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Nájdete
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www.sspz.sk
Slovenská správa
pohľadávok a záväzkov, s.r.o.SSPZ

43
-0

05
0

43
-0

13
5

DÁM DO
PRENÁJMU

Tel.: 0918 793 274 

ZABEHNUTÝ BAR 
V CENTRE MESTA 

ZA PRIOROM
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tel.: 0905 484 848

brikety od 159€/t
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UMYVÁRKAUMYVÁRKA
... tepovanie, leštenie 20€

0915 834 386

VÝPREDAJ CENOVÁ BOMBA

-10%-10%

AUTOSÚÈIASTKYAUTOSÚÈIASTKY
... 20 znaèiek oleja skladom
      0907 870 299

èistenie klímy 
ozónom od 10€

 servis klimatizácie
od 25€

AUTOSERVISAUTOSERVIS
0918 892 002

PNEUSERVISPNEUSERVIS
0918 892 002

NOKIAN 205/50R17 80,50 €
NOKIAN 215/50R17 87 €
HANKOOK 225/50 R17 94 €
NOKIAN 225/60 R17 90,90 €
NOKIAN 235/65 R17 81,40 €
NOKIAN 225/60 R18 93,60 €
NOKIAN 235/60 R18 96 €
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AUTOdielyAUTOservis

Lučenec, Zvolenská cesta 9, 50m od čerpacej stanice OMV
Info a objednávky: 0908 669 629, 047/433 40 12

AJ PRE POĽNOHOSPODÁRSKEAJ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE
STROJE A ZARIADENIASTROJE A ZARIADENIA

AJ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE
STROJE A ZARIADENIA

Ložiská • Guferá
 Klinové remene
      Manžety
        O- krúžky
             Filtre
               Oleje              
                 Spojovací materiál
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4.augusta 1875        
zomrel Hans Christian Andersen, dánsky 
spisovateľ (* 1805).

Výročia a udalosti

2.augusta 1777     
panovníčka Mária Terézia vydala nariade-
nie o reorganizácii školstva v monarchii 
pod názvom Ratio educationis; dokument 
v osvietenskom duchu po prvýkrát vyslo-
vil zásadu všeobecnej školskej povinnosti 
(dochádzky do ľudovej školy).

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 915 039
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0918 426 313

PREDÁM
GARÁŽ

NA SÍDLISKU
V POLTÁRI
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VSKO

párny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Divín, Dobroč, Fiľako-
vo, Lovinobaňa, Mýtna, Panické 
Dravce, Ružiná, Tomášovce, Vi-
diná, Poltár, Málinec, Veľký Krtíš, 
Bušince, Dolná Strehová, Malý 
Krtíš, Modrý Kameň, Pôtor, Skla-
biná, Želovce 
nepárny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Fiľakovo, Halič, Panic-
ké Dravce, Rapovce, Veľká nad 
Ipľom, Vidiná, Poltár, Cinobaňa, 
Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Za-
lužany, Kalinovo, Kokava nad 
Rimavicou, Málinec, Veľký Krtíš, 
Kalinovo, Kokava nad Rimavicou 

lucenecko@regionpress.sk

Redakcia: Železničná 26 
LUČENEC

INzERCIa

 

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

Jana Gregušová   0905 915 039

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

Ve¾ký Krtíš

Poltár

Luèenec

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    27.920 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      45.115 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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBúCIa (30.690 domácností)

Raňajkovať by ste mali ako cisári, 
obedovať ako králi, no večerať musí-
te ako žobráci. A hneď z troch príčin 
- klesne vám krvný cukor, nastavíte 
si efektívne spaľovanie tukov a lep-
šie sa vyspíte.

„Ak chcete schudnúť alebo zní-
žiť hladinu cukru v krvi, mali by ste 
konzumovať veľa energie v potrave 
ráno a iba trochu včer,“ hovorí Kerstin 
Oltmanns, ktorá vedie sekciu psycho-
neurobiológie na univerzite v Lübecku. 
Spolu so svojimi kolegami uskutočnila 
dôkazovú štúdiu so šestnástimi dospe-
lými mužmi s normálnou hmotnosťou. 
Väčšinu energie strávila polovica z ni-
cho 9:00 a druhá polovica zas o 19:00. 
Obed mali všetci a vždy rovnaký.

Povedzme si však hneď na úvod, 
že večerať by sme mali najneskôr šty-
ri hodiny pred spánkom. A teraz sa 
pozrime na to, čo večerať, ak chceme 
konzumovať posledné denné jedlo v 
súlade so zásadami zdravej výživy. V 
prvom rade by malo platiť, že večera by 
mala byť ľahká, no zároveň výživná. Je 
vhodné dopriať si pokrm so zvýšeným 
podielom bielkovín a nižším obsahom 
sacharidov. Existuje obrovské množ-
stvo rozličných druhov zeleniny, ktoré 
je možné pripraviť na mnoho spôsobov. 
Skvelou večerou je šalát z čerstvej zele-
niny. Ale aj chutná krémová zelenino-

vá polievka. Ak ste “na mäso”, potom si 
pripravte na večeru kuracie či morčacie 
mäso. Môžete si dopriať aj ryby, ktoré sú 
nielen bohaté na bielkoviny, ale aj na 
dôležité omega mastné kyseliny. Medzi 
potraviny vhodné na večeru môžeme 
zaradiť aj rozličné mliečne výrobky. 
Doprajte si kvalitný jogurt, dobrou voľ-
bou je cottage cheese alebo mozzarella, 
ku ktorej neodmysliteľne patria chutné 
paradajky, bazalka a olivový olej.

Práve v letných mesiacoch vždy, 
keď jete jedlo, metabolická aktivita 
vášho tela sa zvyšuje a s ňou aj teplo, 
ktoré vydáva, pretože musí tráviť tuky, 
sacharidy a bielkoviny, ktoré ste práve 
jedli.A z horúcej bežnej noci noci je zra-
zu noc už naozaj celkom neznesiteľná.

A ako dopadla štúdia? Muži, ktorí 
konzumovali striedme večere, odbú-
ravali telesný tuk oveľa rýchlejšie ako 
tí,, ktorí sa večer “napakovali” do plna. 
A ich glykémia sa čoskoro dostala do 
pásma normy.

Čo majú spoločné 
cisári, králi a žobráci?

» red
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Máte dlhy ? Súdy ? Dražby ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA  0905 638 627

Dispečing SK - 0950 333 222
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Prijmeme MONTÁŽNYCH 
PRACOVNÍKOV V ČR
(mužov, ženy a páry) 
Kontakt: 0915 971 823 
0905 552 537 I 0918 607 897

eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
Makrolon 7/16 bronz  -  16,20 €/m2 s DPH  AKCIA -30%

Ultralight 2/10 číra  -  7,94 €/m2 s DPH  AKCIA -30%

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk DOPRAVA CELÁ SRDOPRAVA CELÁ SR
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» Kúpim ľudové kroje 
0902708047

» Kúpim hrubé plátno vre-
cia kroje sukne šatky hodi-
ny porcelán obrazy náby-
tok 0909117320

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    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera LC medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP LC 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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, LC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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Muža v Česku napadol roj ôs. Po po-
četných pichnutiach dostal anafylak-
tický šok a upadol do bezvedomia. 
Záchranárom sa ho už nepodarilo 
oživiť. Toľko agentúrna správa.

Uštipnutia osou, včelou, či komárom, 
čmeliakom, sršeňom a kliešťom zane-
chávajú v mieste bodnutia jed. V orga-
nizme niektorých ľudí vyvoláva búrlivé 
negatívne reakcie.

Uštipnutie osou alebo včelou
Pre správnu liečbu je dôležité roz-

poznať, o aký druh reakcie po bodnutí 
hmyzom ide. Všeobecne môžu nastať 
dva typy prejavov: nealergická reakcia, 
vyvolaná pôsobením nízkomolekulár-
nych látok účinkujúcich na cievy a aler-
gická reakcia, spôsobená proteínmi. 

Po bodnutí
Ak sa objaví iba drobný lokálny opuch 

a svrbenie v oblasti, kde je uštipnutie, ide 
o nealergickú reakciu, prirodzenú pre 
každého človeka. Slabá bolesť by mala 
ustúpiť do 24 hodín. Ak človek prekoná 
už raz celkovú reakciu je potrebné urobiť 
zásadné opatrenia. Pacient musí byť in-
formovaný o včasnej a účinnej samolieč-
be a mal by byť vybavený preukazom s 
uvedením diagnózy alergie na včelí ale-
bo osí jed a s návodom ako postupovať 
v prípade uštipnutia hmyzom. Tiež musí 

byť vybavený osobným pohotovostným 
balíčkom. Čím rýchlejšie alergická reak-
cia nastupuje, tým je závažnejšia. Vtedy 
je nevyhnutné ihneď uložiť postihnutú 
osobu do stabilizovanej polohy a zavolať 
rýchlu lekársku záchrannú službu.

Ťažká lokálna reakcia
Nadmerný opuch, ktorý môže byť až 

veľkosti mužskej dlane.

Ľahká celková reakcia
Druhý stupeň sa prejavuje generali-

zovanou žihľavkou, svrbením na celom 
tele a nevoľnosťou. 

Mierna celková reakcia
Príznakmi sú opuch mäkkých tkanív 

tváre, pocit úzkosti v hrudníku s napína-
ním na vracanie. Ovyklé sú aj závraty a 
bolesti brucha. 

Ťažká celková reakcia
Pridáva sa pocit sťaženého dychu s 

ťažkým prehĺtaním, zachrípnutím, za-
stretým hlasom, omámenosťou a stra-
chom zo smrti.

Anafylaktický šok
Nastupuje zmodrenie pier a prstov 

rúk, s poklesom krvného tlaku s ko-
lapsom. Výnimkou nie je ani pomočenie 
a bezvedomie.

Letná mora mnohých 
- uštipnutie hmyzom

» red
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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Nemecká pracovná zmuva I Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu I Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

www.simon-�eisch.de  I  job@simon-�eisch.de

BRAVČOVÁ PORÁŽKA 
V NEMECKU

PRÁCA PRE MÄSIAROV

12€ - 15€ BRUTTO NA HODINU

+421 944 995 400
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Citáty 
týždňa

» „Tí, ktorí dobrovoľne vlo-
žia moc do rúk tyrana ale-
bo nepriateľa sa nesmú 
čudovať, že sa nakoniec 
obráti proti ním samým.“
Ezop, staroveký grécky roz-
právač -620 - -564 pred n. 
l. 1.

» „Začiatok diela je v našej 
moci, výsledok je v rukách 
osudu.“ 
Seneca, rímsky stoický filo-
zof, štátnik a dramatik -4 - 
65 pred n. l..

» „Každý sa môže rozhne-
vať, to je ľahké. Ale rozhne-
vať sa voči správnej osobe, 
v správny čas, pre správny 
účel a do správnej miery - 
to nie je v moci každého a 
to nie je ľahké.“ 
Aristoteles, klasický grécky 
filozof, žiak Platóna a za-
kladateľ západnej filozofie 
-384 - -322 pred n. l.. 

» redakcia
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u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

049

-42%
1 l

0.85*

Trvanlivé mlieko
• polotu�né

299

Supercena
cena za 1 kg

Vajcia M

129

15 kusov

(1 kus = 0,09)

Kuracie prsia 
a štvrte

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Hrozno biele 
stolové

144

-56%
kg

3.29

pl
at

í o
d 
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Instantá káva

399

300 g

(1 kg = 13,30)

Nitan/Paprkáš
• krájaný

099

120 g

(100 g = 0,83)

Schwarzwaldská 
šunka

249

250 g

(1 kg = 9,96)

Dusená 
šunka  
• exta tenké 

plátky
• rôzne druhy

349

400 g

(1 kg = 8,73)

OD NEDELE 2. 8. 

Ponuka tovaru platí od 2. 8. do 8. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 21. 7. 2020.
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

pl
at

od
30

.
.

Urpiner Multack 399

8 x 0,5 l

(1 l = 1,00)

4 l

Lina
• rôzne druhy

119

3 x 60 g

(100 g = 0,66)

180 g

Termix do vrecka 
• rôzne druhy

059

120 g

(100 g = 0,49)

Car-Sun
• rôzne druhy

249

10 x 0,2 l

(1 l = 1,25)

2 l

999

Jumbo

(1 kus = 0,14/0,12)

72/84 ks

Detské lienky
• junior/maxi

** Biocídne výrobky používajte bezpe�ne! 
Pred aplikáciou si pre�ítajte údaje na obale a prpojené 

informácie o výrobku!

Univerzálny 
dezinfek�ný srej**

299

750 ml

(1 l = 3,99)

Chery aradajky
dat�ové stacové 129

Supercena

(1 kg = 3,69)

350 g balenie

Konzuné 
zeiaky 
skoré 039

-56%
kg

0.89

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY

2. – 8. AUGUSTA

Ponuka tovaru platí od 2. 8. do 8. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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Christian Marty riskoval svoj život a 
bol prvým človekom, ktorý prekro-
čil Atlantik na surfovej doske. O 19 
rokov neskôr bol pilotom nadzvu-
kového stroja Concorde, ktorý hava-
roval po vzlete a následnom požiari 
pri Paríži.

Posledné, čo pilot Christian Marty 
počul 25. júla 2000 o 16:43 hod. počas 
štartu z Paríža bolo: “Máte za sebou 
plamene, horíte…” V tej chvíli sa v 
pilotnej kabíne ešte neozval žiaden 
varovný signál, horela totiž palivová 
nádrž, ale to vtedy ešte nikto nevedel. 
Až o sekundy neskôr začali motory lie-
tadla strácať ťah. Let Air France 4590 
sa začal rútiť k zemi. Bola to prvá a 
jediná havária nadzvukového stroja 
britsko-francúzskej produkcie Concor-
de. Tenký Concorde so špičatým no-
som, nazývaný „lietajúca ceruzka“, a 
pre mnohých najelegantnejšie lietadlo 
všetkých čias, horel ako pochodeň. V 
tejto fáze štartu však už vzlet nebolo 
možné prerušiť. Concorde mal na pa-
lube100 cestujúcich, z toho 96 Nemcov, 
ktorí chceli byť v New Yorku za tri a pol 
hodiny a vyraziť na plavbu na jednom z 
plávajúcich luxusných hotelov po sve-
tových oceánoch.

Za smrť 113 ľudí (vrátane posádky a 
obetí na zemi) pri katastrofe pri Paríži 
podľa súdu bola zodpovedná americká 
spoločnosť Continental Airlines. Súd 
jej nariadil zaplatiť pokutu 200-tisíc 

eur a milión eur odškodné francúzskej 
leteckej spoločnosti Air France. Jedné-
ho z mechanikov Continental Airlines 
Johna Taylora odsúdili na 15 mesiacov 
podmienečne. Ostatných obvinených 
- nadriadeného mechanika Continen-
tal Airlines Stanleyho Forda, ako aj 
bývalého predstaviteľa francúzskeho 
leteckého úradu a dvoch konštruktérov 
Concordu - súd oslobodil.

Príčinou nehody z 25. júla 2000 bol 
podľa súdu kus kovu, ktorý odpadol z 
lietadla americkej spoločnosti na od-
letovú dráhu pred vzletom Concordu z 
parížskeho letiska Charlesa de Gaullea. 
Pneumatika kolesa lietadla po náraze 
naň začala horieť, explodovala a prera-
zila palivovú nádrž.

Je to síce “už” dvadsať rokov, ale 
pred nimi dala táto smutná udalosť 
drsnú bodku za jednou úžasnou érou 
civilného dopravného letectva.

“Máte za sebou plamene”

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 7. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
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Tamaškovičova 17, Trnava

Vyvolávacia cena: 23 600,- €   Zábezpeka: 5 000,- €
Termíny obhliadok: 04.08.2020 11:30 hod., 18.08.2020 11:30 hod.

Termín a miesto dražby: 20.08.2020 o 10:30 hod.
Hotel Zlatý Býk, Námestie Š. M. Daxnera 413/1A, Rimavská Sobota, „zelený salónik"

DRAŽBA rodinného domu v obci Trenč, súp. č. 9 na parc. č. 1128/10 a pozemkov na parc. 
č. 1128/10, 1128/11, kat. územie Trenč, okres Lučenec

Rodinný dom * TrenčRodinný dom * Trenč



LC20-31 strana - 7

VEDA / SLUŽBY, ZAMESTNANIELUČENECKO
7

Reštaurácia - každý druhý stôl voľ-
ný. Racionálny, nie príliš dlhý je-
dálny lístok. Ceny dobré. Pri vstupe 
škatule s gumovými rukavicami 
veľkosti S a veľkosti XL. Viaceré dez-
infekčné dávkovače, všetko podľa 
predpisov.

Všetko splnené do bodky. Mnohé 
nemocnice by sa mohli prísť podučiť. 
A ak chcete použiť toaletu, musíte si 
obliecť masku. Všetci zamestnanci 
chodia okolo vášho stola s s plastovým 
chráničom pred ich tvárou.

Lenže! V reštaurácii sa akosi zle 
dýchalo. Správne, aj klimatizácia bola 
vypnutá, no na druhej strane, zas ne-
bolo ani len pootvorené žiadne okno, 
neexistovala možnosť prirodzene vet-
rať.

Ale - nariadenia, vyhlášky a pred-
pisy boli dodržané. Ibaže to, čo platilo 
v súvislosti s ochranou proti pandémii 
tento rok v marci, to už je doba kamen-
ná ochorenia Covid 19. Medzitým veda 
uskutočnila obrovský skok v poznaní.

Mnohí vedci poukazujú na to, že 
aerosoly hrajú hlavnú úlohu pri koro-
nových infekciách, ide o malé častice, 
ktoré vírusy môžu prenášať vzduchom 
dlhý čas, najmä v uzavretých miest-
nostiach bez prívodu čerstvého vzdu-
chu alebo ventilačných systémov so 
špeciálnymi filtram. A môže to mať 
veľký zmysel.Vo vnútri sa konali všet-
ky dobre známe udalosti, pri ktorých sa 

mnoho ľudí nakazilo z jedného zdroja. 
Rôzne párty, večerné prednášky, bi-
túnky, bane. Keď tisíce ľudí demonštro-
vali proti rasizmu pred týždňami na 
uliciachii, existoval veľký strach. Ale 
pretože to boli demonštrácie vonku, 
takmer nikto sa nenakazil. 

Zdá sa však, že tieto informácie ne-
prenikajú k tým, ktorí z nich majú robiť 
koncepty a následné opatrenia. Rozši-
rujte medzi svojimi priateľmi, že všade 
treba dlho a účinne a podľa možnosti 
nepretržite vetrať. Že otvorené okná 
dnes znamenajú spásu, kým klimati-
zácia je nákazovo vysoko riziková. A 
že nie je chyba to nevedieť, ešte done-
dávna to nevedeli ani samotní vedci. 
Chyba je to neskúsiť.

Od klimatizácie späť k vetraniu

» red (zdroj Der Spiegel)
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Skladové vozidlá
Renault

Tel.: +421 918 957 263, e-mail: anezka.lorinczova.tempus@partner.renault.sk

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

43
-0
03

7-
6

75
-6
0

94
-0
11
1

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK  - 580 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 

• VODIČ "C" -  od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie  
Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 

NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 
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PRÁCA, PRÁCA, PRÁCA
Prijmeme pracovníkov (mužov, ženy, páry) 

na rôzne pozície:
OPERÁTOROV VÝROBY I MONTÁŽNIKOV
KONTROLÓROV KVALITY I VODIČOV VZV

ZVÁRAČOV CO2 I MONTÉROV ŽALÚZIÍ
Práca v Českej republike (Ostrava, Kolín, Praha, Mikulov)

Doprava a ubytovanie ZDARMA. 

Kontakt: 0918 493 960
Mail: mhruby.idelta@gmail.com
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Stavebná firma prijme
železiarov

do panelárne
v Nemecku.

TPP + 2.400€ v čistom.
ZDARMA

doprava + ubytovanie...........................
0907 736 115 78

12
00

06
1-

4

INZERCIA
0905 915 039
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· 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 aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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®

www.lk-servis.sk

Okná a dvere
na splátky

0915 863 995
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Prijmeme nových zamestnancov Prijmeme nových zamestnancov 
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pre dlhodobú prácu do Nemecka aj 
cez zimu
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0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu

����������������������
��������������������
�������������������������������
firmou      
����������������������
���������������


