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0903 376 067
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416
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Bezpečné a trvalé
odstránenie chĺpkov
na tvári a tele
intenzívnym pulzným
svetlom (IPL).
Zbavte sa ich navždy!

DARČEKOVÉ POUKÁŽKYMiriam Vrbková, 0908 686 164
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice

DEZINFEKCIA SALÓNU GERMICÍDNOU LAMPOU

Obsluha a údržba 
zariadenia na úpravu osív

Manuálnu zručnosť
Vodičský preukaz B

Prácu na trvalý pracovný pomer
Nástupný plat 900 € + bonusy

 Priemerná mzda v našej spoloč-
 nos� na tejto pozícii je 1180 €
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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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www.nehnutelnostilevice.sk

Nehnuteľnosti Levice

SPROSTREDKOVANIE FINANCOVANIA NEHNUTEĽNOSTI
Slavomír Forgáč      0903 773 827
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Stačí iba trošku láskavej driny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Mladosť bujnie a rozvíja sa sama. Má 
na to dostatok síl. A hlavne – veľa 
času. Staroba je na tom naopak. A 
opustená staroba úplne najhoršie.

Niekedy sa vám tajomstvá života 
zjavujú až po dlhých rokoch. Nie je to 
film, ktorý pozeráte stodvadsať minút a 
poznáte záver.  Istý grunt bol roky opus-
tený. Žila iba časť záhrady, na ktorej si 
smeli pracovití ľudia dopestovať zeleni-
nu, zemiaky, rajčiny, papriky, uhorky. 
Predok chátral. Chalupa, dvor. Pôvod-
ných gazdov dali mladí do penziónu. 
Lebo veď, kto sa dnes bude starať o 
starých, čoraz viac chorých a čoraz viac 
nevládnych? Už len predať ich grunt a 
dostať peniaze. Gazdovstvo, na ktorom 
sa deti hrávali, dom, v ktorom susedia 
pod schodami na povalu miešali sliv-
kový lekvár, dvor, na ktorom po robote 
stával koník a chvostom zo seba odhá-
ňal muchy. A záhrada za stodolou, kde 
si ľudia mohli utrhnúť čo len chceli.

Domu vpredu pukla stena, až to 
vyzerá, že od žiaľu. Z pumpy na dvore 
sa dávno prestala ťahať voda na zalie-
vanie, na záhrade vyrástla dvojmetrová 
burina. Iba čerešňa a moruša rodili zo 
zvyku rok čo rok na opustenom grunte.

Konečne sa našiel kupec. V predzá-

hradke domu s puknutou stenou zasia-
la mladá žienka pás kvetín. Jej manžel 
zbavil pozemok buriny, zo stodoly vy-
viezol slamu, ktorú ešte starí gazdovia 
podstieľali koníkovi. Týždne roboty a 
na grunt sa vrátil mladý život. Nech sa 
im obom darí!

No a sme v téme. Stačí iba kus lás-
kavej driny. Keď vaši rodičia zostar-
nú a nebudú vládať, neodložte ich a 
nepredajte ich majetok, o ktorý sa oni 
celý život starali a zveľaďovali ho. Žia-
den peniaz vám za to nemôže stáť. Ak 
nevládzu, pomôžte im, ale neberte im 
domov. Pod akoukoľvek zámienkou, že 
„tam“ im bude dobre. No nebude. Ak sa 
čo len trochu dá, opatrujte ich a ich die-
lo. Ani oni vás neodložili, keď vás bolo 
treba prebaľovať, čistiť, ošetrovať. Buď-
te ako oni. A ak túžite po majetkoch, pe-
niazoch, tak si na ne zarobte vlastnou 
drinou. Vaši starkí to nemali 
o nič ľahšie ako vy.

Nesmierne držím 
palce tým mladým.. Vy-
dali sa inou cestou, ako je 
obvyklé. Začali budovať 
život. Nie ho míňať.

Pekný týždeň

12. júna 1987  
americký prezident Ronald Reagan oficiálne vyzval vodcu Soviet-
skeho zväzu Michaila Gorbačova na zbúranie berlínskeho múru

Výročia a udalosti
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Máte PROBLÉM s ÚVEROM ?
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15 rokov na trhu

10 rokov záruka
info@oknook.sk  •  0911 88 77 51 • 0903 88 77 515
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0910 908 246

STAVEBNÉ 
PRÁCE:

ZABEZPEČENIE 
MATERIÁLU

 dom na kľúč
hrubé stavby
zámkové dlažby
murované ploty
obklad / dlažba
zateplovanie
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Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
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»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949350195
»Kúpim motocykle Jawa/ 
CZ/ Babetta/ Stadion/ Sim-
son aj iné 0949371361
»Kúpim katalyzátor. 0951 
602 044
»Kúpim pojazdné osobné 
auto a dodávku. Aj bez špz 
a stk. 0918495956
»Kúpim vaše staré auto aj 
bez STK tel 0919420515
»CZ 175 JAWA 250 350 PIO-
NIER STADION JAWA 90 SIM-
SON KÚPIM TIETO MOTORKY 
0915215406

»Predám rodinný dom v 
Dolnej Seči, štvorec, 14 ár 
pim haki lešenie. tel. 0908 
532 682

Predám st. pozemok 520m2 
v lese na samote v Horší. 
Na pozemku malá chatka 
s elektrikou. Cena 18 000€. 
0908631642

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Predám kladivkový šro-
tovník, veľkú káru cena do-
hodou 0911276743

»ODKÚPIM MINCE BAN-
KOVKY STARÉ MOTORKY 
0903868361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

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

»56r hľadá priateľku 
0917049831

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    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Chcete si podať inzerát?
   Návod nájdete na strane 6.

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Papaláši zneužívajú svoje postavenie, 
aby získali nejakú výhodu. Väčšinou 
sa za papalášov považujú vyššie po-
stavení verejní činitelia. 

Takmer každý Slovák má však v sebe 
papalášske sklony - vyhľadávať známos-
ti, vybavovať pre seba výhody a výnimky, 
privlastňovať si, čo nám nepatrí, pred-
biehať sa a porušovať predpisy. Každý 
deň vidím takýchto ľudí - niektorí si nad 
Varínom načierno stavajú namiesto zá-
hradných chatiek veľké domy, ďalší sa 
preháňajú na terénnych autách po lesoch 
a lúkach v Malej Fatre a okolo Vodného 
diela Žilina. Nelegálne rúbu drevo a strie-
ľajú zvieratá v národných parkoch. Ká-
moši ministrov, tenistka a iné „celebrity“ 
predbiehali ľudí pri očkovaní a ministri 
s majákmi vodičov na cestách. Pre oby-
čajných ľudí platia predpisy a vyhlášky, 
papaláši si u hygienika povybavujú vý-
nimky. Papaláš s anténou na hlave si 
počas mimoriadnych opatrení vodil do 
nemocnice svoj hárem. Pre ambicióznych 
papalášov vznikajú aj nové ministerstvá, 
úrady a funkcie. Papaláši v samosprá-
vach si kupujú strategické pozemky a roz-
deľujú provízie.

Keď papaláša prichytia, že odpísal 
diplomovku, alebo si privlastnil niečo, čo 

mu nepatrí, tvári sa, že sa nič nestalo. A 
ľudia si povedia, že takto to u nás od ne-
pamäti chodí. V krajine papalášov, kde 
nikdy neplatil rovnaký meter pre všet-
kých.

Bol by som rád, keby sme raz žili v kra-
jine, kde majú všetci ľudia rovnaké práva 
a možnosti. Tí hore aj tí dole, vzdelaní aj 
menej vzdelaní, starí aj mladí, bohatí aj 
chudobní, zdraví aj nemocní. Potrebuje-
me na to tri veci:
1. Osobnú odvahu a statočnosť, neustu-
povať papalášom a postaviť sa proti nim.
2. Transparentný systém a jasné pravidlá 
pre všetkých. 
3. Kontrolu dodržiavania pravidiel a ne-
kompromisnú represiu pri ich porušovaní.

Robíme si žarty z Američanov, ale 
ľudia tam rešpektujú zákon a policajtov. 
Moja dcéra žije v Šanghaji. Vírus tam eli-
minovali disciplínou 
a dodržiavaním pra-
vidiel. Všetci a bez 
rozdielu. V krajine 
papalášov si mnohí 
robia, čo chcú. A tak 
aj táto krajina vy-
zerá - chaos, 
klamstvo a 
podvody. 

Krajina papalášov

» Ján Košturiak
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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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ŤAŽNÉ ZARIADENIA 
Predaj • Montáž • seriózne ceny • profesionálna montáž 

• zaručená kvalita • skúsenosť • Zlaté Moravce • swingpneu.sk
0915 207 784 • 0905 186 682

16. júna 1919
vznik Slovenskej republiky rád

Výročia a udalosti
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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 

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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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 422 015
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Stredisko starostlivosti o tvár
Špecializácia na problematickú tvár mládeže

Prístrojové čistenie pleti
Programy pre starnúcu pleť

Internetový obchod s individuálnym poradenstvom

SANAT, Nábrežná 3, pavilón B, Levice, +421 944 999 896
Máme pre Vás pripravené novinky
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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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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.

Keď počujem od politikov frázu, že 
„nalejú“ do školstva peniaze, vní-
mam to ako tradičnú populistickú 
jazdu. Jednak škola nie je len o na-
lievaní peňazí, jednak také reči po-
čúvame roky. 

Isto, verím, že sa do školstva bude 
perspektívne investovať, lebo môže to-
tálne skolabovať. Kedy sa však investí-
cie naplnia, to nedokážem odhadnúť, 
hoci sa školstvom zaoberám. Určite 
však viem, že modelové školy, rozšíre-
nie zamestnancov o zdravotné sestry 
či investícia do digitalizácie nie sú rie-
šenia, ktoré by riešili vážne problémy.  
Takéto nápady sú iba modelové prí-
klady na budovanie imidžu politikov. 
Najhoršie je, že stav školstva sa dotýka 
bežných občanov.

Predchádzajúca vláda uzákoni-
la povinnosť, aby žiaci rok pred ná-
stupom na základnú školu povinne 
navštevovali materskú školu (MŠ). Z 
hľadiska pedagogického tomu nemám 
čo vyčítať, pomôže to najmä deťom zo 
sociálne slabšieho prostredia. Politici 
si začiarkli aktivitu a dodnes sú takí, 
čo sa tým chvália. Ale aká je realita? 
Taká, že v niektorých regiónoch je ne-
dostatok MŠ a pokojne sa môže stať, že 
mladšie deti nebudú môcť byť prijaté 
z kapacitných dôvodov. Dali vtedy zá-
konu dvojročný odklad, no to je málo. 
Postaviť MŠ  netrvá ani tak dlho ako 
vybaviť všetky potrebné papiere. Je 

dobré, že sa uvoľňujú prostriedky na 
budovanie MŠ, no vyššie popísaný stav 
sa začína už od tohto septembra! Opäť 
to schytajú rodičia mladších detí, ktorí 
nedokážu umiestniť dieťa v štátnej MŠ 
alebo budú musieť platiť za súkromnú 
MŠ. Dostanú sa tak do zložitej finanč-
nej situácie. A to po likvidačných epi-
demických opatreniach. 

A takto to je. Politici si presadia ná-
pady, hoci aj rozumné. No bez kontaktu 
s realitou. My schválime, vy zrealizujte! 
A najlepšie bez nárokov na štát. My sa 
pochválime. Samospráva, rodič, škola, 
poraďte si, ako viete. Je hrozné, že nie-
ktoré obce otvárajú MŠ v kadejakých 
voľných priestoroch. 

Riešenie sa núka samo. Prečo ten-
to zákon ešte na dva roky neodložiť? 
Keď si politici potrebujú riešiť záujmy, 
krivia legislatívu tak, ako im vyhovuje. 
No logický posun platnosti zákona by 
mnohých z nás uchránil od stresu, od 
nadľudskej námahy, od hľadania rieše-
ní ťažko riešiteľného - niet budov, niet 
škôlok. V neposlednom rade by mali 
politici, čo nám kladú prekážky pod 
nohy, myslieť na to, že aj takéto veci 
ich pripravujú o popularitu. A potom 
sa niet čudovať, že Slovač iba brble, 
nadáva či kritizuje. Ale politik si chce 
začiarknuť aktivitu... 

Povinná materská škola  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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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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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 6. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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13. júna 1968  
vládnym nariadením č. 70/1968 Zb. bola opätovne legalizovaná 
činnosť Gréckokatolíckej cirkvi v Česko-Slovensku

Výročia a udalosti

14. júna 1942
Anna Franková si začala písať denník

Výročia a udalosti
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 26 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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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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Deň narcisov je jedinečná verejno-pro-
spešná zbierka Ligy proti rakovine a 
tento rok sa koná už po 25. krát. 

Finančné prostriedky sa využívajú 
na konkrétnu praktickú pomoc onkolo-
gickým pacientom a ich blízkym na celom 
Slovensku. Viac informácii o činnosti Ligy 
proti rakovine nájdete na www.lpr.sk

Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení ko-
ronavírusu, svet sa však nezastavil a pozor-
nosť je nutné venovať i ostatným oblastiam 
zdravotníctva.Verejno – prospešná zbierka 
Deň narcisov však nemôže mať pauzu. 

„Narcis, ktorý je symbolom spolupat-
ričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich 
rakovinou, chceme a potrebujeme odo-
vzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, 
ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projek-
tov realizovaných Ligou proti rakovine a 
radi na ne prispejú. Opäť sme museli pri-
stúpiť k zodpovednému riešeniu na ochra-
nu verejného zdravia pred koronavírusom. 
Posledný ročník poznačil výrazný, až 75 
percentný pokles výnosu zbierky, čo v ne-
vyspytateľnom a neistom čase pandémie 
bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej, 
žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu 
nemôže mať ani naša pomoc“, približuje 
Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka 
Ligy proti rakovine.

Ako môžete tento rok prispieť?
NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

Od 10.6. do 12.6.: exkluzívne v obchodoch 
Tesco - prispením do pokladničky alebo 
prispením cez kupóny priamo pri pokladni
Od 7.6.: 300 000 náhodne vybraných do-
mácností na Slovensku si nájde obálku s 
narcisom a informáciami o možnostiach 
prispenia

ONLINE A SMS ZBIERKA
Do 20. 6. 2021 možnosť prispenia prostred-
níctvom:
• SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)
• účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 
5454
- virtuálny narcis môžete získať v online 
zbierke na www.dennarcisov.sk.

OSTATNÉ FORMY PRISPENIA
• prispieť môžete v sieti bankomatov a 
vkladomatov Slovenskej sporiteľne cez tla-
čítko Deň narcisov
• virtuálny narcis môžete získať na www.
zlavadna.sk, www.pilulka.sk
• prispieť môžete kúpou limitovanej edície 
ponožiek Fusakle a limitovanej edície zub-
ných kefiek CURAPROX

Deň narcisov v júni? 
Nie, to nie je podvod ani omyl!

» red

Slovenské jaskyne sú svetoznáme, 
ale menej sa vie o geoparkoch. Tieto 
územia slúžia vo svete ako moderný 
nástroj cestovného ruchu a nového 
spôsobu využitia voľného času. 

Ich cieľom je podporovať snahy o 
ochranu neživej i živej prírody, pre-
vádzkovanie zeleného cestovného ru-
chu a vzdelávanie verejnosti formou 
príbehov. Vďaka ministerstvu život-
ného prostredia (MŽP) sa Sieť sloven-
ských geoparkov rozšírila o Geopark 
Malé Karpaty. 

Prijatie Geoparku Malé Karpaty do 
Siete geoparkov SR je výsledkom dlho-
dobej snahy o vybudovanie geoparku 
podľa zásad organizácie UNESCO, a to 
iniciatívou zdola. Geopark Malé Karpa-
ty je dlhodobo budovaný na princípoch 
dobrých vzťahov, práce s verejnosťou a 
vzdelávaním mládeže. Nadšenie ma-
nažmentu geoparku sa pretavuje do 
dobre fungujúcej spolupráce s orgánmi 
štátnej a verejnej správy, vedeckými 
inštitúciami a neziskovými organizá-
ciami. Jiří Vitáloš, zástupca Geoparku 
Malé Karpaty zdôraznil, že geopark 
tvoria tri piliere - neživá príroda, živá 
príroda a kultúra. „Našou úlohou je 
priblížiť ich vzájomnú interakciu širo-
kej verejnosti,“ podčiarkol.

Komplikovaná geologická stavba 
Malých Karpát, vysoká geologická a 
biologická diverzita a nimi ovplyvnená 
kultúra sú zdrojom mnohých príbehov. 

Súčasťou územia je množstvo výni-
močných lokalít, počnúc hradnou ska-
lou na Devíne, cez Sandberg, Marian-
ku, banskú oblasť medzi Pernekom a 
Pezinkom, vinohrady na úbočí Malých 
Karpát, až po krasové oblasti v okolí 
jaskyne Driny a Plaveckého podhradia.

Geopark Malé Karpaty sa pripojil 
k etablovaným geoparkom UNESCO 
geoparku Novohrad - Nógrád, Ban-
skoštiavnickému geoparku a Bansko-
bystrickému geoparku.

MŽP podporuje zvyšovanie pove-
domia verejnosti o geoparkoch, ktoré 
sú územiami s výnimočnými geologic-
kými, prírodnými, či kultúrno-historic-
kými hodnotami. 

Viete, čo sú to geoparky?

» red
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17. jún 2006  
konali sa predčasné parlamentné voľby; víťazom sa stala strana 
SMER – sociálna demokracia

Výročia a udalosti

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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Ponúka prácu 

Vodiči VZV, skladníci, 
operátori  výroby 

Miesto práce

Bratislava, Lozorno, Nitra, Hlohovec, Trnava...

Školíme VZV ZDARMA

VIAC  info: 

0917 839 697

0917 465 632

0915  663 240

0948  002 048www.pracahned.eu

Mzda od 1 100,-€
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Príjmeme pracovníkov SBS 
na obchodné prevádzky v Nitre.

        
   
Mzda od: 4,30€/hod. brutto
Nástup ihneď.

0903 221 681    corado@corado.sk
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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. 

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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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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Lístok 
kúpite na 
bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA -TRNAVA - NITRA -ZVOLEN - 
LUČENEC -RIMAVSKÁ SOBOTA - ROŽŇAVA 

- KOŠICE - MICHALOVCE – HUMENNÉ

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 
kúpite na
bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už 1,- 

€
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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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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 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 091


