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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416

950 € + bonusy
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

Miriam Vrbková, 0908 686 164
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
     Salón krásy Claudi   •   www.salonclaudi.sk

HYDRODERMABRÁZIA 
najnovšia vákuová technológia 
hĺbkového čistenia pleti 

           HYDRO FACE
• akné, zmenšenie pórov
• spevnenie
• bielenie 
• dodanie hydratácie a výživy

Dezinfekcia salónu germicídnou lampou
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV

KÚPEĽNE NA KĽÚČ

MUROVANÉ PLOTY 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

 

0910 680 183

ZATEPLENIE
ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

ZÁRUKA NA PRÁCU
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BLIŽŠIE INFO: 0905 636 775

LEVICE, Ľ. Štúra 47
HOTEL ROZKVET

REŠTAURÁCIA

 

 

ŠOFÉRA NA ROZVOZ 
PIZZE A JEDLA

PLAT: 4 € BRUTTO/HOD.

PRACOVNÝ ČAS:
PO - SO: OD 13:00 - 20:30 HOD.
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INZERCIA

 

LEVICKO
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Objektívnosť buď je, alebo nie 
je. Nemôže byť ani väčššia, ani 
menšia. Objektivita je snaha čo 
najviac priblížiť sa podstate, a 
teda čo najviac obmedziť vplyv 
osobný. Je žiaduca práve preto, že 
nezávisí na osobách. A ich chcení 
či nechcení, sympatiách či antipa-
tiách, odmietaní či naopak zbož-
ňovaní.

Zdá sa, že sa vracajú časy, v kto-
rých sú vopred mantinely „objekti-
vity“ až priveľmi politicky zúžené. 
Stanovené. Odtiaľ potiaľ ešte možno, 
tam však už nemožno.. Nie je žiadú-
ce sa vyjadrovať k veci, k téme. „Byť 
objektívny, používať svoj rozum je 
možné len vtedy, keď človek dospe-
je k pokore, keď sa zbaví detinských 
snov o vševedúcnosti a všemohúc-
nosti.“ Túto myšlienku nielen vy-
slovil, ale aj v praktickom živote 
presadzoval  Erich Fromm, nemec-
ko-americký psychoanalytik, socio-
lóg a filozof, dialektický humanista, 
ktorý sa zameral na človeka bojujú-
ceho za slobodu a ľudskú dôstojnosť.

Sloboda a dôstojnosť nemô-
že existovať bez objektivity. Inak 
osobnostne nikdy nikam nedospe-
jeme. „Nedospelosť je neschopnosť 
používať svoj rozum bez cudzieho 
vedenia.“ Prikladám zas výrok  Im-
manuela Kanta, nemeckého filozofa, 
tvorcu kriticizmu.

Nikto ani na súčasnom Sloven-
sku nemá právo žiadať od nás, aby 
sme myšlienkovo a názorovo ne-
dospievali a nedospeli. Ani vládna 
moc, oháňajúca sa grandióznym 
voličským mandátom spred viac ako 
roka, z ktorého však už zostal iba 
smutný, ak nie výsmešný fragment. 
Nikto nemá právo nás poučovať o 
potrebe menej či viac objektívnosti.

Postaviť sa indoktrinácii moci je 
občianskou povinnosťou. Je to zále-
žitosť práva na vlastnú svojstojnosť, 
osobnú hrdosť.

Žijeme si tu na Slovensku tak 
nejak divne. Tvárime sa, že sme zme-
nili systém, že moc sa správa inak. 
Ale všetko to, čo pomáhalo pred 
Novembrom 1989 udržať sa moci pri 
moci, si aj tá súčasná moc prevzala 
za svoju politiku moci. Máme tu síce 
ústavu, áno, demokratickú ústavu, 
ale nemáme politiku, ktorá by ju reš-
pektovala. Kompetenčné zákony sa 
jej netýkajú. Napríklad. Ale, ak moc 
môže ignorovať zákony, zakotvené 
už priamo v ústave, prečo 
by to nemohli robiť aj 
občania, ktorí si tú moc 
financujú? Že by to bola 
cesta k anarchii? Nie, to 
už je anarchia.

So želaním as-
poň toho relatív-
ne dobrého

Objektívnosť nemožno nariadiť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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3. júna 1989  
čínska vláda rozhodla o vyslaní armády na potlačenie študentských 
protestov na pekinskom námestí Tchien-an-men kuang-čchang 

Výročia a udalosti
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá 
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

JARNÁ ZĽAVA 

-20%
*
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»KÚPIM Malotraktor AGZAT 
aj nepojazdný Ponúknite. 
0949505827
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»KÚPIM STARÝ PIONIER 
MUSTANG STADION SIMSON 
BABETA AJ POKAZENÉ NE-
KOMPLETNÉ 0915215406
»Kúpim vaše staré auto aj 
bez STK tel: 0919420515

»Prenajmem/predám gar-
sónku v LV 0904874987

»Predám rodinný dom v 
Dolnej Seči, štvorec, 14 ár 
pozemok. 0915067396

»Kúpim haki lešenie. tel. 
0908 532 682

»Predám kuchynský stôl so 
stoličkami, 0905215039

»Predám pánsky horský bi-
cykel a dámsky Liberta cena 
dohodou 0904833490

»Kúpim ľudové kroje 
0902708047
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»Predám horský bicy-
kel novší 40 eur LEVICE 
0901701923
»ODKÚPIM KROJE AJ ČASTI 
VOJENSKÉ VECI OBRAZY MIN-
CE BANKOVKY HODINKY A INÉ 
0903868361

»PREDÁM ŠIJACÍ STROJ SIN-
GER 0907283034

»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI 0905674276

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                    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

14 RôZNE / iné    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Chcete si podať inzerát?
   Návod nájdete na strane 6.

POKRAČOVANIE
na 6. strane hore 

Presviedčali sme vás, že sme obyčajní 
ľudia a  nezávislé osobnosti. Nebola 
to pravda. Mali sme heslo - úprimne, 
odvážne a pre ľudí. Po voľbách sme to 
zmenili. Prebrali sme od našich pred-
chodcov to, čo sme na nich odsudzova-
li – klamstvo, aroganciu, papalášstvo, 
túžbu po moci a službu „našim“ ľuďom. 

Dali ste nám obrovskú dôveru a moc. 
Ale my sme do funkcií obsadili ľudí bez 
odbornosti a  manažérskych schopností. 
Ľudí, ktorí nám chceli poradiť a pomôcť, 
sme ignorovali a označovali ich za múd-
rosráčov. Ničili sme malých farmárov 
a podnikateľov a pomáhali korporáciám. 
Úradníci šikanovali obyčajných ľudí viac 
ako predtým.

Svojou pýchou a neschopnosťou sme 
spôsobili obrovský chaos v celej krajine. 
Namiesto toho, aby sme sa zamerali na 
dôležité problémy, vyvolávali sme me-
dzi sebou malicherné konflikty a hádky, 
predbiehali sa v sebaprezentáciách a sta-
tusoch na internete. Náš šéf začal riadiť 
krajinu ako keby mu patrila. Ľudia tŕpli, 
akú ďalšiu hlúposť zase vymyslí, koľko 
škôd napácha a  akú hanbu nám urobí 
v zahraničí. Nebol schopný prijať spätnú 
väzbu a kritikov označoval za nepriateľov. 
Ani ľudia okolo neho nenašli odvahu po-

vedať mu pravdu. Boli mu vďační za teplé 
miestečka a funkcie. Za rok sa takto v kra-
jine prehajdákali stovky miliónov eur na 
marketingové show jedného človeka. 

S ľuďmi sa hrali nedôstojné hry a oni 
trpezlivo stáli v  radoch na strkanie tyči-
niek do nosa. Súťažilo sa v  tom, kto má 
rýchle prsty a zaregistruje starkú na oč-
kovanie. Nakoniec bežala súťaž pre mla-
dých – nájdi si svojho starčeka. Možno 
by to bolo aj úsmevné, keby zbytočne ne-
zomreli tisíce ľudí. Štát kolabuje pre našu 
neschopnosť. Prepáčte nám občania, hra-
li sme sa na všemocných a nadávali vám 
za veci, za ktoré ste nemohli. Správali sme 
sa ako hlupáci. Zachutila nám moc a slá-
va, naučili sme sa viesť prázdne reči a sľu-
bovať veci, ktoré sa nikdy nestanú. Pošlia-
pali sme ideály, pre ktoré ste nás volili. 

Milí občania, možno by ste očakávali 
takéto vyhlásenie od 
víťazov volieb 2020. 
Nedočkáte sa. Stali 
sa politikmi. Napísal 
som to za nich ja. Za-
čnime si krajinu spra-
vovať sami – bez 
politikov.

Prepáčte nám ľudia!

» Ján Košturiak

1. júna 1980  
začala vysielať spravodajská televízna stanica CNN
2. júna 1953   
Korunovácia kráľovnej Alžbety II ktorá je koruno-
vaná kráľovnou Spojeného kráľovstva, Kanady, 
Austrálie, Nového Zélandu a ďalších častí spolo-
čenstva Commonwealth 

Výročia a udalosti
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre Nitru, Zlaté Moravce, 
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

PLATÍME 
50 €/1 TONA
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GARANCIA NAJNIŽŠÍCH CIEN
0904 807 922

0904 807 922
montplastokna.sk, skorecigor@centrum.sk

- Plastové a hliníkové 
   okná a dvere,
- Žaluzie, sieťky, parapety 
- Kompletné práce, 
- Predaj okien a dverí

- Plastové a hliníkové 
   okná a dvere,
- Žaluzie, sieťky, parapety 
- Kompletné práce, 
- Predaj okien a dverí
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15 rokov na trhu

10 rokov záruka
info@oknook.sk  •  0911 88 77 51 • 0903 88 77 51
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KAMENÁRSTVO K&K

Levice, Vojenská 2, 1. poschodie

FRANTIŠEK KRAKO
- vyhotovenie pomníkov
- sekanie a zlátenie písmen
- betónovanie základov
- čistenie a opravy hrobov
- krby, parapety, pracovné dosky
   z prírodného kameňa

PO - PI 8:00 - 16:00
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»HĽADÁM DOBRÝCH ĽUDÍ 
KTORÍ MI PONÚKNU NA 
PRENÁJOM JEDNU IZBU A 
KUCHYNKU NAJRADŠEJ NA 
DEDINE MôŽE BYŤ AJ CELO-
ROČNE OBÝVATEĽNÝ DOMČEK 
NECH MÁ ELEKTRINU A PIT-
NÚ VODU. SOM DôCHODCA 
VŠESTRANNÝ KUTIL. PRO-
SÍM POMôZTE PONÚKNITE 
CHCEM EŠTE DôSTOJNE ZIŤ. 
LEVICE A BLÍZKE OKOLIE SMS 
0908265741
»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI 0905674276
»KÚPIM STARŠIU VZDU-
CHOVKU VZ-35,47, SLAVIA 
0910419469

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»56r hľadá priateľku 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš 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, LV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

Deň otvárania studničiek (31. 5.) je 
prastarý slovanský zvyk, ktorý sa 
pripomína v období Turíc, sviatku 
vstupu do letného obdobia a v kres-
ťanskej tradícii sviatku zoslania Du-
cha Svätého na apoštolov zhromaž-
dených v Jeruzaleme. 

Počas tohto dňa ľudia vyčistením 
otvárajú studničky v chotári. Ak by 
tak nevykonali, podľa povier by boli 
postihnutí nedostatkom vlahy. Ľudia 
tiež veria, že kto otvorí aspoň jednu 
studničku, bude počas nasledujúceho 
roka zdravý.

Dedinčania v tento deň prinášali 
dary ku studničkám a obetovali du-
chom zvieratá, ktoré zabíjali. Aj sloven-
ský názov sviatku - Turíce - sa zvyčaj-
ne odvodzuje od jedného z kultových 
zvierat Slovanov, dnes už takmer vyhu-
beného tura.

Na niektorých miestach, napríklad 
na Liptove a na Morave, sa ešte stále 
zachováva tradícia otvárania studni-
čiek. Na hornom Liptove, konkrétne 
vo Važci, sa tento prastarý zvyk, keď 
ľudia (najmä však dievčatá) vyčistením 
otvárajú studničky v chotári, pestuje 
dodnes pričinením miestneho folklór-
neho súboru. Druhotne sa však z hor-
ného Liptova rozšíril aj na iné miesta. 
V skutočnosti sa na Liptove pôvodne 
studničky čistili počas celého obdobia 
medzi Veľkou Nocou a Turícami. Cho-
tár, v ktorom by studničky nevyčistili, 

by bol totiž podľa prastarých predstáv 
postihnutý nedostatkom vlahy. Vo Važ-
ci sa pri otváraní studničiek tancuje 
prastarý tanec zvaný chorovod a spie-
va sa pieseň Omilienci. Na Morave a v 
Čechách si po otvorení všetkých stud-
ničiek dievčatá spomedzi seba zvolili 
kráľovnú (králevničku, králenku). 
Malo to byť malé, dobré a pekné dievča, 
ktoré ozdobili kvetinami a spoločne šli 
po kolede - od domu k domu vyberali 
drobné príspevky na oslavu (majáles, 
resp. juniáles).

Tradíciu otvárania studničiek dnes 
okrem folkórnych skupín prevzali aj 
mimovládne ekologické zoskupenia 
či turistické oddiely. Tým, že vyčistia 
svoju lesnú studničku a okolité turistic-
ké chodníčky nielen oživujú staré tra-
dície, ale aj zvyčajne odštartujú letnú 
turistickú sezónu.

Deň otvárania studničiek 

» red
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30. mája 2003
Peklo vo Svätom Jure – policajný zásah 
voči účastníkom hudobného festivalu

Výročia a udalosti
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY−  ZIMNÉ ZÁHRADY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ

SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro
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Ovčiari poznajú veľmi dobre zná-
me príslovie, ktoré vraví „ovca dojí 
pyskom“. Práve tieto slová sú pre 
Slovensko obrovskou výhodou. 

Bohaté a rôznorodé zloženie bylín 
slovenských pasienkov má priaznivý 
a preukázateľne značný vplyv na cen-
né zloženie ovčieho mlieka, z ktorého 
sa vyrába kvalitná bryndza. Nie je len 
chutná, ale aj zdraviu vysoko osožná. 
Patrí medzi naše syrové klenoty a nie 
nadarmo sa jej vraví aj slovenské bie-
le zlato. Bryndza svojím priaznivým 
vplyvom na imunitný systém dokáže 
pomôcť aj pri prevencii v boji proti stále 
aktuálnej hrozbe pandémie koronaví-
rusu. 

Chov oviec na Slovensku prebieha 
od nepamäti tradičným spôsobom a 
to na pastve, kde dosahujú najlepšiu 
bilanciu zdravia, ako aj chuti ich pro-
duktov. Obzvlášť z májového mlieka 
je bryndza mimoriadne cenným po-
kladom. Jej konzumácia má totiž bla-
hodarný vplyv na imunitný systém 
človeka. Je dokázané, že už jeden gram 
bryndze obsahuje viac ako miliardu 
živých probiotických kultúr viac ako 
dvadsiatich druhov baktérií mliečneho 
kvasenia. Tieto mimoriadne vlastnosti 
slovenskej bryndze na Slovensku sú 
spôsobené najmä botanickou pestros-
ťou pasienkov, ktoré sú podľa výsku-
mov pestrejšie ako napríklad alpské 
pasienky. A práve v tom je čaro našej 

bryndze. Ovce, ktoré tieto pasienky 
spásajú v našej prírode, dokážu trans-
formovať zložky pastvy do mlieka. 
Vďaka tomu sa bryndza zaraďuje me-
dzi funkčné potraviny, čo znamená, že 
jej konzumácia má priaznivé účinky na 
ľudské zdravie. 

„Slovenská bryndza” má schvá-
lené chránené zemepisné označenie 
Európskou úniou a môže sa vyrábať 
iba z mlieka získaného na Slovensku. 
Klasická bryndza sa môže vyrábať aj zo 
zmesi ovčieho a kravského syra, je ale 
dobré vedieť, že musí obsahovať naj-
menej 50 percent ovčieho hrudkového 
syra. Pridanú hodnotu predstavuje 
práve slovenská 100 poercentná ovčia 
bryndza, ktorej konzumácia by v na-
šom jedálničku nemala chýbať. 

Bryndza, slovenské biele zlato

» red   Zdroj MPaRV SR

4. júna 1996  
prvý testovací štart nosnej rakety Ariane 5 so štyrmi vedeckými 
družicami skončil haváriou 

Výročia a udalosti
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Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

VYKÚPIME
STARÉ PERIE

driapané, nedriapané

 Paplóny  Vankúše

 Duchny z peria
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Na východnom okraji Pohronské-
ho Inovca leží mesto Nová Baňa. Jej 
okolie ponúka mnoho príležitostí 
na vychádzky do prírody. Výletníci 
tak môžu obdivovať prekrásnu fau-
nu i flóru, navštíviť vodopád, opev-
nené hradisko či pútnicke miesto.

Veľký Inovec je najvyšším vrchom 
Pohronského Inovca a obľúbeným 
vyhliadkovým bodom. Vrchol tvorí 
zvetrané bralo andezitového pôvodu. 
Je dostupný z rôznych bodov. Ak sa 
tam vypravíte zo Starej Huty, cestou - 
na krátkej odbočke môžete obdivovať 
Starohutský vodopád. Cesta vedie po 
zelenej značke k Loksovej lúke a míňať 
budete tiež bývalé opevnené hradisko 
Zámčisko. Najkratšia a najjednoduchšia 
je trasa z areálu Drozdovo, ktorú tvorí 
približne 7 km dlhý okruh.

Starohutský vodopád
Národná prírodná pamiatka Staro-

hutský vodopád s výškou 5 metrov sa 
nachádza 300 metrov severne od osa-
dy Stará Huta - časť Novej Bane. Od 
smerovníka na konci osady ste pri vo-
dopáde za pár minút. Na mieste sa na-
chádza posedenie a informačná tabuľa. 
Vodopád je najkrajší na jar. Pokiaľ máte 

viac času, môžete pokračovať ďalej Ná-
učným chodníkom Vojšín. Je dlhý 12 km 
a končí v obci Malá Lehota a absolvovať 
ho trvá asi 5 hodín. Vrátiť sa môžete 
autobusom zo zastávky pri Kamennom 
mori smerom do Novej Bane.

Zámčisko - Nová Baňa
Archeologická lokalita Zámčisko sa 

rozprestiera na strmom kopci pod Veľ-
kým Inovcom. Nájdete tam zemný val, 
dlhý 430 metrov a prechádzajúci miesta-
mi na väčších úsekoch do kamennej 
konštrukcie. Mohutný val zabezpečoval 
ochranu celého areálu hradiska so zvl-
neným terénom, zaberajúceho plochu 
asi 7 hektárov. V západnej časti hra-
diska v bezprostrednej blízkosti valu sa 
zachovali zvyšky 40 až 45cm hrubých a 
110 cm vysokých múrov stavby takmer 
štvorcového pôdorysu s rozmermi 250 x 
260 cm, ktoré sú postavené z plochých 
úlomkov andezitu kladených nasucho 
z miestneho skalného útvaru. Opevne-
né hradisko zrejme slúžilo obyvateľom 
okolitých osád ako útočisko v nepokoj-
ných dobách.

Zvonička, Kaplnka 
Kohútovo i rozhľadňa

Z Novej Bane sa môžete vydať aj na 

vychádzku Náučným chodníkom Zvo-
nička. Ide o celoročne voľne prístupný 
obojsmerný, okružný chodník v dĺžke 6 
233 metrov a celý okruh prejdete za pri-
bližne 2,5 až 3 hodiny, pričom to zvlád-
nu aj rodiny s deťmi či seniori. Obdivo-
vať môžete areál Zvoničky, ktorá bola 
pristavená ku kaplnke v Kohútove. Ide o 
prekrásne pútnické miesto, ktoré svoju 
históriu začalo písať v roku 1863. Cesta 
ďalej vedie okolo Červenej a Havranej 
skaly. Obe ponúkajú prekrásne výhľady 
do údolia Hrona. Neďaleko skál sme-

rom na Háj odbočíte z chodníka kúsok 
k šachte Klingsbitner. Trasa sa potom 
pripája na lesnú cestu. Z tohto miesta 
vás cesta miernym stúpaním zavedie na 
Háj, kde si môžete prezrieť kameňolom 
vytvárajúci pôsobivý skalný amfiteáter. 
Na mieste tohto bývalého kameňolomu 
stojí rozhľadňa ponúkajúca úchvatné 
výhľady na široké okolie.

Informácie a foto poskytla 
OOCR Región Gron, 

autor foto (vodopád) Peter Čákovský
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Miesta v okolí Novej Bane, 
ktoré sa oplatí vidieť

ZDRAVIEny

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA

3
9

-0
 T

T
2

1



LV21-21 strana- 9

zamestnanielevicko
9

7
5
-0
9

Ponuka práce 

v automobilovom 

priemysle 

v  BRATISLAVE 

www.ic-aumont.sk

KONTAKT: 
0905 281 763

    0905 452 659    

Nástup: 
máj 2021

Hľadáme 
pracovníkov na 

pozíciu:

základná 
mzda 981 €
 + príplatky

Výrobný 
pracovník 

pre montáž 

Nástupný 
bonus 700€

13. a 14. plat 
PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV 

VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- Hľadám skupinu elektrikárov, 
  alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku

- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí firma

- Zabezpečíme náradie  a firemné auto
- Práca na TPP

- Viac info telefonicky 
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Bližšie informácie Vám radi poskytneme pri osobnom stretnutí 

alebo mailom  Monika.Kondacova@rudolph-log.com

 

alebo telefonicky 0908 991 121

 .

RUDOLPH LOGISTICS SLOVAKIA, 
MLYNSKÉ NIVY 16, BRATISLAVA 821 09

• Nástup možný IHNEĎ
• Trojzmenná prevádzka
• Dochádzkový bonus v hodnote 110 EUR/mesiac (za 100%-nú dochádzku)
• Oprávnenie na VZV výhodou  

s priemerným nástupným platom 916 EUR/Mes.
Ďalšie príplatky:
• Príplatok za prácu v noci + 1,50 EUR/hod.
• Príplatok za prácu cez víkend - sobota + 50 %, nedeľa + 100 %, štátny 
sviatok +150% z

 

priemerného zárobku 
Stravné lístky 4 EUR/deň – 77,5 % hradí zamestnávateľ

Hľadáme do našej Levickej pobočky:

 SKLADNÍKOV / SKLADNÍČKY
• Práca na plný úväzok od 4,50 EUR/hod., po skúšobnej dobe 4,70 EUR/hod.
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F&H Tools s.r.o. pôsobí ako poskytovate  per r
v N r rstvo.

N r r s  Augsburgu pr
Mníchove v Nemecku. S r v r s rokom 

.

Pr r rmínu nástupu:

 Úspešne  
 Z r r r r r e 
 Výr re pr r u 
 R r  
 Pr r r y 
 N u

 
 Progra  

 sústr r r v 
 Výroba vysoko pr robkov pomocou výrobných nákresov 
 Samostatná kontr r l

 Ú re 
 Pr u 
 V r u 
 V r r k 
 N u

 U r v 
 Vyber r u 
 B ru vrátane prepr tr ru 
 N r repravných prostr o a

 Ú r re 
 R r  
 Pr u 
 F a 
 N u

 S r r r ravárenských pr h  
 výrobných halách 
 Ú r r rov pr y 
 Upr r í 
 Z r a 

V V Pr V ( rátane 
stov) rmínu 

nástupu na e  tools.eu

9
9
 0

6
4



LV21-21 strana- 11

zamestnanielevicko
11

HĽADÁTE ZAMESTNANCOV?KONTAKTUJTE NÁS
levicko@regionpress.sk

0905 422 015
3
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Štúrove

Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h
0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. 
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 
PODMIENKA: UKONČENÉ  I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 091
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)
• 14-dňové turnusy, rakúska 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 dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Nepremeškajte letné akcie v kúpeľoch lúčky
1. 6. 2021 

OTVÁRAME 

KÚPEĽNÝ HOTEL 

KUBO

www.kupele-lucky.sk
Recepcia: +421 44 43 75 111  |  recepcia@kupele-lucky.sk
Obchodné oddelenie: +421 44 43 75 561  |  kupele@kupele-lucky.sk
Kúpeľná liečba: +421 44 43 75 657  |  liecba@kupele-lucky.sk

Realizované s finančnou 
podporou Ministerstva dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky.

FIRST MOMENT POBYT 
LETNÝ RELAX

Platné od 1. 7. do 30. 9. 2021
Ubytovanie na 4 noci
Plná penzia
Vstupná lekárska prehliadka
2 liečebné procedúry za každú noc pobytu
1 vstup do bazénov na každú noc pobytu
Možnosť objednať pobyt len do 15.6.2021

Cena od 

260 € 
na os. / 4 noci

LIEČEBNÝ POBYT 
JARNÝ RELAX

Platné od 1. 5. do 30. 6. 2021
Ubytovanie na 4 noci
Plná penzia       
Vstupná lekárska prehliadka
2 liečebné procedúry za každú noc pobytu
1 vstup do bazénov na každú noc pobytu
Možnosť predĺženia pobytu

Cena od 

240 € 
na os. / 4 noci
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