstihol pontifikát pápeža Leva 
XIII. a jeho pôsobenie vo funkcii pápeža 
sa stalo tretím najdlhším v histórii (po 
Piovi IX. a sv. Petrovi). 

Pápež Ján Pavol II. zomrel po dlhom 
boji proti Parkinsonovej chorobe a ďal-
ším chorobám v prvú sobotu po Veľkej 
noci, vo vigíliu slávnosti Božieho Milo-
srdenstva. Jeho posledné slová boli „Po-
zwólcie mi iść do domu Ojca“ (Nechajte 
ma ísť do domu Otca).

Ako najmladší zvolený pápež od čias 
pápeža Pia IX. (1846) začal Ján Pavol II. 
svoj pontifikát ako mimoriadne zdravý, 
relatívne mladý muž, ktorý na rozdiel 
od svojich predchodcov chodieval na 
túry, plával a lyžoval. Napriek tomu, po 
dvadsiatich piatich rokoch úradu, po-

kuse o atentát v roku 1981 a množstvu 
problémov s rakovinou, fyzické zdravie 
Jána Pavla upadalo. Mal nádor, ktorý mu 
odstránili z hrubého čreva v roku 1992, 
vykĺbené rameno v roku 1993, zlomenú 
stehennú kosť v roku 1994 a v roku 1996 
mu vyoperovali slepé črevo.

Ortopedická operácia v roku 2001 
potvrdila, že pápež Ján Pavol II. trpí na 
Parkinsonovu chorobu, o ktorej sa už 
dlhšiu dobu špekulovalo; Vatikán to po-
tvrdil v roku 2003. Mal problémy súvisle 
povedať viac ako niekoľko viet a aj slabo 
počul. Takisto mal v pravom kolene bo-
lestivú artritídu, ktorá sa mu vyvinula 
po výmene bedrového kĺbu, takže iba 
zriedkavo chodil na verejnosti. Aj na-
priek tomu pokračoval vo svojich cestách 
po celom svete. Tí, ktorí sa s ním stretli 
ku koncu života, potvrdili, že hoci bol po 
fyzickej stránke veľmi zničený, mentálne 
bol stále veľmi čulý. Pápež vždy hovoril, 
že jeho smrť by mala byť oslavovaná ako 
cesta k ďalšej etape jeho večného života. 
Množstvo svetových vedúcich predstavi-
teľov vyjadrilo svoju sústrasť a nechalo 
spustiť vlajky na pol žrde.

Deň, keď odišiel náš Otec

» red

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025



NR-19-13 strana- 11

11
ZA ŽIVOT / ZAMESTNANIE

Víkend nás opäť prekvapil svojou krásou. 
Jarné slnečné počasie vytiahlo mnohých 
ľudí do prírody. Mohli sme sa opájať sýtou 
farbou zlatého dažďa či bielych zakvitnu-
tých halúzok. Bolo nesmierne uvoľňujúce 
preniesť sa od ťažkých politických voleb-
ných dilem k jednoduchému obrazu „náde-
je“ prebúdzajúcej sa prírody. Všetko začínalo 
odznova. Nie úplne izolovane, lebo, pocho-
piteľne, zima tomu dala najprv predpoklad. 
Zimné obdobie je východiskom jari. Bez jej 
uspávajúceho statického tónu by sme ne-
mohli oceniť výšky dynamického rozkvetu. 

A hoci nie som fanúšikom moderného 
trendu bioštýlu vo všetkých oblastiach živo-
ta, dala som sa tentoraz prehovoriť na výlet 
do neďalekej biofarmy. A neoľutovala som. 
Objavila som staronové veci. Fascinovalo 
ma, koľko mladých rodín a  párov nanovo 
vdychovalo našu tradíciu: voľný chov domá-
cich zvierat, tradičné remeslá, potravinové 
výrobky bez stabilizátorov a konzervačných 
látok, pripravované metódou našich starých 
mám. Zvieratá neboli vybraté podľa krásy a 
výkonnosti, aby upútali. Jednoducho tam 
boli so svojím životným príbehom: jednooký 
koník, sliepočky so zdegenerovaným zobá-
kom menšie i väčšie tvary. Aj zruby, stajne 
a válovy mali celkom prirodzený ráz, taký 
odlišný od starostlivo ošetrovaného skan-
zenu, ktorý dnes slúži väčšmi filmovému 
priemyslu a  komercializácii než bežnému 
človeku. Skanzen je totiž mŕtvy, kým biofar-
ma žije. 

Tento výlet ma veľmi inšpiroval, do akej 
miery má význam presadzovať moderné 

umelé prostriedky, technológie, keď ľudia 
(a osobitne mladí) sa, naopak, vracajú čoraz 
väčšmi k pôvodnému, osvedčenému, tradič-
nému – so všetkými nedokonalosťami a chy-
bami. Nielen čo sa týka potravín a prírody, 
boom zažívajú aj slovenské remeslá, folklór, 
drevené a handrové hračky, prírodné detské 
ihriská, biobazény. Moderná architektúra 
a  stavebníctvo sa uberá smerom od ume-
lých napodobnenín (fejkov) k nefalšovaným 
prírodným materiálom. Bio sa uplatňuje aj 
v medicíne a priemysle, pokiaľ sa len dá. Bio-
similárne prípravky, biostimulačné hnojivá, 
biologické postreky, bylinkové produkty. 

Ľudia postupne objavujú cenu históriou 
overených receptov a princípov. Tradičné už 
neznamená zastarané, ale múdre a preziera-
vé, ktoré sa vyhne nežiaducim dôsledkom. 
Bio je je v kurze. Je návratom ku koreňom 
rozumnej previazanosti človeka s prírodou. 
Je konečne prehodením výhybky  od slepej 
koľaje ľudskej spupnosti. Tento jarný víkend 
mi dal nádej, že mladá generácia objaví opäť 
svoju dôstojnosť v  životnom štýle, ktorý sa 
uskromní, ktorý viac dáva ako berie, ktorý 
oceňuje minulé, aby stavalo z neho budúce. 
Generácia, ktorá nepodľahne neovereným 
experimentom a nestane sa ľahkou korisťou 
manipulácie reklamných trikov. 

Nadýchla som sa jari, aby spadol zo mňa 
tieň nedôvery, ktorý ma posledne tak spú-
taval. Črtá sa nádej, že nejdeme opačným 
smerom a  že nezavrhujeme všetko dobré, 
čo kedy bolo. Bio je modernejšie ako moder-
nosť.

Bio je znovu živé

» Mária Raučinová, Fórum života
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

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

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme na TPP

vodiča MKD
0-3 ročný vozový park

triedy euro 6.
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Firma Damaro Slovakia

Preplácané nočné jazdy.
Nástup ihneď.

Kontakt: 0911 997 728

Víkendy doma
Plat 1500€ (600€

v čistom + diéty + Bonusy)
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Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

- dlhodobo v NR
- práca v sede na 3 zmeny

Ponuka
práce

Základná mzda
522€/brutto + variabil 141€

+ ostatné príplatky

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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Spoločnosť DAKAP, s.r.o.
príjme s nástupom ihneď:

0905 833 592, kapusnikova@gmail.com

mzda: 850€ brutto/ mesiac
mzda: 900€ brutto/ mesiac

Miesto: Pohostinstvo GHÝMES v Jelenci

6 €/brutto

CNC FRÉZAR
obsluha CNC obrábacie centrum

SÚSTRUŽNÍK
na klasickom sústruhu
5,50 €/brutto
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možný mesačný hrubý zárobok: až 805 €
 

možný prechod do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk

STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

ZLATÉ MORAVCE: utorok, 02.04.2019 o 09:00, 
Hotel Vion, Továrenská 64

Viac informácií:

P I C K E R

Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:

LEOPOLDOV: streda, 03.04.2019 o 09:00,
Penzión Nina, Hlohovecká 7

NITRA: každý utorok o 09:00 a 14:00,
 každý štvrtok o 14:00, budova VBC, Štúrova 22

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

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

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

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

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

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

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

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

KRBY

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
�������������� 

11 EUR/hod.

����������������������

85
-0
00
5

85
_0
24
5

Práca 
v Českej 
republike 

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO
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VÝBORNÉ  
PLATOVÉ 

PODMIENKY

+421 918 607 897  +421 917 650 018
+421 905 775 463

VODIČ VZV
ZVÁRAČ CO2
ELEKTRIKÁR

OPERÁTOR VÝROBY

PRACOVNÍK
DO PLASTOVEJ 

VÝROBY

Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

distribucia.nr@regionpress.sk
0905 400 025

Kontaktujte nás:


