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NITRIANSKO
č. 37 / 13. SEPTEMBER 2019 / 23. ROčNÍK

NITRA (Chrenová)
Fatranská 5A
www.lasercenter.sk
0940 83 83 55

DERMATOLOGICKÁ - KOŽNÁ
AMBULANCIA
na priamu platbu

NOVÁ

a iné kožné problémy riešime bez čakania
Objednajte sa
na presný čas
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Miesto:
Horné Lefantovce
Veľká ulica
(za cintorínom)
Otváracia doba:
PO-PIA: 8.00 - 17.00 hod.
SO: 8.00 - 14.00 hod.

jablká 1. triedy
jablká na kvas
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IZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

VYSOKOKVALITNÝMI 
MATERIÁLMI

0911 28 88 68
Sme na trhu už viac ako 25 rokov...

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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Hviezdoslavova trieda 643, Nitra (vedľa predajne BILLA na Klokočine)
Otváracie hodiny: Po - Pia 8:30 - 18:30 So 8:30 - 18:00 Ne 8:30 - 14:00

Zľava sa nevzťahuje na: ponožky,
dámske nohavičky, boxerky, kahance, kvety AKCIA PLATÍ od 7.9.2019 do 30.9.2019

VEĽKÝ
VÝPREDAJ -40%
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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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Reštaurácia Gloria
vo Veľkom Záluží

prijme
do TPPšikovného / šikovnú

ČAŠNÍKA
ČAŠNÍČKU
plat 900€ v čistom
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NITRIANSKO

Daniela Rezáková  0905 400 025
Mgr. Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Mgr. Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Nitra, Dolné Krškany, 
Dražovce, Horné Krškany, Kynek, Mly-
nárce, Párovské Háje, Alekšince, Bá-
dice, Branč, Veľká Ves, Cabaj, Čápor, 
Čab, Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, 
Dolné Lefantovce, Dolné Obdokovce, 
Golianovo, Horné Lefantovce, Hosťo-
vá, Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Jel-
šovce, Kolíňany, Lukáčovce, Lužianky, 
Malý Cetín, Nitrianske Hrnčiarovce, 
Nové Sady, Podhorany, Pohranice, 
Rišňovce, Rumanová, Štitáre, Veľký 
Cetín, Veľký Lapáš, Výčapy - Opatov-
ce, Zbehy, Žirany, Ladice, Veľké Zálužie 
nepárny týždeň: Nitra, Dolné Kr-
škany, Dražovce, Horné Krškany, Ja-
níkovce, Kynek, Mlynárce, Alekšince, 
Babindol, Branč, Veľká Ves, Cabaj, 
Čápor, Čakajovce, Čechynce, Golia-
novo, Horné Lefantovce, Ivanka pri 
Nitre, Jarok, Jelenec, Klasov, Kolíňany, 
Lužianky, Malý Cetín, Mojmírovce, 
Nitrianske Hrnčiarovce, Paňa, Po-
hranice, Rišňovce, Rumanová, Sväto-
plukovo, Štitáre, Veľká Dolina, Veľký 
Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol, Zbehy, 
Žirany, Veľké Zálužie 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Kmeťkova 10
NITRA

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   27.650 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

DISTRIBÚCIA (54.930 domácností)

Spolahlivý O2 Internet na doma je dostupný 
pre viac ako 96 % obyvate¾ov.

má ho už aj Nitraaaaa

Od 10 ¬ 
mesaène

,

Príïte si poò do O2 Predajne 
v OC Galéria Tesco, Bratislavská 5, Nitra.
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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€/kus

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

PREDAJ
živých
MORIEK
KURENIEC

9

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,90 € / ks
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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

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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Nie realizovať práce, ale konať, 
robiť, pracovať. Nie bednička, ale debnička.

Slovenčina naša

Nie aquapark, 
ale akvapark (od roku 2006).

Nie bakšiš, ale sprepitné, 
obslužné, prepitné, úplatok.

Slovenčina naša
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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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»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ, 
tel.: 0908 205 521 »Kúpim 
malotraktor Terra, Vari 
Agzat alebo TZ4K, tel.: 
0904 995 579

»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

»Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047 »ZO STA-
RÝCH DOMOV KÚPIM STA-
ROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE, tel.: 0918 
439 124 »Kúpim rôzne 
starožitnosti aj v poško-
denom stave, tel.: 0903 
753 758

»Predám 30L a 10L kam. 
súdok na kapustu, obý-
vaciu stenu 4 m – maha-
gon, konferenčný stolík, 
2 plyšové koberce, 2 m 
horársku pílu s drevenými 
rúčkami, rôzne starožit-
nosti: kosu, kosák, pílu, 
strúžiky, hoblík, 30 – 50 l 
hrnce na zabíjačku, mly-
nec na mäso, tel.: 0949 
217 287

»55r. muž hľadá ženu, tel.: 
0917 049 831

Občianska
riadková
inzercia

www.regionpress.sk

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    
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Chcete si podať inzerát?
Pošlite SMS
na číslo 8866
v tvare:

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 novinách, NR za-
meňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

RP medzera NR medzera
číslo rubriky medzera
Text inzerátu

» V pive je málo vitamí-
nov, 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 útoč-
níkovi bránia hrať futbal 
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 volá-
me - ženy.

» Pre dnešné dievčatá nie 
je dôležitý iba zovňajšok, 
ale aj vnútro! Napríklad 
klimatizácia, kožené se-
dadlá a taaák...

» Nikdy nezlomte chla-
povi srdce, má len jedno! 
Polámte 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!

Vtipy - zmes

Inzercia
0905 400 025
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UŽ V PREDAJI
SADENICE JAHÔD

záhradkárskych, vinárskych a domácich potrieb
pri mestskej tržnici

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA

Bývalá
predajňa

Velosprintu
predajňa
bicyklov )(Parkovanie

pred
predajňou

Damborského 7, 949 01 Nitra
PO - PI      7:00 - 17:00
SO             7:00 - 12:000905 642 494 3,75€od 15€23,90€od 0,66€10,99€0,5l 0,42€

1l 0,60€

15,45€ 3,60€ 98,70€

PREPRAVKA 15kgDEMIŽONPOSTREKOVAČ
5l BAREL 120lVÍNNE

KVASINKY
FĽAŠA
LIEH

MLYNČEK NA HROZNOKLIEŠTE
VRUBLOVACIE

POSTREKOVAČ
STOCKER ELEKTRICKÝNOŽNICEDEMIŽON

5l - 6,40€
10l - 9,90€
15l - 14,50€
20l - 16,90€
25l - 18,90€
34l - 22,50€
50l - 23,50€

KUPÓN
 ZĽAVA
5%

--
--
--
--
--
--
--
--
--
-

od 75€

-------------------

Ponúkame - odstopkovače, mlynčeky, lisy - preše a nádoby, nádrže a sudy na hrozno, pre uskladnenie vína, medoviny, pálenky - a drobné
vinárske potreby -  filtre a čerpadlá na víno, vínomery, zátky, demižony, kefy na fľaše, uzatváračky, plničky, a iné pomôcky pri výrobe vína mame

široký vyber ozdobných fliaš na palenku cc 20 druhova zároveň fľaše na víno ponúkame široký sortiment záhradkárskych a domácich potrieb

10l

LIEHOMER
MUŠTOMER
CUKROMER

5,50€

Kupón platí do 30.9.2019 45
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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

0903 535 269

MURÁRSKE
STAVEBNÉ

PRÁCE

45
-0

24
6

45
-0

05
1

45
-0

13
5

• 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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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 !

regionálne

noviny
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PÍLA
» REZIVO
pre stavbárov, stolárov a
domácich majstrov

» KROVY
podľa vášho rozpisu

» HRANOLY
foršne, strešné laty, dosky ...

Jarocká ulica, Veľké Zálužie
0944 171 596
remadrevo@gmail.com
www.rema-drevo.sk

AKCIA
195€/m3 za krovy a

skladové drevo

Veľké Zálužie

REMA
DREVO s.r.o.
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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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ČISTENIE » ROZVODOV VODY
» BOILEROV » VYKUROVACÍCH

SYSTÉMOV

Máte problém s kvalitou vody ?
Obráťte sa na nás a my Vám poradíme !

Kontakt:
0910 559 632
info@aquabal.sk

Kompletná úprava vody
mestskej a studničnej

INŠTALÁCIA
ROZVODOV

www.aquabal.sk
www.drevenebazeny.sk 

» VODY
» KÚRENIA
» KANALIZÁCIEOdstránenie vápenných usadenín

» ROZBOR VODY

» NÁVRH

» MONTÁŽ

» SERVIS

Zmäkčovače

od 299€
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KRTKOVANIE
A ČISTENIE KANALIZÁCIE

MONITORING KANALIZÁCIE
ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA,
HRDZE A NEČISTÔT Z VODOVODOV A

PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV

0907 736 169NITRAwww.kamenarstvobednar.sk
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KONTAJNEROVÁ DOPRAVA
Odvoz stavebného
odpadu a preprava
materiálov kontajnermi

Peter Varga 0911 566 902
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KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné

starožitnosti
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025

www.regionpress.sk
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Každoročne počas leta zbalia čle-
novia trnavského Klubu sloven-
ských turistov Spartak Trnava 
svoje batohy a vydajú sa na osem 
dní trvajúce dobrodružstvo, počas 
ktorého objavujú krásy niektorého 
zo slovenských prípadne českých 
pohorí. Tentokrát sa im do hľadá-
čika dostal Šariš. A tak sa vyzbro-
jení chuťou spoznávať nepoznané, 
mapami a dobrými turistickými 
topánkami vydali na cestu.

Za týždeň nachodilo štyridsaťsedem 
zanietených trnavských  turistov spo-
ločne 3725 kilometrov, pričom najusi-
lovnejšia z nich ich prešla za týždeň 126. 
Objavili veľa očarujúcich miest a nie-
ktoré z nich vám vďaka ich postrehom 
môžeme priblížiť aj na stránkach našich 
novín.

Kojšovská hoľa
Kojšovskú hoľu nájdete v horskom 

krajinnom celku Volovské vrchy. Kojšov-
ka, ako ju tiež zvyknú nazývať, je vrch 
nachádzajúci sa v nadmorskej výške 
1246 metrov a spoločne so Zlatoidskou 
horou tvoria akýsi turistický dvojvrchol. 
Na pochod môžete vyraziť z dedinky 
Zlatá Idka po zelenej turistickej značke, 
ktorá vás dovedie na Spálenicu, odtiaľ 
môžete pokračovať po červenej značke 
k Chate Erika a ďalej po žltej značke až 
na Kojšovskú hoľu. „V letných mesia-
coch chodí zo Zlatej Idky na chatu Erika 
turistický vláčik tam aj späť a dá sa ním 
dostať asi kilometer od Kojšovskej hole 
aj takýmto pohodlnejším spôsobom,“ 
radí Daniel Viskupič, predseda trnav-
ského Klubu slovenských turistov Spar-
tak Trnava. Kojšovka je pokrytá trávnym 
porastom a rozloha plochy vrchu je 
približne 100 hektárov. „Naskytne sa 
vám z nej prekrásny kruhový výhľad na 
panorámu Nízkych a Vysokých Tatier, 
ako aj celej východnej časti Slovenska. 
Pri dobrej viditeľnosti môžete vzhliad-
nuť aj časť územia Maďarska a Ukrajiny. 
Na vrchole Kojšovky bola v roku 1988 
vybudovaná meteorologická stanica a 
na jej juhozápadnom svahu, približne 
240 metrov od meteorologickej stanice 
sa nachádza 49 stĺpov mieru,“ hovorí D. 

Viskupič.

Lesný náučný chodník Sigord
Z rekreačného strediska Zelený breh 

Kokošovce vás modrá značka privedie 
až k Náučnému chodníku Sigord. Na-
chádza sa v pohorí Slanských vrchov. 
Po trase sa môžete dozvedieť niečo z 
histórie lesníctva, získať informácie o 
Delnianskom plavebnom vodnom ka-
náli ako aj o lesnej železničke. Cestou 
sa môžete zastaviť v Pamätnom háji 
Alžbety Bavorskej, ktorá údajne toto 
miesto navštívila v roku 1895, kedy pri-
cestovala do Šarišskej stolice. História 
a krása lokality Slanských vrchov jej 
vraj veľmi učarovala. Podľa rozprávaní 
práve na lúke pri hornom minerálnom 
prameni Kyselka bol pre cisárovnú a 
jej sprievod pripravený obed. Keď bola 
v Ženeve v roku 1898 cisárovná Alžbeta 
zavraždená, bola na jej počesť a pamiat-
ku na tomto mieste postavená kamenná 
mohyla s pamätnou tabuľou nad stud-
ničkou s názvom studnička Sisi.

Opálové bane
Pri potulkách pohorím Slanských 

vrchov by ste určite nemali vynechať 
návštevu opálových baní, ktoré boli v 
minulosti známe po celom svete. „Ak 

zájdete do obce Červenica, pešia trasa 
dlhá približne tri kilometre vás privedie 
k zrekonštruovanému vchodu štôlne 
Jozef. Ak sa rozhodnete pre prehliadku 

baní, jej okruh má celkovú dĺžku 1 280 
metrov. Vchod a východ sú v rovnakej 
nadmorskej výške. Pobyt v banských 
podzemných priestoroch trvá asi 45 až 
60 minút. Teplota v banských priesto-

roch počas roka kolíše od +0,5 °C do 
+6,4 °C,“ objasňuje D. Viskupič. Drahý 
opál, ktorý sa v baniach v minulosti ťa-
žil si obľúbili aj členovia rodiny cisára 
Napoleona. Cisárovná Jozefína nosila 
najslávnejší opál Oheň trójsky. Najväčší 
opál menom Harlekýn našli v roku 1775 
na dne potoka v obci Červenica. Vážil 
594 g a ohodnotili ho na 700 tisíc ho-
landských guldenov. Dnes je uložený v 
prírodovednom múzeu vo Viedni. Z dô-
vodu zlej ekonomickej situácie ukončili 
v lokalite Libanka ťažbu opálu v roku 
1922 a v roku 2012 ju Spoločnosť Opálové 
bane Libanka opäť obnovila a sprístup-
nila banské diela aj pre turistov.

Lačnovský kaňon
Ďalšou zastávkou na výprave za krá-

sami Šariša je pohorie Branisko, kde sa 
medzi obcou Lipovce a osadou Lačnov 
ukrýva jedinečný dva kilometre dlhý 
Lačnovský kaňon vytvorený Lačnov-

ským potokom. Ide o úžinu lemovanú 
strmými svahmi a skalnými stenami, 
plnú prekrásnych prírodných scenérií, 
akými sú napríklad vodopády, ale aj 
očarujúce skalné útvary. Najznámejším 
z týchto útvarov je takzvaná Kamenná 
baba. Povesť hovorí, že ide o zlú maco-
chu, ktorá chcela svoje nevlastné dieťa 
zhodiť zo skaly, no než tak stihla urobiť, 
skamenela. Po Kamennej babe je pome-
novaná tiež chránená prírodná rezervá-
cia, na území ktorej Lačnovský kaňon 
leží. Môžete tam nájsť vzácne druhy 
rastlín a živočíchov. „Lačnovský kaňon 
je prístupný náučným chodníkom, kto-
rého východiskami sú obec Lipovce a 
osada Lačnov. Tento chodník prekoná-
va rôzne prirodzené prekážky, viackrát 
prekračuje koryto potoka, vedie šikmý-
mi skalami a okolím vodopádov. Ťažko 
prístupné miesta sú vybavené kovovými 
schodmi, rebríkmi a pomocnými reťaza-
mi, vďaka čomu možno túru absolvovať 
aj bez špeciálnej výbavy. Od cintorína v 
obci Lipovce vás k Lačnovskému kaňo-
nu privedie viacero turistických trás, z 
ktorých si môžete zvoliť podľa toho, na 
koľko kilometrov sa budete cítiť,“ radí 
skúsený turista.

Hervartov
Milovníci histórie by počas svojich 

potuliek Šarišom rozhodne nemali obísť 
ani obec Hervartov. Jej veľkou pýchou a 
dominantou je drevený gotický kostolík 
sv. Františka z Assisi, ktorý bol zapísaný 
spolu s ďalšími drevenými chrámami 
východného Slovenska do zoznamu 
svetového kultúrneho dedičstva UNES-
CO. Ide o rímskokatolícky kostol z kon-
ca 15. storočia, ktorý má svojim dvoj-
dielnym pôdorysom, vysokou strechou 
a ďalšími znakmi v exteriéri a interiéri 
čisto gotický charakter. Je zhotovený z 
červeného smreka. 

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Foto autor: Ivan Gajar, Daniel Viskupič

Po stopách trnavských turistov

Osemdňová výprava za krásami Šariša

Kojšovská hoľa.

Pamätný háj Alžbety Bavorskej.

Lačnovský kaňon.

ZAUJALO NÁS Najčítanejšie regionálne noviny
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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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Slovenskí stredoškoláci môžu strá-
viť školský rok 2020/21 na strednej 
škole v USA.

Záujemcovia o bezplatný študijný 
pobyt v rámci programu Future Le-
aders Exchange (FLEX) sa môžu pri-
hlásiť online do 17. októbra tohto roka. 
Informovala o tom Jana Illešová z Veľ-
vyslanectva USA na Slovensku. 

Výmenný pobyt financuje Minis-
terstvo zahraničných vecí Spojených 
štátov, realizuje ho nezisková vzdelá-
vacia organizácia American council for 
International Education.

Štipendium pokryje náklady na 
letenku, ubytovanie v hostiteľskej ro-
dine, štúdium na americkej strednej 
škole, zdravotné poistenie, prípravné 
školenie aj mesačný príspevok určený 
na spoločenské aktivity. „Študenti si 
hradia náklady spojené so získaním 
cestovného pasu, osobné výdavky nad 
rámec mesačného štipendia či náklady 
spojené s nadrozmernou batožinou,“ 
uviedla Illešová.

Prihlásiť sa môžu iba stredoškolá-
ci, ktorí majú slovenské občianstvo a 
študujú v prvom alebo druhom roční-
ku strednej školy. V prípade päťročné-
ho gymnázia to môžu byť aj študenti 
tretieho ročníka. „Študenti, ktorí sa 
narodili medzi 15. júlom 2002 a 15. jú-
lom 2005, musia mať dobrý priemer a 
angličtinu ovládať  na komunikatívnej 
úrovni,“ vysvetlila Jana Illešová.

Slovensko je v tomto programe 
zaradené od roku 2018. V auguste 2019 
vycestovalo do USA prvých desať štu-
dentov. „Vďaka programu každoročne 
vycestuje do USA viac ako 900 študen-
tov stredných škôl z 21 krajín Európy a 
Ázie. Štipendisti si tak na rok vyskúša-
jú život amerického teenagera a naučia 
sa rešpektovať odlišnosti iných kultúr. 
Po roku v zahraničí sa domov vrátia 
samostatnejší a pripravenejší na život 
v čoraz viac prepojenom svete,“ pripo-
menula Jana Illešová z Veľvyslanectva 
USA na Slovensku.

Šanca pre stredoškolákov

» red

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025
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0800 29 29 29
michal.jancovic@manpower.sk

www.pracujvnitre.sk

HĽADÁTE STABILNÚ PRÁCU V LOGISTIKE? PRIDAJTE SA DO NÁŠHO TÍMU.

Viac informácií:

PICKER
 

možný mesačný hrubý zárobok:                 
 
 

doprava ZADARMO
dvojzmenná prevádzka

 

805 €*
*základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:

1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

POZÝVAME VÁS NA INFORMATÍVNE STRETNUTIA
 

ŠAĽA 17.9. a 24.9.2019 o 12:00
Strike Caffe, Štúrova 1

NOVÉ ZÁMKY 16.9. a 23.9.2019 o 11:00
Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie 7

NITRA vždy v utorok o 09:00 a vo štvrtok o 14:00
 pobočka ManpowerGroup v Nitre, Fraňa Mojtu 19

REALITY, POLITICKÁ INZERCIA, SLUžbY Najčítanejšie regionálne noviny
10

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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B. Nehnuteľnosti evidované na LV č. 851 pre k.ú. Paňa, Obec: Paňa, Okres: Nitra:

Dom súpisné číslo 133 postavený na p.č. 406/61, pozemok parcely registra "C" číslo
406/61 o výmere 497 m2, zastavaná plocha a nádvorie vrátane stavieb neevidovaných
na liste vlastníctva: garáž, letná kuchynka s pivnicou, plot pletivový predný, plot
predný s bránou, plot pletivový vo dvore, spoločná studňa, rozvody vody zo studne,
odvod kanalizácie do žumpy, žumpa.

Všeobecná hodnota: 36 739,35 €

JUDr. Ján Polomský, správca so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, správca
konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra,
Veľký Cetín, IČO: 00 198 862, ako vyhlasovateľ súťaže /ďalej len „vyhlasovateľ“/
v súlade s opatrením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. Z-2-3K 290/1996 zo dňa
27.07.2000 ponúka:

Všeobecná hodnota stanovená Znaleckým posudkom č. 17/2019.

1. Kupujúcim v 2. kole (opakovanom) sa stáva ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu,
    bez ohľadu na cenu stanovenú súdnym znalcom.
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predloženú ponuku, ak by najvyššia
    ponúknutá cena v 2. kole bola zjavne nízka a taktiež ak nebude zložená záloha
    podľa bodu 5. alebo ak nebude doručená vyhlasovateľovi v lehote podľa bodu 8.
3. Záujemca predloží vyhlasovateľovi ponuku v zalepenej obálke označenej „Ponukové
    konanie - PD Agrokombinát V. Cetín 2019“.
4. Obálka musí obsahovať návrh kúpnej ceny (v ponuke sa odporúča uviesť návrh
    kúpnej ceny pre každú majetkovú zložku samostatne, o ktorú má záujemca
    záujem) spolu s dokladom o jej krytí, označenie záujemcu, právnická osoba priloží
    aj aktuálny výpis z obchodného registra. Odporúča sa, aby záujemca v ponuke
    uviedol kontaktné údaje (e-mail, telefón).
5. Záujemca ako podmienku účasti na súťaži zloží zálohu vo výške 5000 EUR (slovom
    päťtisíc euro) pripísaním na účet vyhlasovateľa vo formáte IBAN: SK53 1100 0000
    0029 4104 4012 vedený v Tatra banka, a.s. najneskôr do 02.10.2019. Ak výška
    návrhu kúpnej ceny je nižšia ako 5000 EUR, záujemca zloží zálohu vo výške návrhu
    kúpnej ceny.
6. Neúspešným záujemcom vyhlasovateľ vráti zaplatenú zálohu z účtu najneskôr
    do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania na číslo účtu, z ktorého bola
    záloha uhradená, pokiaľ záujemca v písomnej ponuke neuvedie iné číslo účtu.
7. Bližšie podrobnosti o predávaných nehnuteľnostiach, vrátane znaleckých posudkov
    sú k dispozícii u vyhlasovateľa, tel. č. 02/50579561, adresa: Miletičova 21, 821 08
    Bratislava, e-mail: polomsky@polomsky.sk, kde je možné dohodnúť aj termín
    obhliadky.
8. Lehota na podávanie ponúk sa stanovuje do 02.10.2019, ktorý je posledným dňom
    lehoty.
9. Otváranie ponukových obálok záujemcov s ich návrhom kúpnej ceny sa vykoná
    na Krajskom súde v Bratislave dňa 03.10.2019 o 09:00 hod. na č. dv. 193.
10. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná vyhlasovateľ do 23.10.2019.

A. Nehnuteľnosti evidované na LV č. 618 pre k.ú. Golianovo, Obec: Golianovo, Okres: Nitra:

Všeobecná hodnota stanovená Znaleckým posudkom č. 6/2019 a
Znaleckým posudkom č. 7/2019.

V 2. kole ponukového konania na predaj mimo dražby majetok, zapísaný v súpise
konkurznej podstaty patriaci úpadcovi a to:

Nehnuteľný majetok konkurznej podstaty sa prevádza na kupujúceho
bez tiarch na ňom viaznúcich.

 

P.č.  Názov majetku 
Všeobecná 
hodnota [€] 

1.  Pozemok parcely registra "E" číslo 298/1 o výmere 943 m2, trvalý trávny porast 16 361,05  

2. Pozemok parcely registra "E" číslo 308/1 o výmere 628 m2, trvalý trávny porast 15 367,16  

3. Pozemok parcely registra "E" číslo 679 o výmere 1863 m2, trvalý trávny porast 2 029,90  

 
SPOLU 33 758,11  

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Superluxe s.r.o. 
Suchovská 12, Trnava

www.pranie-kobercov.sk
PO-PI 9:00 - 18:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov 
rozširujeme službu pre Nitru, a to v podobe 

ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená  

na jeden deň v týždni, a to v stredu.

Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.

32
00

03
-9



NR-19-37 strana- 11

07
-0

00
9

0800 29 29 29
michal.jancovic@manpower.sk

www.pracujvnitre.sk

HĽADÁTE STABILNÚ PRÁCU V LOGISTIKE? PRIDAJTE SA DO NÁŠHO TÍMU.

Viac informácií:

PICKER
 

možný mesačný hrubý zárobok:                 
 
 

doprava ZADARMO
dvojzmenná prevádzka

 

805 €*
*základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:

1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

POZÝVAME VÁS NA INFORMATÍVNE STRETNUTIA
 

ŠAĽA 17.9. a 24.9.2019 o 12:00
Strike Caffe, Štúrova 1

NOVÉ ZÁMKY 16.9. a 23.9.2019 o 11:00
Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie 7

NITRA vždy v utorok o 09:00 a vo štvrtok o 14:00
 pobočka ManpowerGroup v Nitre, Fraňa Mojtu 19

ZAMESTNANIENITRIANSKO 11

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

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

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

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 €

0905 555 044

rado@regionpress.sk

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

TLAČIAR - STROJMAJSTER
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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
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pracovníkov do trvalého
pracovného pomeru:

STROJNÍK
obsluha stavebných
strojov 1B, 1C, 1G, 2B

VODIČ
Vodičský preukaz C + E

Prijmeme

od 5.80€/hod

+ DIÉTY / STRAVNÉ LÍSTKY
+ MESAČNÁ ODMENA

Prijmeme
zamestnancov

manuálna práca
plnenie betónových foriem

Pracovná doba
PON-PIA 06:00-14:30

Mzda 4,04 EUR/hod.
+ dochádzkový bonus 100 Eur

Strava alebo stravné lístky
0905 917 308

Mahax Slovakia, s.r.o. 23
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Spoločnosť zo TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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Plat 700-1100€
pre šikovných
bez obmedzenia.

Výborná
pracovná doba!

0902 698 537

Prijmeme

KADERNÍČKU
na trvalý pracovný pomer

do kaderníctva v Nitre
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TLAC vysoká
kvalita

rýchle
dodanie distribúcia

0905  400  025     0905  387  061letáky/katalógy/vizitky a iné
www.regionpress.sk
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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
 -2

5%

do 3
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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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