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NITRIANSKO
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 9.8. 2021

NA STRANE č.8
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BIO meranie celého tela 15€

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

• funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
• povahu a príčinu Vášho ochorenia,
  bolestí, alergií, skrytých chorôb
• prítomnosť cudzorodých organizmov
• okamžite rieši zdravotné problémy
  bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45min.

• funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
• povahu a príčinu Vášho ochorenia,
  bolestí, alergií, skrytých chorôb
• prítomnosť cudzorodých organizmov
• okamžite rieši zdravotné problémy
  bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45min.

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel.  0905 655 392

Výživová poradňa Čínska medicína MING  7
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA

0905 238 932
www.nerezdizajn.sk
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AUTOMATICKÉ PRAČKY - UMÝVAČKY RIADU
S E R V I S  A  P R E D A J

AUTOMATICKÉ PRAČKY - UMÝVAČKY RIADU
S E R V I S  A  P R E D A J

D O V O Z  -  M O N T Á Ž  V Ý R O B K U
0905 625 641,    037/656 50 60

PHILCO � CANDY � AMICA
HAIER � BRANDT � WHIRPOOL

ELEKTROLUX � ZANUSSI
GORENJE � BEKO

EUROTECH � IGNIS � ARDO
PANASONIC
SAMSUNG
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GASTROGAL
TM

CATERING & FOOD SERVIS
JEDÁLNY LÍSTOK

Prílohy: ryža 300g, zemiaky 300g, knedľa 300g (5ks), halušky 300g, prívarok 300g, cestovina 300g, zemiakový šalát 300g,
Alergény: Jedlá môžu obsahovať suroviny obsahujúce alergény. 1. Obilniny obsahujúci lepok, 2. Kôrovce, 3. Vajcia, 4. Ryby, 5. Arašidy, 6. Sójové zrná, 7. Mlieko, 8. Orechy, 9. Zeler, 10. Horčica, 11. Sezamove semená, 12. Oxid siričitý, 13. Vlčí bôb, 14. Mäkkýše    

Piatok

13.8.2021

Štvrtok

12.8.2021

Streda

11.8.2021

Utorok

10.8.2021

Pondelok 

9.8.2021

DENNÝ ROZVOZ OBEDOV
Cena obedového menu s dovozom 4,20 EUR.

Tel. kontakt: 0918 119 328, 0911 328 119
Nahlasovania objednávok od 07:00 do 09:00 hod.  

Fazuľová polievka so zeleninou • 0,3l 11. Bojnická pochúťka (br. rezance, kečup. základ, volské oko), var. zemiaky, šalát • 184/64g 1,32. Prírodný kurací plátok na sviečkovej omáčke, cestovina penne • 264/64g 1,73. Lievance s džemom a čokoládou • 5ks 1,3,74. Zeleninové fašírky, zemiakový prívarok, chlieb • 2ks/0,3l 1,3,7 5. Zeleninový šalát s chimichanga (vyprážaná plnená tortilla), pikant salsa • 450g 1,3,7
Slepačia polievka s mäsom a rezancami • 0,3l 11. Vyprážaný kurací rezeň so šunkou a syrom Cordon Bleu, ryža, šalát • 120g 1,3,72. Hovädzie �ilé s chrenovou omáčkou, knedľa • 280/64g 1,3,73. Zemiakové pirohy so slivkovým lekvárom, maková posýpka, maslo • 5ks 1,3,74. Grilovaný encián, varené zemiaky, brusnicový dip • 120g 7 5. Zeleninový šalát s kari kuracími nugetkami (3ks), smotanový dressing • 450g 7
Staročeská kulajda • 0,3l 1,3,71. Divinové ragú s červeným vínom, slovenská ryža • 184/64g 12. Brav. špan. vtáčik (slanina, saláma, uhorka, vajce), var. zemiaky, šalát • 184/64g 1,33. Parené buchty s kakaovou posýpkou, maslo • 5ks 1,3,74. Vyprážané šampiňóny, varené zemiaky, tatárska omáčka • 200g 1,3,75. Sedliacka pizza – pomodoro základ, slanina, klobása, feferóny, cibuľa • 1ks 1,7
Kapustová polievka s hubami • 0,3l 11. Vyprážaný viedenský bravčový rezeň, varené zemiaky,  šalát • 120g 1,3,72. Pečené kuracie stehno s plnkou, ryža, kompót • 1ks 1,3,73. Tvarohová žemľovka s jablkami a pudingom (bez bielkovej peny) • 450g 1,3,74. Cuketová fašírka so syrom, varené zemiaky, tzatziky dressing  • 2ks 1,3,75. Zel. šalát s kuracím soté, cesnakové krutóny, kari-kečupový dressing • 450g 1,3,7
Mrkvovo-hrášková polievka so zemiakmi • 0,3l 11. Vyprážaný kurací rezeň so sezamom, varené zemiaky, šalát • 120g 1,3,7,112. Bravčové mäso na smotane so sušenými slivkami, halušky • 264/64g 1,3,73. Moravské koláče s tvarohom a džemom • 5ks 1,3,74. Zapekané rybie �ilé s rajčinami a syrom, varené zemiaky, šalát • 150g 1,4,75. Grécky šalát so syrom feta, hrianky, bylinkový dressing • 450g 1,7,10
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0903 432 588

Sťahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahraničie

www.stahovanieblesk.sk

Sťahovanie BLESK
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• murárske • stierky
• zateplovanie • nátery fasád
• bytové jadrá • maľovky
• rekonštrukcie domov/bytov
• výstavba rodinných domov

Vykonávame

STAVEBNÉ
PRÁCE

BYTOVÉ JADRÁ

od 1500 €AKCIA

0903 060 490 7
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najlepšia

najrýchlejšia
• s.r.o.

• zamestnaní • živnostníci
• dôchodcovia • opatrovateľky
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INZERCIA

NITRIANSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
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: Damborského 10/1468
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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    42.810 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   48.090 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 (54.930 domácností)
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

Ponúka na predaj:

ROZVOZ

Zabezpečíme

• 8-15 týždňové  Nosnice
• Brojlerové kačice
   na výkrm
• Mulard kačice a káčere
   na výkrm
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)

Cena 40€/ pms (bez dopravy)

Cena za  6pms z dopravou 
(Nitra a okolie od Zlatomoraveckéj ces� - 5km)

Cena za 10pms z dopravou 
(Nitra a okolie od Zlatomoraveckéj ces� - 5km)

Cena za 10pms z dopravou 
(napr.: Lužianky, Lehota, Ivanka pri Nitre, 
Veľký Cetín)

275€

0911 041 654

450€

470€

DREVO
EXPRESS
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Požiera nás Ničota

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Bez porozumenia, bez ľudských citov 
a predstavivosti nemôže existovať nič, 
ani ríša Fantázie, ktorá je súčasťou kaž-
dého z nás. Keby zanikla, priestor bez 
snov v našom živote okamžite zaplní 
prázdna a temná Ničota...

Hovorí vám to niečo? Je to príbeh ma-
lého Bastiena, ktorý je obdarený veľkou 
fantáziou. Jedného dňa ukradne v starom 
kníhkupectve záhadnú knihu, ktorá ho 
mimoriadne fascinuje. Schová sa na povale 
školy a začne čítať. Kniha rozpráva o nebez-
pečenstve, ktoré hrozí krajine Fantázia a 
jej neobyčajným obyvateľom. Čoraz väčšiu 
časť krajiny pohlcuje nebezpečná Ničota. 
Katastrofu zavinili ľudia, ktorí stratili svoje 
sny, a práve tie tvoria piliere niekdajšej Fan-
tázie. Jediný, kto môže Fantázii ešte pomôcť, 
je mladý Atrej, bojovník z kmeňa lovcov a 
Bastienov dvojník žijúci v ríši Fantázie.

Strácame zmysel pre porozumenie, 
vedome pod vplyvom propagandy takej 
či onakej zabíjame posledné jeho zvyšky. 
Chápať sa? Snažiť sa pochopiť navzájom? 
Načo? Prečo? Všetko je tak, ako to vidím 
ja a ostatní sú idioti.... (a neviem ešte aké 
nadávky by som mohol pridať.) A to platí 
aj v rodinách, ktoré sa kedysi navštevovali. 
Vzťahy v nich zabila Ničota.

Naša existencia prestáva byť ľudská, 

tvorivá, zmysluplná a stáva sa iba nenávist-
ným bytím. Fantázia víťazí nad zúfalstvom 
a beznádejou, stráca sa z nás a vyprázdňuje 
náš vnútorný priestor. A ten úspešne obja-
vuje a napĺňa Ničota.

Nie, to už nie je úžasný Bastienov či 
Atreiov príbeh, to je slovenský dnešok.

„Fantáziu dostal človek za to, čím sa 
nestal a zmysel pre humor, aby sa mohol 
utešiť nad tým, čim sa stal.“ Napísal kedysi 
dávno  Oscar Wilde írsky spisovateľ a bás-
nik. A napísal aj túto myšlienku: „Kto má 
tak málo fantázie, že svoje lži musí opie-
rať o dôkazy, mal by radšej rovno hovoriť 
pravdu.“

Poznáte ten pseudoargument či 
priam lož dneška? „Veď predsa píšu o tom 
zahraničné médiá“. Žiadna fantázia, sta-
čí, že o niečom niekto niečo píše. Žiadna 
vlastná úvaha, žiadne vlastné poznanie, 
iba nenávistná obrana niečoho, čo tvrdí 
niekto iný. Teda, plné odo-
vzdanie sa propagande. 
Rezignácia na uvažovanie. 
Žiadna Fantázia. Tú sme už 
takmer zabili. Dorazíme ju? 
Raz navždy?

Veľa fantázie vám 
želá aj v tomto ma-
razme

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0910 851 307 

0910 455 919
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PREDAJ DVERÍ
PODLAHY

• Plastové okná • Fólia 
• CPL laminát

• obložky + montáž
(aj do zalievyných zárubní)

• dodanie dverí + obložky do 3 dní
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P PÍL T s.r.o.

Vám ponúka:

0905 244 214

www.popilto.sk

Zabezpečíme odvoz a dovoz 
kontajnerovým vozidlom!

opilovanie 
a vypilovanie stromov

práce horolezeckou 
technikou - výškové práce

práce vysokozdvižnými 
plošinami

servis a údržba ručných 
motorových píl a kosačiek

spilovanie rizikových 
stromov

kosenie záhrad

mulčovanie a štiepkovanie

frézovanie pňov
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VÝKUP AUTOVRAKOV 
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo 

a odhlásime ho u vás doma.

0915 261 120

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,80 € / ks
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Keď ukazuješ prstom na druhého člo-
veka s nejakou výčitkou, pozri sa na 
svoju ruku. Tri prsty ukazujú na teba. 

Čo to znamená? Ak tvoje deti a spo-
lupracovníci nie sú takí, ako by si chcel, 
tak je to tvoja vina. Možno si k nim nemal 
správny prístup alebo si na nich nemal 
čas. Ak ich vyzývaš k  práci na veľkom 
projekte, tak by si si mal vysúkať rukávy 
ty sám a ísť príkladom. Ak im niečo vy-
čítaš a kritizuješ ich, pozri sa do zrkadla 
a nehádž kameňom. Ak chceš súdiť a od-
súdiť druhého človeka, pozri sa na svo-
ju ruku ešte raz. Ukazovák ukazuje na 
druhého človeka, tri prsty na teba a palec 
je obrátený hore – k Bohu. Len On má prá-
vo súdiť nás. A bude nás súdiť tak, že nás 
zahrnie Láskou. A my vtedy uvidíme na 
sebe praskliny a škvrny. 

Tri prsty ukazujú na nás. Jeden nám 
hovorí, že zodpovednosť za náš život 
a dôležité rozhodnutia sú len v našich ru-
kách. Neobviňujme preto nikoho druhé-
ho za to, čo nám život priniesol. Druhý 
prst ukazuje na nás preto, aby sme si 
uvedomili, že nemôžeme dávať druhým 
to, čo sami nemáme. Poznám ľudí, ktorí 
chcú pomáhať druhým a  zachraňovať 
svet. Pomoc však často potrebujú oni – 
chýbajú im energia, sila, znalosti, empa-

tia alebo odvaha. Tretí prst nám ukazuje, 
že sa máme naučiť ďakovať za to, že sme 
dostali dar života a množstvo iných da-
rov. Často si ich vôbec nevšímame a iba 
poukazujeme na druhých, porovnávame 
sa s nimi, závidíme im a ľutujeme sa. 

Stretávam ľudí, ktorí stratili veľa – 
strechu nad hlavou, peniaze, zdravie, 
slobodu a  vzťahy s  blízkymi. Mnohí 
z nich dokážu vstať zo dna, kam spadli 
a  vrátiť sa do života. Zbavia sa svojich 
zlozvykov, splácajú dlhy, nájdu si prácu 
a bývanie. A stretávam aj ľudí, ktorým nič 
nechýba a neustále ukazujú na druhých 
a majú pocit krivdy, nespravodlivosti ale-
bo nedocenenia. Väčšinou dostali oveľa 
väčšie dary ako tí, na ktorých poukazujú. 
Tri prsty ukazujú na nich, aby prestali 
nad sebou lamentovať a začali využívať 
svoje talenty. Ukazovák ukazuje smero-
vanie našej cesty a pa-
lec otočený do neba 
na nášho navigátora 
a  ochrancu. Pred-
tým ako ukážeme 
prstom na druhých, 
zamyslime sa nad 
piatimi prsta-
mi na ruke.

Tri prsty

» Ján Košturiak

7. augusta 2002  
v Česku sa začala najničivejšia povodeň v novodobých českých dejinách

Výročia a udalosti
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auto-moto/predaj 1
» Predám Fiat punto 0917 
049 831

auto-moto/iné 2
» Odkúpim továrenský 
traktor alebo malotraktor, 
aj v zlom stave alebo nepo-
jazdný. 0949 350 195
» Kúpim motocykle Jawa/ 
CZ/ Babetta/ Stadion/ Sim-
son aj iné 0949 371 361
» Kúpim staré auto z pred 
roku 1980. Tel. 0944 212 081
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely -SERIÓZNA DO-
HODA 0908 205 521

byty/predaj 3
» Predám v ZM 2-izb. byt 
+ loggia. Cena 61000. Tel. 
0918 142 619

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7 
» Kúpim RD v okolí Nitry 
0905 283 550
» Kúpim RD v okolí Nitry, 
Vráblov, Zl. Moraviec 0907 
147 430

stavba 8

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918 439 124

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim staré Českosloven-
ské hračky a vzduchovku 
0905 651 837
» Kúpim starú vzduchovku, 
socialistické hračky 0905 
651 837

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Vzdelaný slušný muž 
hľadá priateľku 58+SMS 
0949 516 743
» 65r sa rád zoznámi s inte-
ligentnou ženou športové-
ho typu 0915 427 955
» 56r hľadá priateľku 0917 
049 831
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944 724 181
» 59r hľadá priateľku do 60 
rok. ZM 0949 563 315

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane     .

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / 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   

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

02 AUTO-MOTO / iné          

10.
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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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KAMENÁRSTVO
MAMAJO

0950 296 523
kamenarstvomamajo@azet.sk

Ponúkame:

     nové žulové pomníky

     krycie dosky

     brúsenie starších pomníkov

     rekonštrukcie starších

     hrobov

     betónové chodníky

1 HROB
od 990 €
2 HROB

od 1300 €
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Ministerstvo školstva oprášilo nápad, 
aby sa riaditeľom školy mohol stať 
manažér bez pedagogických kompe-
tencií. Reaguje tak na zistenia, že na 
riaditeľov sa hlási málo uchádzačov. 

Ide im o to, aby kandidátov pribudlo. 
Niekedy sa spomína, že manažér, hoci 
bez pedagogického vzdelania, lepšie 
hospodári. Príčin, prečo je málo uchá-
dzačov, je oveľa viac a nedajú sa riešiť 
takto. 

Školy majú obmedzený rozpočet, 
možnosti jeho šetrenia sú minimál-
ne, mimorozpočtové zdroje ponúkajú 
možnosti na „prilepšenie“. Manažér by 
možno vedel vyťažiť viac. Avšak škola 
je najmä centrom pedagogiky, kde ne-
postačujú iba ekonomické zručnosti. 
Riaditeľ musí mať oveľa viac schopností: 
pedagogiku, personalistiku, psycholó-
giu a pod. Toto získava aj niekoľkoroč-
nou pedagogickou praxou. A popritom 
spoznáva zákonitosti ekonomiky, legis-
latívy, správcovstva budov, ak ich nena-
dobudol predtým. Manažér dokáže škole 
dať dobré čísla, ale zase bude potrebovať 
človeka na výchovno-vzdelávací proces, 
o ktorom rozhoduje práve riaditeľ. Takže 
sa nič nevyrieši. Nezabúdajme aj na to, 
že ak máme manažérov, ktorí by túžili 
riadiť školu, treba ich adekvátne zaplatiť, 
aby ich túžba neochabla. Ak manažérovi 
stačí priemerný plat, tak sa treba pozrieť 
na jeho kvalitu. 

Riadil som školu v zložitom per-

sonálnom i materiálno-ekonomickom 
stave bez manažérskeho vzdelania. 
Napriek tomu som ju po počiatočných 
problémoch dostal do vynikajúceho sta-
vu s rozpočtovým prebytkom. Keby som 
však neovládal pedagogiku, nedokázal 
by som nastaviť to najdôležitejšie: vý-
chovno-vzdelávací proces. Vtedy by som 
bol privítal nie manažéra, ale možnosť 
finančne motivovať personál z hospo-
dárskeho úseku, ktorý je jadrom ekono-
miky školy so smiešnym platom. Školy 
potrebujú dobre zaplatenú ekonómku, 
personalistku, mzdárku, vedúcu jedál-
ne! Myslieť si, že manažér nahradí všetky 
tieto oblasti, je hlúpa utópia. Ak by aj nie-
kto taký bol, zanedbával by pedagogické 
kompetencie. Namiesto navýšenia fi-
nancií na zamestnancov sa ministerstvo 
domnieva, že to vyrieši tým, že priláka 
manažérov, mysliac si, že riaditeľ školy 
má priestor denne sa venovať účtom, 
rozpočtu, faktúram, zmluvám, mzdám 
a zároveň realizovať zložitý výchovno-
-vzdelávací proces. Keby sa investovalo 
do nepedagogického personálu školy, 
isto by sa tým ušetrili aj prostriedky z 
rozpočtu v prospech školy.

Hospodárenie školy je zložitá prob-
lematika, ktorú bežný pedagogický kan-
didát nemá šancu vcelku obsiahnuť. Dá 
sa to však naučiť. Rozhodne je to lepšia 
cesta ako pustiť do  škôl manažéra bez 
pedagogickej skúsenosti. 

Riaditeľ školy - manažér či pedagóg?    

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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KAMENÁRSTVO

Jelšovce 421 (pri pošte)
Jelšovce

0903 747 666

Najväčšia predajňa (700 m)
vystavených pomníkov v regióne.

Najväčší výrobca a predajca žuly

za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991

ZĽAVY AŽ DO -35%

ZĽAVY PRE SENIOROV

Po - Pia: 9:30 - 16:30 | Sobota: 9:00 - 13:00

30
1991-2021
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY−  ZIMNÉ ZÁHRADY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ

SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

2424
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 15. 8. 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

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

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

Ministerstvo financií SR spustilo 
v nedeľu ostránku www.bytzdra-
vyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu 
zaregistrovať všetci záujemcovia o 
očkovaciu prémiu alebo sprostred-
kovateľský bonus v súvislosti s oč-
kovaním proti ochoreniu COVID-19. 

„Takýmto spôsobom chceme moti-
vovať tých, ktorí sa ešte nerozhodli oč-
kovať a rovnako aj odmeniť ľudí, ktorí 
sú zodpovední,“ uviedol rezort. 

Do očkovacej prémie sa budú 
môcť zapojiť všetci bez ohľadu na to, 
kedy a akou vakcínou proti ochoreniu 
COVID-19 sa dali zaočkovať. „Ak majú 
za sebou jednu dávku, do žrebovania 
budú zaradení jedenkrát. Ten, kto už 
absolvoval očkovanie oboma dávkami, 
je do žrebovania automaticky zaradený 
dvakrát,“ priblížilo ministerstvo.

Sprostredkovateľský bonus je 
finančná odmena pre ľudí, ktorí mo-
tivovali iných vo svojom okolí, aby sa 
dali zaočkovať. Zaočkovaná osoba sa 
zaregistruje na stránke www.bytzdra-
vyjevyhra.sk, získa špeciálny kód a ten 
následne odovzdá tomu, kto ho na oč-
kovanie motivoval. Sprostredkovateľ si 
tento kód na stránke uplatní a získa tak 
finančnú odmenu.

Kto sa môže prihlásiť?
• Hlásiť sa môže každý zaočkovaný, 
ktorý dosiahol vek aspoň 18 rokov
• Nie je rozhodujúce kedy a akú vakcí-

nu dostal. Hlásiť sa môžu aj zaočkovaní 
Sputnikom V
• Prihlásení musí mať trvalý pobyt na 
Slovensku a rovnako sa aj na Sloven-
sku zaočkoval a zaregistroval sa v da-
tabáze Národného centra pre zdravot-
nícke informácie (NCZI)
• Mal by mať účet v banke so sídlom na 
Slovensku alebo v zahraničnej poboč-
ke banky, ktorá tu pôsobí.
• Prihlásiť sa môže do 31. októbra 2021. 
V tento deň bude posledné žrebovanie 
lotérie

Motivačná schéma Matoviča 
okrem lotérie ponúka privyrobiť si aj 
pomocou bonusu za odporúčanie. 
Najviac tak môže jeden človek odpo-
ručiť na očkovanie 50 ľudí. Takzvaný 
sprostredkovateľský bonus bude fun-
govať nasledovne: Zaočkovaná osoba 
sa zaregistruje na stránke www.by-
tzdravyjevyhra.sk, získa špeciálny kód 
a ten následne odovzdá tomu, kto ho 
na očkovanie motivoval. Sprostredko-
vateľ si tento kód na stránke uplatní a 
získa tak finančnú odmenu.

Očkovacia lotéria už je tu

» Zdroj: MF SR

Možno ste si už všimli chladnejšie 
noci, hmlisté rána. Nastal čas po-
maly sa začať s letom lúčiť. Aj keď, 
kalendárne ho tu budeme mať ešte 
mesiac. Bude ale in é, možno pre 
mnohých aj príjemnejšie.

Zuzana Rímska
Vzdelaná Zuzana žila koncom 3. sto-

ročia a bola dcérou kňaza Gabina a ne-
terou Gaia, ktorý bol pápežom. Rímsky 
cisár Dioklecián patril k ich príbuzným 
a práve on je známy krutým prena-
sledovaním kresťanov. Chcel však do 
rodiny získať mladého generála Maxi-
miána a preto mu ponúkol svadbu so 
Zuzanou. Ona ale ponuku na sobáš s 
pohanom rázne odmietla a neskôr od-
mietla aj uctievanie sošiek rímskych 
bohov. Krutý Dioklecián za to nariadil 
Zuzanu popraviť. Spomínaná mučeni-
ca bola Rimankou, no meno Zuzana 
má hebrejský pôvod a znamená ľalia.

Vavrinec – učený a zbožný diakon
Vavrinec je slovanská podoba latin-

ského mena Laurentius, čo sa dá pre-
ložiť ako nositeľ víťazného venca alebo 
muž pochádzajúci z mesta Laurentum. 
Svätý Vavrinec však pochádzal zo Špa-
nielska a do Ríma prišiel ako mladík. 
Stal sa známym a obľúbeným pre svoju 
zbožnosť a iné čnosti. Dňa 30. augusta 
257 sa stal pápežom Sixtus II. (257-258), 
ktorý bol predtým diakonom rímskej 
Cirkvi. Za svojho nástupcu určil mla-

dého Vavrinca. Diakoni rímskej Cirkvi 
boli vtedy priamymi spolupracovníkmi 
pápeža. A tak aj sv. Vavrinec sa spolu s 
pápežom staral o asi štyridsaťtisíc kres-
ťanov. Vavrinca pochovali na Tiburtine 
neďaleko Campa Verana. Nad jeho hro-
bom postavili baziliku S. Lorenzo fuori 
le mura, ktorá podnes patrí k siedmim 
hlavným kostolom v Ríme. Ako relikvia 
sa v kostole uchováva i rošt, na ktorom 
ho umučili. A mnoho ďalších častí kostí 
uložených v relikviaroch po celom Ta-
liansku.

Svätý Vavrinec je patrón knihov-
níkov a archivárov. Počasím naznačí, 
aká nás čaká jeseň. Zo slnečného de-
siateho augustového dňa sa vždy tešia 
vinohradníci, posilňuje totiž nádej na 
dobrú kvalitu a úrodu hrozna, keď sa 
hovorí: Na svätého Vavrinca slnečno - 
bude hojnosť vína. 

Zuzana a Vavrinec, leto sa poberá

» red
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9. augusta 1173  
začala sa stavba veže v Pise, dokončená bola o celé dve storočia neskôr

Výročia a udalosti

11. augusta 1934  
na ostrove Alcatraz neďaleko San Francisca boli uväznení prví 
trestanci

Výročia a udalosti

12. augusta 2009  
slovenský štátny smútok, ktorý oficiálne začal o 8:00 h. a skončil 
o 20:00 h., kvôli výbuchu v Bani Handlová 10. augusta

Výročia a udalosti

(Dokončenie z minulého čísla)
Pri častejšom ponorení sa do seba zrazu 
zistíme, že sa lepšie poznáme a máme sa 
radšej. 

V sebe nájdeme všetko čo potrebujeme. 
Život v  harmónii so sebou samým začne 
dostávať výraznejšie farby, chute a vône. To 
neznamená žiť osamotený, cez lásku k sebe 
začneme vnímať aj lásku k ostatným, kon-
flikty a hádky stratia význam, ľahšie si ur-
číme zdravé hranice, poteší nás a aj okolie, 
že začneme vedome rešpektovať slobodnú 
vôľu a naše jedinečné rozhodnutia nás 
začnú spájať a nie rozdeľovať. Spájať a nie 
rozdeľovať. To je dôležitý moment. Dôležitý 
je pevný a kompaktný základ, nie podpera 
tu a tam. Byť spolu v láske, slobode, pocho-
pení, radosti, spolupatričnosti, harmónii, 
spravodlivosti, podpore, rovnosti,  mieri. 
Spolu máme najväčšiu silu.

Ako mám teda začať od seba? Každý 
sme jedinečný. Pre niekoho bude veľkou 
zmenou pozrieť sa na seba s  láskou v  zr-
kadle, niekto sa dokáže usmiať na mrzuté-
ho suseda, pohladiť dieťa po vláskoch, nie-
kto si konečne nájde chvíľku byť so sebou 
v kľude. Pre niekoho bude veľkou zmenou 
precítiť lásku k  sebe, pre iného nezištnú 
lásku k  blížnemu. Niekto pochopí, že už 
nepotrebuje anonymne nadávať iným na 
Facebooku za to, že majú iný a teda určite 
„nesprávny“ názor. Niekto začne s porozu-
mením miesto hádok hľadať konštruktívne 
riešenia. Niekto má možnosť osloviť viacero 
ľudí a odovzdá im svoje pochopenie, iný na-

píše knihu ,ktorou osloví, učiteľ naučí deti 
okrem učiva i takýmto základným ľudským 
hodnotám. Pamätajme, že nástrojov je 
mnoho a my sme jedinečným prostriedkom 
(s)tvorenia.

Všetkými týmito láskavými maličkos-
ťami napĺňame kolektívne vedomie a ener-
getické pole bude stále viac naplnené vibrá-
ciami lásky (slobody, pochopenia, radosti, 
spolupatričnosti, harmónie, spravodlivosti, 
podpory, rovnosti, mieru...). Teraz sme vo 
fáze napĺňania. Keď bude energetické pole 
plné vibrácií lásky tak, že sa miska váh 
začne preklápať na stranu vyššej vibrácie, 
prebudí sa i masa nerozhodných ľudí a pri-
dá sa na stranu, ktorá má väčšiu perspek-
tívu zvíťaziť. Potom už všetko pôjde ľahšie. 
A vyjdeme zo zabehnutých koľají. Nebojme 
sa, tešme sa, napĺňajme a zotrvajme.

To je cesta. Od seba, cez seba komuni-
te. Je to to najjednoduchšie a najkrajšie, čo 
môžeme pre seba a  svet spraviť. Prebudiť 
sa, zostať bdelý a s láskou tvoriť krajší svet. 
Ponorme sa do seba a Duša nás povedie. 
Stačí sa rozhodnúť a  urobiť prvú láskavú 
maličkosť. Máme na výber. Nakoniec všet-
ko dobre dopadne.

„Nakoniec všetko dobre dopadne II“

» Autorka úvahy:  Dana Hübschová 
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Správa o obrovskej tragédii v Liba-
none pred rokom ochromila celý 
svet. Šokujúce zábery zaplnili te-
levízne obrazovky, stránky novín, 
sociálne siete... 

V  podvečer 4. augusta 2020 vy-
buchlo v bejrútskom prístave 2 750 ton 
zle uskladnených chemikálií a násled-
ky boli fatálne: 200 ľudí zomrelo, 6 a 
pol tisíc bolo zranených a 300 tisíc prí-
bytkov bolo takmer úplne zničených. 
Odborníci dnes o tejto udalosti hovoria 
ako o  jednej z  najmasívnejších neató-
mových explózií, ktorá bola kedy za-
znamenaná. Pocítili ju dokonca až na 
Cypre, ktorý je od Libanonu vzdialený 
asi 240 kilometrov.

Okamžite sa zdvihla vlna pomoci, 
vďaka ktorej mnohí Libanončania pre-
žili kritické obdobie bezprostredne po 
výbuchu. Len slovenskí dobrodinci pá-
pežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej 
Cirkvi dokázali za dva týždne vyzbierať 
takmer 180 tisíc eur, vďaka čomu do-
stalo 5 tisíc postihnutých rodín veľmi 
potrebnú potravinovú pomoc.

Dá sa však s odstupom roka pove-
dať, že kríza v Libanone je definitívne 
zažehnaná?

Žiaľ, situácia vyzerá presne na-
opak. Krajina je na pokraji kolapsu, 
inflácia stúpa raketovou rýchlosťou 
a politické napätie sa neustále stupňu-
je. Svetová banka vo svojej správe z jari 
2021 označila krajinu za potápajúci sa 

vrak a  skonštatovala, že jej kolaps sa 
podobá následkom vojny.

Sestra Micheline Lattouf z Kongre-
gácie sestier Dobrého pastiera situáciu 
približuje takto: „Žijeme v  katastro-
fických časoch. Jedna kríza nasleduje 
druhú. Ponorení v  realite tohto regió-
nu, kresťania na Blízkom východe čelia 
zásadným otázkam: Prečo sme tu? Aký 
je dôvod našej prítomnosti v tejto časti 
sveta? Je naša prítomnosť už len farbou 
na politických a  demografických ma-
pách, alebo tu máme nejaké poslanie? 
Pápež Ján Pavol II. nám však pripomí-
na: ,Libanon je viac, ako len krajinou. 
Je odkazom.̒ “

Projekty môžete podporiť pria-
mo prostredníctvom webovej stránky 
www.acnslovensko.sk. Ďakujeme.

Libanon – o rok neskôr...

» Zdroj: ACN

Zabúdame a to je niekedy zlé. Na Hi-
rošimu a Nagasaki by však civilizá-
cia zabudnúť nemala.

Deviateho augusta 1945 – americ-
ký bombardér Bockscar zvrhol atómo-
vú bombu Fat Man na japonské mesto 
Nagasaki. Bockscar je prezývka ame-
rického bombardéra B-29 Superfortress 
(z angl. Superpevnosť). Bomba dostala 
prezývku Fat Man. Stroj Bockscar bol 
použitý na 13 cvičných letov a 3 bojové 
misie, pri ktorých bombardoval prie-
myselné ciele v Japonsku. Počas mi-
sie 9. augusta 1945, ktorej cieľom bolo 
zhodenie druhej americkej atómovej 
bomby stroj pilotoval major Charles W. 
Sweeney z 393. bombardovacej perute. 

Little Boy (v preklade Malý chlapec) 
bol krycí názov pre atómovú bombu, 
ktorá bola zhodená už predtým, 6. 
augusta 1945, na japonské mesto Hi-
rošima (Hiroshima) Išlo o druhú nuk-
leárnu explóziu v histórii ľudstva (prvá 
bola testovacia „Trinity test“) a o prvú 
explóziu uránovej bomby. Bomba bola 
zvrhnutá z bombardéra B-29 Superfor-
tress (s prezývkou „Enola Gay“).

O 3 dni neskôr bola zhodená ďalšia 
bomba s názvom Fat Man na mesto Na-
gasaki; Japonsko na to kapitulovalo.

Pre posádku lietadla nesúceho 
atómovú bombu boli stanovené nasle-
dovné ciele podľa poradia dôležitosti: 
Hirošima, Kokura a Nagasaki. Konkrét-
ny cieľ mal byť zvolený podľa momen-

tálnych podmienok nad jednotlivými 
cieľmi.

Bomby na Hirošimu a Nagasaki 
odsúdili ako barbarské a zbytočné takí 
slávni vysokí vojenskí dôstojníci, ako 
boli Eisenhower a MacArthur. Admirál 
William D. Leahy, šéf Trumanových 
osobných poradcov, povedal: „Použitie 
tejto barbarskej zbrane neznamenalo 
pre nás nijakú materiálovú pomoc vo 
vojne proti Japonsku. Správali sme sa 
podľa etického štandardu barbarov v 
rokoch temna. Vojny sa nedajú vyhrať 
zabíjaním žien a detí.“

Leo Szilard, svetoznámy vedec, 
ktorý štylizoval list prezidentovi Roo-
seweltovi, navrhujúc mu projekt Man-
hattan na výrobu atómovej bomby, 
ktorý podpísal aj Einstein, konštatoval 
krátko pred smrťou (1960) inú prav-
du: „Keby boli Nemci zhodili atómové 
bomby na mestá miesto nás, boli by 
sme to kvalifikovali ako vojnové zloči-
ny, boli by sme ich v Norimbergu odsú-
dili na smrť a povešali.“

Keď sa povie Nagasaki

» red 
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Hľadáme
upratovačku/ča 
do objektu v Nitre 

Mzdové ohodnotenie : 3,90 € netto
Pracovná doba : ranná /poobedná + víkendy

NáSTUP MOžNý IHNEď

V prípade záujmu volajte 

na tel. č. 0905 348 509
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091

MZDY MZDY OD 900 € DO 1300 €OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera NR medzera
Číslo rubrikymedzera Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie 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 toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, NR zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Ministerstvo životného prostredia SR 
spolu so Štátnou ochranou prírody in-
tenzívne hľadajú spôsob, ako urýchliť 
sčítanie populácie medveďov na Slo-
vensku genetickým výskumom, kto-
rý sa začal v septembri 2019. 

Tento spôsob poskytuje relevantné 
informácie o stave populácie medveďa 
hnedého v krajine, ale aj podrobnejšie 
informácie o jeho lokálnom výskyte. 
Na výskume spolupracujú pracovníci 
Štátnej ochrany prírody (ŠOP SR) s od-
borníkmi z Karlovej univerzity v Prahe.

Podľa platnej zmluvy sa analýza 
vzoriek DNA má ukončiť do 31. decem-
bra 2024. Lenže kvôli zvýšenej pozor-
nosti verejnosti, ktorá nastala po prvom 
smrteľnom útoku medveďa na človeka 
v celej zaznamenanej histórii na Slo-
vensku je tento termín nevyhovujúci. 
V najbližšom období sa preto uskutoční 
pracovné rokovanie pracovníkov ŠOP 
SR s odborníkmi z Karlovej univerzity, 
aby sa našiel spôsob, ako sčítanie med-
veďov ukončiť ešte počas tohto leta.

V rámci spolupráce Karlovej uni-
verzity a ŠOP SR sa totiž okrem medve-
ďov podobným spôsobom analyzujú aj 
vzorky iných šeliem na Slovensku, ide 
ešte o  vlka dravého a rysa ostrovida, a 
práve tieto analýzy sa môžu odložiť na 
neskôr.

Mimochodom, v posledných týž-

dňoch sa už aj v regióne Malých Karpát 
a Záhoria vyskytlo viacero hlásení o 
pozorovaní medveďa alebo náleze jeho 
pobytových znakov. Medveď je schop-
ný v priebehu dňa prejsť aj niekoľko 
desiatok kilometrov, takže na základe 
doterajších údajov je ťažké zhodnotiť, 
koľko jedincov je aktuálne v regióne 
prítomných. Možno predpokladať, že sa 
v tomto regióne pohybujú 2 až 3 jedince.

Zo súčasných hlásení o výskyte 
medveďa v tomto regióne vyplývajú aj 
určité obavy verejnosti o bezpečnosť. V 
tomto smere však treba verejnosť trochu 
upokojiť. Doteraz neboli hlásené žiadne 
problémy s prítomnosťou medveďa/ov, 
či už by išlo o škody na hospodárskych 
zvieratách, ovocných stromoch, včel-
stvách alebo inom majetku. Podobne 
nie sú doteraz známe prípady priameho 
stretu s človekom, pri ktorom by bol člo-
vek ohrozovaný na zdraví či živote.

Monitoring medveďov 
sa pomaly skončí

» red

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0910 851 307 

0910 455 919
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Hrubá mzda:

Miesto výkonu práce:

www.kositwest.sk   
sevcikova@kosit.sk   +421 911 124 316

RADI VÁS PRIVÍTAME V NAŠOM TÍME
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RADI VÁS PRIVÍTAME V NAŠOM TÍME

Hrubá mzda:
Miesto výkonu práce:

www.kositwest.sk   
sevcikova@kosit.sk   +421 911 124 316
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Hľadáme zamestnanca 
na prácu v kancelárii.
Minimálne priemerná znalosť 

PC- World, Exel, internet. Zatiaľ na 
polovičný(pravdepodobne po čase 

na celkový) pracovný úväzok. 

Môže byť aj vitálna dôchodkyňa 
(dôchodca). 

Mzda: 5€/hod., 
Miesto výkonu práce: Nitra – Krškany.

Kontakt: 
stresnekrytiny@stresnekrytiny.sk, 

0905 598 924.
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Prijmeme 

operátorov/ky výroby
na TPP - dlhodobo v NR, 

práca v sede na 2-3 zmeny. 

Základná mzda 623€/brutto 
+ odmeny a príplatky.

Pre viac info volať 

0944 425 183
MAHAX Slovakia, s.r.o. 

78
12

10
0

12
-3

1

Prijmeme 

pomocníka 
na stredisko údržby

PO - PIA  4 hod./deň, 8.00-12.00. 

Mzda 3,70 eur/hod. 
Vhodné pre dôchodcov 
alebo ako privyrobenie.

Pre viac info volať 

0905 917 308
MAHAX Slovakia, s.r.o. 

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Ponuka práce 
v Nitre - Lužianky, 

výroba betónových 
prvkov. 

 Vhodné pre mužov. Práca na 1 zmenu.   

Mzda 4,04€/hod. 
+ bonusy do výšky 250€.

V prípade záujmu, prosíme,

volajte +421/37 65 12 351-3, email: mediderma@mediderma.sk

Stavebná firma

� Stavebný robotník

Mzda 1000 - 1500 €

Miesto práce: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj 

Benefity: stravné lístky, firemné auto

Náplň práce:

• pomocné a stavebné práce na stavbách a strechách • výroba a montáž klampiarskych prvkov 

(atiky, okapy, žľaby, a iné) • montáž izolačných materiálov - asfatltové pásy, 

PVC, FPO/TPO fólie, a iné • tesárske práce
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Záujemkyne posielajte životopis na adresu:
jarosova@novosedliksro.sk

mobil: 0907 731 489

Mzda:
od 800€/mesiac 
brutto

ÚČTOVNÍČKU

Prijmeme 

do pracovného pomeru 
na zastupovanie počas 
materskej dovolenky:

Požiadavka
- znalosť programu KROS - OMEGA

Vzdelanie
- stredoškolské, vysokoškolské 
   ekonomického smeru
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Stabilná rodinná firma v Nitre

príjme na TPP Elektromechanika.
Oprava a montáž potravinárskych strojov. 

Potrebné: vyhláška §22 alebo §23, vodičský preukaz
Životopis a žiadosť o pohovor zaslať na: 

info@pekastroj.sk 

Ponuka práce

Práca na jednu zmenu.
Nástupný plat: 780 EUR/mesiac + pohyblivá zložka mzdy 
vo výške 150€ a ďalšie odmeny  až do výšky 150€+ príplatky v zmysle ZP.
(uvádzaná mzda je nástupná, s možnosťou prehodnotenia).

Požadujeme: vodičské oprávnenie sk. C, 
platnú zdravotnú spôsobilosť
a psychotesty, manuálnu zručnosť.
Ochotu a chuť pracovať.

Práca na jednu zmenu.
Nástupný plat: 780 EUR/mesiac + pohyblivá zložka mzdy 
vo výške 150€ a ďalšie odmeny  až do výšky 150€ + príplatky v zmysle ZP.
(uvádzaná mzda je nástupná, s možnosťou prehodnotenia)

Požadujeme: vodičské oprávnenie sk. C, 
platnú zdravotnú spôsobilosť
a psychotesty, manuálnu zručnosť.
Ochotu a chuť pracovať.

V prípade záujmu ma kontaktujte telefonicky 0904 852 251, 
alebo mailom: molnarova@envigeos.sk

Prijme do pracovného pomeru

VODIČOV NÁKLADNÉHO VOZIDLA
na zber komunálneho odpadu.
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 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

5
2
-0
0
6
0

8
7
-0
0
1
2

3
2
-0
0
1
-4

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 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )

14-dňo y, r ť

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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk
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Montážne práce v Rakúsku 
a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 

Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasádypresklenné fassády  I  odvetrané fasády
sendvičové fasády a halysendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí  I  priemyselná izoláciamontáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia
zámočnícke práce zámočnícke práce 
kovovýrobukovovýrobu

0910 134 567   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE
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STD DONIVO S.R.O.- DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ 
V ČESKEJ REPUBLIKE S DLHOROČNÝMI
SKÚSENOSŤAMI V DOPRAVE  HĽADÁ:

Vodič MKD na pravidelnú 
prepravu s voľnými víkendami

Peter Telepun, mobil: +421 917 628 262, 
mail: telepun@std.sk Možnosť reagovať aj bez životopisu

MZDOVÉ PODMIENKY:  
» v prípade jazdy na turnusy 8+2: 739- 2 500€/ mesiac,    
   pričom nástupný plat je od 739€ (možnosť zárobku     
   2100€ v čistom s víkendami na ubytovni+ výkonnostné  
   príplatky) 
» v prípade voľných víkendov doma nástupný platom   
   od  739€, pričom mesačne je možná výška zárobku   
  1700€ v čistom+ výkonnostné príplatky. VÍKENDY DOMA  
  + ZABEZPEČENÝ ODVOZ NA SLOVENSKO ( Senec)

» Miesto výkonu práce: Slovensko, Nemecko, Rakúsko   
   (práca vyžaduje cestovanie)
» Druh pracovného pomeru: plný úväzok
» Termín nástupu: dohodou
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Lístok 

kúpite na 

bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA - NITRA - BANSKÁ 

BYSTRICA - POPRAD - PREŠOV

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 

kúpite na

bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už1,- €


