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NITRIANSKO

Č. 20 / 21. MÁJ 2021 / 25. ROČNÍK
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0908 320 488

KÚPIM STARÉ 

SOCIALISTICKÉ 

STOLIČKY
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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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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GARMACH s. r. o.,

PREDAJ A SERVIS
záhradnej a lesnej techniky

značky STIHL

adresa: Štúrova 271 (časť Mlynárce)

tel.č.:    0911 050 227

GARMACH s. r. o.,

PREDAJ A SERVIS
záhradnej a lesnej techniky

značky STIHL

adresa: Štúrova 271 (časť Mlynárce)

tel.č.:    0911 050 227

   brúsenie   

   nožov   brúsenie   

   nožov

brúsenie      reťazí

brúsenie      reťazí

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

28.5.2021

Štvrtok

27.5.2021

Streda

26.5.2021

Utorok

25.5.2021

Pondelok 

24.5.2021

DENNÝ ROZVOZ OBEDOV
Cena obedového menu s dovozom 3,90 EUR.

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

Topoľčianska zemiaková polievka • 0,3l 11. Vyprážaný marinovaný kurací rezeň, ryža, šalát • 120g 1,3,72. Námornícke bravčové soté (čer. víno, var. vajcia), slov. ryža, kyslá uhorka • 264/64g 1,33. Bublanina s ovocím a malinovým pudingom • 360g 1,3,74. Špenátové rizoto so syrom, šalát • 450g 75. Zel. šalát s kuracím gyros, krutóny, bylinkový dressing s jogurtom • 450g 1,7,10
Hovädzí vývar s rezancami • 0,3l 11. Pečené kuracie stehno s plnkou, ryža, kompót • 1ks 1,3,72. Segedínsky bravčový guláš, knedľa • 280/64g 1,3,73. Kapustníky – kysnuté koláče • 5ks 1,3,74. Vyprážaný kar�iol, varené zemiaky, tatárska omáčka • 200g 1,3,75. Zeleninový šalát, pečené kuracie stehno, bylinkový dressing • 450g 10
Gulášová polievka • 0,3l 11. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaková kaša, šalát • 120g 1,3,72. Rizoto s kuracím mäsom a zeleninou, syr, kyslá uhorka • 450g 73. Šišky s džemom • 5ks 1,3,7 4. Gril. kur. krídla (3ks), peč. baby zemiaky, strúhaná mrkva a zeler, tvaroh. dressing • 450g 7,95. Pizza – pomodoro základ, šunka, kukurica, šampiňóny, syr • 1ks 1,7
Polievka Minestrone • 0,3l 11. Vyp.  kurací rezeň plnený so šunkou a syrom „Cordon Bleu“, ryža, šalát • 120g 1,3,72. Hovädzie burgundské �ilé, knedľa • 280/64g 1,3,73. Palacinky s orieškovo-čokoládovým krémom, dip z ochutenej kys. smotany • 3ks 1,3,7,84. Fazuľový prívarok, pečená klobása, chlieb • 1ks/0,3l 1,75. Zel. šalát, vyprážané šampiňóny v cestíčku s tymianom, smot. dressing • 450g  1,3,7
Cícerová polievka so zeleninou • 0,3l 11. Vyprážaný černohorský bravčový rezeň, varené zemiaky, šalát  • 120g 1,3,72. Bolonské špagety so syrom • 500g 1,73. Tvarohové batôžky s hrozienkami • 5ks 1,3,74. Skladané zemiaky s klobásou, slaninou a vajcom, kyslá uhorka • 450g 3,75. Zel. šalát s chimichangou (plnená vyprážaná tortilla), bylinkový dressing  • 450g 1,3,7
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Dispečing SK - 0950 333 222
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13Nitra

0903 432 588
 
 

Sťahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahraničie

www.stahovanieblesk.sk

Sťahovanie BLESK
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29 ročné skúsenosti
perfektné nápady
najvyššia kvalita

29 ročné skúsenosti
perfektné nápady
najvyššia kvalita
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najlepšia

najrýchlejšia
• s.r.o.

• zamestnaní • živnostníci
• dôchodcovia • opatrovateľky
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,70€/kg

4,30€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ

PREDAJ

Sadové zemiaky na predaj

Živé MORKY NA CHOV,
živé KURENCE 
a NOSNICE 
17 týždňové

7
8
12
10
0
0
8
-4

• izolácie
• klampiarske práce
• opravy komínov
• zamazávanie korýtok
• čistenie a nátery rýn

Ďaľšie služby:

0903 060 490

STRECHY
OPRAVY STRIECH
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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Máte dlhy?
Neviete ako ďalej?

Okamžité riešenie formou 
osobného bankrotu.

- rýchle vybavenie
- sprostredkovanie

- spolahlivosť
- riešenie pre každého

VYHOTOVENIE
kúpno-predajných zmlúv

darovacích zmlúv
vkladov do katastra a pod.

Za výhodne ceny.
Nevybavili ste uver v banke?

ZINC je tu pre Vas!
Rýchla pôžička od ludí pre ludí.

info na tel.: 0944 412 286
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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   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    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      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 (54.930 domácností)

5
2
-0
0
0
4
-3
2

8
0
12
10
0
3
1

KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné

starožitnosti
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JARN
Á 

JARN
Á 

AKCI
A 

AKCI
A 

-20%-20%

KAMENÁRSTVO 
Nakupujte priamo od
nás, sme výrobcovia.
Máme najlepšie ceny!

Ponúkame Vám možnosť
stretnúť sa na cintoríne.

Zabezpečíme kompletnú 
realizáciu pomníkov od
betónového základu až

po finálnu montáž.
Novozámocká 21/47, Nitra

Po-Pia: 8:00 - 16:00
Info: 0944 234 907

juhokamen.nitra@gmail.com
www.juhokamen.sk
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PREDÁM ZHODNOTENÝ 
MATERIÁL 

zeminu miešanú s kamenivom 
vhodnú na stavbu násypov a zemnú 

stabilizáciu. Množstvo: 5000 ton
Kontakt: 0911 285 291

PREDAJ DVERÍ
PLASTOVÉ OKNÁ

• Fólia • CPL laminát
• obložky + montáž

(aj do zalievyných zárubní)
• dodanie dverí + obložky

do 3 dní
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Začala sa olympiáda populizmu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dáme im toľko! Nie, my im dáme 
viac! A tamtým eštébákom vezme-
me! Dáme,... dáme..., my dáme...

Vážení čitatelia, nenaleťte na to 
tým – chce sa napísať – grázlom -, ale 
volajme ich politici. Nič vám oni ne-
dávajú. A ak aj niečo niekde zvýšia, 
pridajú, to dostanete len to, čo vám už 
raz vzali. To sú vaše a naše peniaze, 
ktorých sa už dávno zmocnili. To je náš 
štátny rozpočet, nie ich!
„Dáme sociálne najslabším“ - tlčú 

sa do pŕs, no nevedia, že sociálne 
najslabších sa pandémia ekonomicky 
nijako nedotkla. Svoje dávky (uzná-
vam, malé), dostávajú na deň presne 
mesiac čo mesiac. Sociálne najslabší-
mi za posledných štrnásť mesiacov sa 
stali živnostníci, drobní podnikatelia, 
pracujúca inteligencia, učitelia, lekári, 
zdravotnícky personál. Tým tí hlúpi 
populisti „nedajú“ nič. Naopak, vezmú 
im aj to málo, čo si nejakým zázrakom 
zadovážili – na daniach. Lebo oni mu-
sia rozdávať, rýchlo sa zvolebnieva a 
musia toho rozdať veľa, nakúpiť zas 
toľko voličských hlasov, aby na ostat-
ných mohli ďalšie štyri roky zvysoka...

Sociálne najslabší sú dôchodco-
via s minimálnymi dôchodkami, hoci 

dreli celý život ako kone na to, aby si 
to tu raz mocní toho nášho malebného 
slovenského sveta mohli rozkradnúť. 
A nielen tí s minimálnymi. Príklad 
učiteľky, ktorá drala školskú katedru 
50 rokov, 50 ročníkov detí pripravila 
na život a ak by dnes nemala podporu 
blízkych, tak zo svojho dôchodku ide 
bez liekov pod most. Príklad poštárky, 
ktoré v lete, v zime, v daždi, v horú-
čavách roznášala poštu a často aj dô-
chodky – bez ochrany a za nejakých 
370 eur mesačne. Aký má asi predčas-
ný dôchodok, keď sa musí starať o svo-
ju matku, o ktorú sa odmietol postarať 
štát?

Nehanbia sa nám do tváre cez 
obrazovky hovoriť, ako nám dávajú. 
Hnus. Berú nám z nášho a časť toho 
nášho nám podhodia ako psovi kosť.

Zapamätajte si ich reči, veľko-
rysé „dary“ a hlavne ich 
aroganciu, drzosť, neob-
medzenú obmedzenosť 
a ignorantstvo. My ich 
nezaujímame. Iba v deň 
volieb. A tie budú. Buď 
čoskoro, alebo v 
riadnom termíne. 

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0910 851 307 

0910 455 919

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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... a  toto všetko aj BEZLEPKOVO
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OCNÁ
OPTIKA
MLYNEKOVÁ

MÁJ 2021 PLNÝ ZĽIAV

Štefániková 57,Nitra
0901 701 267

Cabaj 212,Cabaj-Čápor
0901 710 426

VÝPREDAJ

Výpredaj:
dioptrické rámy
slnečné okuliare
meranie zraku

ˇ
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» KÚPIM STARÝ PIONIER MUSTANG 
STADION SIMSON BABETA AJ POKA-
ZENÉ NEKOMPLETNÉ 0915 215 406
Kúpim motocykle Jawa/ CZ/ Ba-
betta/ Stadion/ Simson aj iné 
0949 371 361
» Odkúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor, aj v zlom stave 
alebo nepojazdný. 0949 350 195

byty/predaj 3

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
» Kúpim akordeón, heligónku, 
husle, saxofón. 0915 876 860
» ODKÚPIM MINCE BANKOVKY PA-
ROŽIE VOJENSKÉ VECI A INÉ 0903 
868 361
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STA-
ROŽITNOSTI, STARÉ VECI A ĽUDOVÉ 
KROJE 0918 439 124
» ODKÚPIM KROJE AJ ČASTI PARO-
ŽIE A INÉ 0903 868 361

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim starší traktor Zetor aj 
nepojazdný, 0902 449 970
» Ponúkam BIO kozie mlieko, syr. 
0903 111 197
» Predám málo používanú zvá-
račku, možnosť prepínania na 
220-380V. ZA VÝHODNÚ CENU! 
Tel. 0910 481 777
» Kúpim staré hodinky PRIM a 
socialistické hračky 0905 651 837
» Kúpim haki lešenie, 0908 532 682

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» CHALAN SI HĽADÁ KAMARÁTKU DO 
35R. HĽADÁM DIEVČA-KTOREJ CHÝBA 
SKUTOČNÝ KAMARÁT 0940 246 539
» Vzdel. seriózny muž hľadá symp. 
priateľku 60+ SMS 0949 516 743
» 56r hľadá priateľku 0917 049 831
» 59r. hľadá priateľku na spoločné 
chvíle a dovolenky. 0949 563 315
» 50 ATRAKT. MUŽ HĽADÁ ŽENU DO 
70r. ZM ,PE 0907 119 860

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          
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KAMENÁRSTVO     0910 444 002, 0944 707 746 

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie,

obnova písma. 
BEZ ZÁLOHY

na kompletné žulové pomníky 

MÁJ - JÚN

AKCIA -35 %
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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:
• 8 - 15 týžd. Mládky - nosnice
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové káčere mulard
• 1-14 dňové landeské húsatá
• 7 týžd. morky ROZVOZ

Zabezpečíme
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY 

ŠTRKY - PIESKY- KAMENIVO
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Pred desiatkami rokov prežívali lás-
ku mladosti. Dnes sa tešia z každého 
dňa, dobrého aj zlého. Majú krásne 
deti aj vnúčatá a roky spomienok. 

V  mladosti ich spájali spoločné zá-
žitky, dnes občas aj spoločné trápenia 
a  choroby. Sú spolu desaťročia a doko-
nale poznajú svoje silné aj slabé stránky. 
Rozhodli sa spolu zostarnúť – Jurko a He-
lenka, Janko a Alenka, Martin a Hanka, 
Jožko a Zdenka. Štyridsať a päťdesiatroč-
nú mládež medzi nich ešte nepočítam. 
Pekné kombinácie. Veterinár Jurko so 
svojou Helenkou prekonali vírus a  tri 
týždne im nechutil večerný pohárik vína. 
Janko, ktorý sa s matematickou presnos-
ťou snaží pochopiť zložitý duchovný svet 
okolo nás. Jeho milovaná Alenka občas 
zdvihne obočie a s úsmevom zakrúti hla-
vou nad romantikom, s ktorým žije vyše 
štyridsať rokov. Prežívajú spolu choroby 
aj spoločné prechádzky a výlety. 

Strojár Jožko a  jeho strážny anjel 
Zdenka, ktorí sa modlia za svoje dcéry 
a  ich rodiny. Pomáhajú vo svojom oko-
lí a  postupne spomaľujú tempo svojho 
života. Šikovný majster Martin a  jeho 
Hanka, ktorá s  nim chodí na jeho dob-
rodružné výlety. Prerábajú dom, skráš-
ľujú záhradu a tešia sa zo svojej  prvej 

vnučky Natálky. Títo všetci, a mnohí ďal-
ší, sa rozhodli spolu zostarnúť a prežiť 
spoločne krásnu jeseň svojho života. Ve-
dia, že raz príde deň, keď tu jeden z nich 
zostane sám. Skôr zvyknú odchádzať 
muži. Hovorí sa, že nežijú tak zdravo 
ako ich manželky. A možno odchádzajú 
skôr, aby svojim milovaným manželkám 
zariadili v nebi príbytok. Tak ako to robili 
na zemi pred desiatkami rokov. 

Kedysi som sa na týchto ľudí pozeral 
ako na starcov. Dnes patrím medzi nich 
a vôbec sa tak necítim. Spoločne starnúť 
môže byť krásne. Už si nič netreba doka-
zovať, nikam sa ponáhľať, len sa tešiť z 
každého dňa. Viem, prichádzajú choro-
by aj trápenia a odchádzajú blízki ľudia. 
To všetko nás však staroba postupne učí 
pokorne prijímať. Spoločné starnutie 
som obdivoval na mojej mame a otcovi. 
On už pár mesiacov 
pripravuje pre nás 
príbytok tam hore. 
Naučme sa prijímať 
pribúdajúce roky 
a  ďakujme Bohu za 
možnosť spolu zo-
starnúť.

Spolu zostarnúť

» Ján Košturiak

23. mája 1805  
Napoleon Bonaparte bol v milánskej katedrále korunovaný za ta-
lianskeho kráľa 

Výročia a udalosti
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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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Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)

Cena 38€/ 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)

265€

0911 041 654

440€

455€

DREVO
EXPRESS
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Ťažko radiť rodičom budúcich 
prvákov, akú základnú školu (ZŠ) si 
vybrať, keď v okolí máte iba jednu 
alebo je rozhodujúcim kritériom 
vzdialenosť od bydliska. Niekedy 
je nemožné dostať sa na inú ako 
spádovú školu. Súkromné školy si 
nemôže dovoliť každý. Ani domáce 
vzdelávanie. Napriek tomu sa mno-
hí rodičia snažia svojim budúcim 
školákom nájsť to najlepšie.

Ako spoznať dobrú ZŠ? Určite nie 
podľa štátnych testovaní a podivných 
rebríčkov úspešnosti. Dôležité je pô-
sobenie školy navonok i vo vnútri. 
Vizuálne zanedbaná škola prezrádza 
postoj jej zamestnancov k nej. Najmä v 
situácii, keď sa dnes dbá o to, aby ško-
la priťahovala pozornosť aj vzhľadom. 
Dôležité je všímať si, ako škola funguje 
ráno, popoludní, cez vyučovanie. Veľ-
mi veľa vám prezradí vstup do školy. Či 
je temný, uzatvorený, bez informácií a 
kútikov na sedenie alebo je naopak 
otvorený návštevníkom. Keďže boli 
školy dlho zatvorené, užitočným zdro-
jom informácií je aj webová stránka. 
V 21. storočí vizuálne zaujímavá, pra-
videlne aktualizovaná, obsahujúca 
komplexné informácie. Veľa prezradia 
fotografie z aktivít. Ak je web iba pro-
formou, nie je to dobrá vizitka. Všímaj-
te si aj okolie školy, či obsahuje hracie 
prvky, ihriská, či žije aj po vyučovaní. 
Deti tu predsa budú  pol dňa. Ak sa dá, 

komunikujte so zamestnancami školy, 
overte si ich pri zápisoch. Komuniká-
cia veľa prezradí. Pýtajte sa absolven-
tov ZŠ, ako boli spokojní. Môže sa totiž 
stať, že škola na I. stupni nevykazuje 
problémy, no na druhom stupni sa ob-
javujú. Neberte doslova klebety o ZŠ, 
overujte si ich, negatívne referencie 
môžu mať reálny základ. Pristupujte k 
nim konštruktívne. Nehľadajte utopic-
ky dokonalú ZŠ. Pýtajte sa na ZŠ aj v 
blízkych materských školách, ktoré ju 
poznajú. Môžete si pozrieť aj výročné 
správy o fungovaní ZŠ, ktoré sa po-
vinne zverejňujú na webe. Obsahujú 
informácie o prospechu žiakov, o akti-
vitách či úspechoch školy. O škole vám 
môže podať informácie aj zriaďovateľ, 
hoci ten môže byť zaujatý. Prípadne si 
prelistujte miestne médiá a články na 
internete.

Napriek všetkým vašim zisteniam 
sa môže stať, že škola sa bude správať 
inak, ako to prezentuje. Vtedy si treba 
uvedomiť, že aj rodičia sú dôležití (nie 
podradení) členovia komunity školy a 
je nevyhnutné, aby sa zúčastňovali na 
jej fungovaní či na riešení problémov, 
ktoré ničia povesť školy, znižujú kvali-
tu vyučovania či znepríjemňujú životy 
detí. 

Ako vybrať základnú školu?

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

22. mája 1908
bratia Wrightovci patentovali svoje lieta-
dlo 

Výročia a udalosti
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Superluxe s.r.o. 
Suchovská 12, Trnava

www.pranie-kobercov.sk

PO-PI 9:00 - 18:00

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

ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

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

na jeden deň v týždni, a to v stredu.

Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.
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Odišiel Viliam Turčány, PhDr., CSc.,  Dr. 
h. c., slovenský básnik,  vysokoškolský 
pedagóg, jeden z najvýznamnejších 
slovenských vedcov a prekladateľov a 
najstarší člen Spolku slovenských spi-
sovateľov. 

Odprevadili sme ho pred týždňom v 
rodnej Suchej nad Parnou, kde bude na-
vždy odpočívať v pokoji.

„Jeho poézia je plná hravosti, tepla, ži-
votnej múdrosti a hlbokej úcty k dôstojnosti 
človeka... Významnú časť života i svojich 
tvorivých schopností venoval najstaršej 
slovanskej literárnej pamiatke, veľbásni 
Proglas. Ako neustále nespokojný pedant ju 
prebásnil do slovenčiny viac ako desaťkrát, 
venoval jej množstvo štúdií a článkov, sám 
ju recitoval a prednášal o nej. Viliam Tur-
čány bol však predovšetkým jedným z naj-
významnejších slovenských prekladateľov. 
Každá národná literatúra si svoju vyspelosť 
a rovnocenné postavenie v kultúre našej ci-
vilizácie potvrdzuje prekladmi najvýznam-
nejších diel svetovej literatúry. Turčányho 
trojzväzkový preklad Danteho Božskej ko-
médie s nádhernými ilustráciami Vincenta 
Hložníka patrí medzi najväčšie poklady 
nášho písomníctva a už dlhé roky zdobí aj 
moju domácu knižnicu...“ napísal po prijatí 
správy o odchode veľkého barda na sociál-
nej sieti Eduard Chmelár.

Dielo a práca Viliama Turčányho, kto-
rému udelila Akadémia umenia a kultúry 

v Kalifornii v roku 2000 titul doktor litera-
túry, boli viackrát ocenené. V januári 2002 
sa stal nositeľom štátneho vyznamena-
nia Pribinov kríž I. triedy, ktoré mu udelil 
prezident SR za prínos v literárnej vede a 
prekladateľstve. Medzinárodná federácia 
prekladateľov ho v roku 1993 poctila Cenou 
Karla Čapka, viackrát získal Cenu Jána Hol-
lého a v máji 2017 získal Cenu Blahoslava 
Hečka za celoživotné dielo.

„... Najväčším pokladom, najväčším 
vývozným artiklom malého národa, nie sú 
autá, zbrane a suroviny, ale jeho kultúra. 
Bez nej nie sme ničím. Kultúra si zaslúži 
po rokoch devastácie opäť zaujať ústredné 
miesto v našom bytí. A majster Turčány bol 
jej noblesným veľvyslancom.“ (Citát Edu-
ard Chmelár).

Česť jeho večnej pamiatke.

Rozlúčili sme sa 
s časťou národného pokladu

» REGIONPRESS

Reprofoto zdroj YouTube (@Televízia TA3 )
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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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Kozmetický
salón
tel.: 0904 374 666

e-mail: kozmetikalussy@gmail.com

      @kozmetickysalonkozmetikaLussy

tel.: 0915 131 096

       Nails by Adriana - Nitra

       nailsbyadriana_

Nechtové
štúdio

Farská 4, 94901 Nitra

Valné zhromaždenie Organizácie 
Spojených národov vyhlásilo rok 
2021 za Medzinárodný rok ovocia a 
zeleniny. Cieľom tohto kroku je vý-
razné zvýšenie konzumácie ovocia 
a zeleniny, rozšírenie povedomia 
o výhodách konzumácie ovocia a 
zeleniny, ich zdravotné a výživové 
benefity, presadzovanie zdravej 
výživy prostredníctvom trvalo udr-
žateľnej výroby a spotreby ovocia a 
zeleniny. 

„Na Slovensku máme dobré pod-
mienky na pestovanie rôznych druhov 
ovocia a zeleniny. Je to dané kvalitnou 
pôdou a podnebím, v ktorom sa naša 
krajina nachádza. Z toho jedinečného 
daru, ktorý nám bol nadelený preto 
musíme čerpať do budúcnosti, pretože 
všetky u nás dopestované plody sú bo-
haté na množstvo vitamínov a cenných 
látok. Je preto na každom z nás, aby sme 
podporovali domácich producentov a 
zároveň prispeli k zlepšovaniu našej ži-
votosprávy, zvlášť v pandemickej dobe, 
ktorá kvári vyše roka nielen našu kraji-
nu,“ uviedol na stretnutí štátny tajom-
ník MPRV SR Andrej Gajdoš.

Hlavným cieľom tejto kampane je 
zvyšovanie povedomia a zameranie 
pozornosti na výživové a zdravotné 
výhody konzumácie ovocia a zeleni-
ny. Ďalej je to podpora rozmanitej, vy-

váženej a zdravej výživy a životného 
štýlu konzumáciou ovocia a zeleniny 
obyvateľmi. Neoddeliteľnou témou Me-
dzinárodného roka ovocia a zeleniny 
je taktiež znižovanie odpadu v oblasti 
produkcie a spracovania ovocia a zele-
niny, podpora produkcie ovocia a ze-
leniny, ktorá prispieva k udržateľným 
potravinovým systémom. 

Na tieto aspekty nadväzuje i lepšia 
udržateľnosť skladovania, prepravy, 
spracovania, maloobchodu, znižovania 
odpadu a recyklácie, ako aj interakcie 
medzi týmito procesmi. Strategicky kľú-
čovou v tejto oblasti je integrácia drob-
ných poľnohospodárov vrátane rodin-
ných farmárov do miestnej, regionálnej 
a globálnej výroby  i nevyhnutné prijí-
manie inovatívnych prístupov a techno-
lógií v boji proti potravinovým stratám a 
plytvaniu ovocím a zeleninou.

Najzdravšie ovocie a zeleninu 
máme rovno pod nosom

» red - Zdroj: TS MpaRV SR

25. mája 1898  
v Prešove vznikol najstarší futbalový klub na Slovensku Tatran Pre-
šov, vtedy pod názvom ETVE Prešov (Eperjesi Torna es Vivo Egyesület) 

Výročia a udalosti 28. mája 1999  
v Miláne po 22 rokoch reštaurácie bolo sprístupnené majstrovské 
dielo Leonarda da Vinci Posledná večera  

Výročia a udalosti
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Sledujte od 21. mája

na RTVS

viac na www.citronada.show

Službu technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o.,

cena spätnej SMS: 1€ s DPH, viac info na www.citronada.show

Generálni partneri:

na číslo  7000

pošli heslo

CITRONADA

Vyhraj nový Enyaq na 2 týždne a 2x e-bajk navždy, zapoj sa a 
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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tel.: 0907 199 441
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JUDr. Ján Polomský, 
správca so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty 

úpadcu Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra, Veľký Cetín, 
IČO: 00 198 862,  ako vyhlasovateľ súťaže /ďalej len „vyhlasovateľ“/ v súlade 

s opatrením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. Z-2-3K 290/1996 
zo dňa 27.07.2000 

ponúka:

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

Stavby bez súpisného čísla a bez pozemkov evidované  na LV č. 618 pre k.ú. Golianovo, 
Obec: Golianovo, Okres: Nitra:

Všeobecná hodnota stanovená podľa znaleckého posudku č. 153/2020.

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

1. Kupujúcim v 2. kole sa stáva ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, bez ohľadu na 
cenu stanovenú súdnym znalcom.
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predloženú ponuku, ak by najvyššia 
ponúknutá cena v 2. kole bola zjavne nízka a taktiež ak nebude zaplatená záloha 
podľa bodu 5. alebo ak nebude doručená vyhlasovateľovi v lehote podľa bodu 8. 
3. Kupujúci predloží vyhlasovateľovi ponuku v zalepenej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ 
Ponukové konanie - PD Agrokombinát V. Cetín 2021“. 
4. Obálka musí obsahovať návrh kúpnej ceny (v prípade záujmu o obidve majetkové 
zložky, odporúča sa v ponuke uviesť návrh kúpnej ceny pre každú majetkovú zložku 
samostatne) spolu s dokladom o jej krytí, označenie záujemcu, právnická osoba priloží 
aj aktuálny výpis z obchodného registra. Odporúča sa, aby záujemca v ponuke uviedol 
kontaktné údaje (e-mail, telefón).
5. Záujemca ako podmienku účasti v ponukovom konaní uhradí zálohu vo výške 10 
000 EUR (slovom desaťtisíc eur) na účet vyhlasovateľa vo formáte IBAN: SK53 1100 
0000 0029 4104 4012 vedený v Tatra banka, a.s. najneskôr do 09.06.2021, ktorý je 
posledným dňom lehoty,  kedy musí byť záloha pripísaná na účet vyhlasovateľa.
6. Neúspešným záujemcom vyhlasovateľ vráti zaplatenú zálohu z účtu  najneskôr do 
7 dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania na číslo účtu, z ktorého bola uhra-
dená, pokiaľ záujemca v písomnej ponuke neuvedie iné číslo účtu.
7. Bližšie podrobnosti o ponúkanom majetku, vrátane znaleckého posudku sú k dis-
pozícii u vyhlasovateľa, tel. č. 02/50579561, adresa: Miletičova 21, 821 08 Bratislava, 
e-mail: polomsky@polomsky.sk,  kde  je možné dohodnúť aj termín obhliadky.
8. Lehota na doručenie ponuky vyhlasovateľovi sa stanovuje do 09.06.2021, ktorý je 
posledným dňom lehoty, kedy musí byť ponuka aj doručená vyhlasovateľovi.
9. Vyhlasovateľ predloží doručené obálky Krajskému súde v Bratislave dňa 10.06.2021 
o 10:00 hod. na č. dv. 193, kde sa vykoná ich otvorenie.
10. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná vyhlasovateľ najneskôr do 09.07.2021.

P.č. Názov majetku Všeobecná hodnota [€]

1. Ošípareň na p.č. 951/4 21 942,64

2. Pôrodňa prasníc na p.č. 951/5 21 987,94

Ministerstvo životného prostredia 
SR je prekvapené tónom aj neod-
bornosťou stanoviska Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR, (v ďalšom stanovisko) ktoré 
tvrdí, že prijatím vyhlášky k zákonu 
o ochrane prírody a krajiny (v ďal-
šom vyhláška) sa ministerstvo ži-
votného prostredia snaží poškodiť 
chovateľov, alebo dokonca ohroziť 
vidiecky život.

„Stanovisko ministerstva pôdo-
hospodárstva vnímame ako pozostatok 
názorov prežívajúcich z mečiarovskej a 
ficovskej éry, v ktorej bolo umelo žive-
né nepriateľstvo pôdohospodárov voči 
ochrancom životného prostredia.

Či sa to na ministerstve pôdohospo-
dárstva niekomu páči, alebo nie – je 21. 
storočie a ochrana životného prostredia 
dôležitou oblasťou štátnej politiky. 

Ministerstvo pôdohospodárstva 
disponuje ročne miliardami eur, avšak 
v tejto zodpovednosti v minulosti zlyhá-
valo. Raz pre korupciu, inokedy pre ne-
odbornosť a zaostávanie svojich politík. 
To zaostávanie si v minulosti zastieralo 
napr. aj výhovorkami na ochranu príro-
dy. Z ochrany prírody sa robil odporca 
pôdohospodárov, potravinárov alebo 
lesníkov.

Voči už ukončenému legislatívnemu 
procesu vydalo ministerstvo pôdohos-

podárstva zvláštne, de facto politické 
stanovisko. Žiada v ňom, aby sme vy-
hlášku odvolali. Hlavne ale na veľkej 
ploche hlása nepravdy, ktoré majú voči 
vyhláške, aj voči ochrane prírody, posta-
viť farmárov, chovateľov aj včelárov.

Takáto  politická kampaň minister-
stva pôdohospodárstva voči už vydanej 
vyhláške je v slovenskej politike niečím 
nebývalým. Všetko sa to nedá pochopiť 
inak, než ako zámerné úsilie o oddiale-
nie vydania vyhlášky. Možno preto, aby 
sa stihla naplniť kvóta z roku 2020 pre 
zastrelenie 50 chránených zvierat (vy-
danú tými istými úradníkmi minister-
stva pôdohospodárstva). Ak obštrukcie 
niekomu poslúžili, potom iba záujmom 
trofejnej elity poľovníkov, ktorí si túžili 
streliť do vlka.“ Píše sa v stanovisku re-
zortu ministra Jána Budaja voči názo-
rom rezortu ministra Jána Mičovského.

Ministerstva pôdohospodárstva 
napadlo vyhlášku o ochrane vlka

» Zdroj: MŽP SR – redakčne krátené

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0910 851 307 

0910 455 919
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Nitre

0948 356 675

800 € brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Nitre

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď. 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
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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 

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

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.

ZAMESTNANIE
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hľadá pracovníka
na pozíciu

OBCHODNÉHO
ZÁSTUPCU

 

 vyhľadávanie nových kontaktov, cestovanie
 prijímanie, spracovanie a evidencia objednávok
 prezentácia produktov zákazníkom
 plat: od 900 €

Bližšie informácie 037/65 22 106 alebo billik@billik.sk

Vyžadujeme flexibilnosť, komunikačné zručnosti, VP, práca s PC
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HĽADÁŠ STABILNÚ PRÁCU? 

My hľadáme kolegu do trvalého pracovného pomeru

Kontakt
E-mail: masam@masam.sk

Miesto výkonu práce: Vráble, Priemyselný park
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: ihneď

Adresa spoločnosti

MASAM, s.r.o., Parková 75 
95201 Vráble časť Dyčka
http://masam.sk

Logistický manipulant a expedient

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• príjem a výdaj tovaru /sklad a výroba/,
• kontrola tovaru a jeho označovanie,
• komunikácia s obchodnými partnermi 
 a zákazníkmi pri príjme a expedícii,
• práca s informačnými systémami spoločnosti,
• práca na jednu zmenu 6-14h.
Mzdové podmienky (brutto) - 700 EUR/
mesiac, po skúšobnej dobe bude pracovník 
zaradený aj do výkonového a vedomostného 
hodnotenia.

CNC Frézar 3D-5D

Požiadavky na zamestnanca
• skúsenosti s obsluhou obrábacích strojov 
 – CNC fréza
• samostatnosť 
• zodpovednosť
• manuálna zručnosť
• technické myslenie
Mzdové podmienky (brutto) – 5 - 8 EUR/hod. 
• základná hodinová mzda sa stanoví podľa 
odbornej úrovne v skúšobnej dobe
• vedomostné a výkonové hodnotenie

Na turistami vyhľadávanom chod-
níku medzi Hrebienkom a Starým 
Smokovcom monitoruje Zásahový 
tím MEDVEĎ pohyb medvedice s 
dvomi mladými. 

Medvedica stratila plachosť. Za-
tiaľ síce nevykazuje známky agresivi-
ty, ochranári napriek tomu zdvíhajú 
varovný prst. Ministerstvo životného 
prostredia SR apeluje na všetkých náv-
števníkov Tatier, aby sa správali zodpo-
vedne a divoké šelmy nelákali na po-
travu, nefotili sa s nimi, nepribližovali 
sa k nim a zbytočne ich neprovokovali.

Zdravý a nezranený medveď sa 
človeka bojí a každé stretnutie je pre 
neho stresujúce. Z pohľadu prežitia 
medveďov vo voľnej prírode je dôleži-
té, aby sa nedostali k žiadnej potrave 
od ľudí. Bod zlomu nastane v situácii, 
keď si dravé šelmy zvyknú napríklad 
na odpad z nedostatočne zabezpeče-
ných kontajnerových stojísk v blízkosti 
ľudských obydlí. Ak sa medvede majú 
možnosť kŕmiť, hoci aj zahodeným 
rožkom alebo jablkom, či iným biood-
padom, tak sú neraz odsúdené na smrť, 
lebo ich to nie je možné odnaučiť.

Medvedia populácia vykazuje na 
Slovensku zmeny počas niekoľkých 
rokov. Z ekologického hľadiska sa dá 
hovoriť o zvyšovaní početnosti, ale 
nie o premnožení. Hoci v zoologickom 

systéme patrí medzi mäsožravce, je 
všežravcom s prevahou konzumácie 
rastlinnej zložky. 

Stretnúť medveďa ešte nemusí 
znamenať, že na človeka zaútočí. Naj-
bežnejšia je situácia, že odíde. Ak už 
medveďa spozorujete, je vhodné zostať 
ticho a pomaly sa vzdialiť. Prípadný 
krik by ho mohol vyplašiť. Najdôleži-
tejšie je nepodľahnúť panike a nezačať 
kričať. V žiadnom prípade sa netreba 
rozbehnúť, či urobiť iné prudké pohy-
by, ktoré by ho mohli vyprovokovať. 
Ustupujte pomaly smerom, odkiaľ ste 
prišli, a neustále pozorujte správanie 
medveďa - udržujte očný kontakt a po-
maly cúvajte, pričom sledujte reakcie 
medveďa.

Výzva: 
Neprikrmujte tatranské medvede

» red

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0910 851 307, 0910 455 919

 

NITRIANSKO
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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 BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 0910800 500 091

PRÁCA PRE 
ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

VVOO ŠŠVVAAJJČČIIAARRSSKKUU

TETELL.:: 09095050 3 30101 3 30101

- 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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0944 113 140
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