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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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INZERCIA

 

LEVICKO

Blažena Valkovičová   0905 422 015

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

párny týždeň: Levice, Demandi-
ce, Dolná Seč, Horné Semerovce, 
Horné Turovce, Hronovce, Vozoka-
ny nad Hronom, Jur nad Hronom, 
Kalná nad Hronom, Krškany, Lok, 
Plášťovce, Pohronský Ruskov, 
Malinovec, Santovka, Šahy, Ša-
rovce, Tekovské Lužany, Lipník, 
Tlmače, Veľké Turovce, Veľký Ďur, 
Želiezovce 

nepárny týždeň: Levice, Bátovce, 
Čajkov, Čaka, Devičany, Farná, 
Hronské Kľačany, Hronské Kosi-
hy, Kozárovce, Malé Kozmálovce, 
Nová Dedina, Tekovská Nová 
Ves, Nový Tekov, Pukanec, Rybník, 
Starý Tekov, Šahy, Lipník, Tlmače, 
Veľké Kozmálovce, Veľké Ludince, 
Želiezovce, Žemberovce 

levicko@regionpress.sk

Redakcia: Mlynská 2238
LEVICE

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko
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ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY
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KS  24.900 Košicko okolie
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PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.
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Poznaj sám seba. Koľkokrát už kaž-
dý z nás tieto slová niekde počul 
alebo čítal? Prečo je vlastne dôležité 
poznať sám seba a ako sa k takému-
to poznaniu dopracovať?

Od nášho narodenia je tu niekto, 
kto nám hovorí, čo máme robiť, kedy 
máme jesť a kedy ísť spať, ako máme 
konať, ako sa máme správať, ako máme 
žiť. Naši rodičia, starí rodičia a neskôr 
učitelia a vychovávatelia si zvyčajne 
myslia, že vedia lepšie ako my, čo po-
trebujeme, čo nám vyhovuje. Od ma-
lička sme nútení podriaďovať sa istým 
normám, pravidlám, predpisom.

Sme natoľko pohltení plnením 
prianí iných, že niet divu, že ani ne-
vieme, kým vlastne sme, že nepozná-
me samých seba. Častokrát, možno aj 
zo strachu z odmietnutia či kritiky, zo 
strachu z toho, čo povedia iní, sa radšej 
prispôsobíme, poprieme vlastné túžby 
a urobíme to, čo sa od nás očakáva. Ak 
však chceme byť v živote šťastní a uro-
biť šťastnými aj iných, je potrebné vziať 
život do vlastných rúk.

Žiť svoj vlastný život je veľká vý-
zva a bude vyžadovať dennoden-
nú prácu na sebe samom, pretože 
spoznávanie samého seba je nikdy sa 

nekončiacim dobrodružstvom. Bude 
nevyhnutné, aby sme si kládli otázky 
a hľadali na ne odpovede. Je treba sa 
trošku zastaviť, ponoriť sa do seba a 
pýtať sa: „Kam smerujem? Kam ma 
to ťahá? Čo ma napĺňa? Chcem to, teší 
ma to, čo teraz robím? Cítim sa pri tom 
dobre? Robí ma to šťastným? Čo mi ub-
ližuje? Čo mi škodí? Po čom skutočne 
túžim ja a nie moje okolie? Aké sú moje 
potreby?“

Je dôležité poznať vlastné potre-
by, hodnoty a očakávania a konať v 
súlade s tým, čo cítime a ako to cíti-
me, nie tak, ako to od nás požadujú iní. 
„Vo chvíli, keď začnete premýšľať nad 
tým, čo si myslia iní ľudia, prestanete 
byť sami sebou,“ povedala v jednom 
rozhovore Meryl Streepová. A tak to už 
raz a navždy prestaňme robiť a žime 
podľa seba, podľa vlast-
ných túžob, prianí, 
najlepšieho vedomia 
a svedomia. Prijmime 
sa takí, akí sme, so 
všetkými našimi 
dobrými, ale aj 
slabšími stránka-
mi.

Byť sám sebou

» Renáta Kopáčová, redaktorka

22. mája 1908
bratia Wrightovci patentovali svoje lieta-
dlo 

Výročia a udalosti
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 27 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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»Kúpim AGZAT aj nepojazdny 
nekompletný .0949505827
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
»Kupim motocykle Jawa/CZ/
Babetta/Stadion/Pionier/
Simson aj iné..Slušne zapla-
tim. 0949 371 361
»ODKUPIM motocykel JAWA 
CZ PIONIER BABETA dobre za-
platim 0904274781

»Hladam do trojizboveho 
bytu ako najom.,zenu radsej 
dochodkynu aj inv.moze byt 
len bez dieta cena 150 eu. 
0918306813
»Hladam do trojizboveho 
bytu ako najom.,zenu radsej 
dochodkynu aj inv.moze byt 
len bez dieta cena 150 eu. 
0918306813 SAHACH

»Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682

»ODKUPIM STARE MINCE BAN-
KOVKY A INE 0903868361
»KUPIM STARE VECI VSEHO 
DRUHU.0905674276
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KRO-
JE A STARÉ VECI 0918439124
»KUPIM LITERATURU k sta-
rym motorkam JAWA BA-
BETA PIONIER a Traktorom 
ZETOR 0904274781

»Kúpim pištoľ poplasnik 
Kozárovce 0907113287
»KUPIM OD VAS STAROZIT-
NOSTI VETERANY LUDOVE 
VOJENSKE SKLO PORCELAN 
KROJE NABYTOK POZOSTA-
LOSTI.0905674276

»HĽADÁM PRIATEĽKU 
nad 60 rokov Kozárovce 
0907113287
»57r. hlada priatelku 
0917049831
»Vzdelany muž hľadá pria-
teľku vo veku nad 60 r. SMS 
0903404189

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    

07 REALITY / iné       

06 POZEMKY / predaj 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

13 RôZNE / predaj    

Chcete si podať inzerát?
   Návod nájdete na strane 6.

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

24. mája 1993
Eritrea získala nezávislosť od Etiópie 

Výročia a udalosti

Pri výletoch do prírody sa môže stať, 
že stretnete medveďa hnedého. Ako sa 
v takejto situácii správať, čo robiť, ra-
dia odborníci zo Zásahového tímu pre 
medveďa hnedého.

Medveď sa zvyčajne snaží ľuďom vy-
hnúť a stretnúť sa s ním nemusí znamenať, 
že zaútočí. Výrazný vplyv na to, ako bude 
medveď reagovať, má aj naše správanie. 
„Pri nečakanom strete s medveďom, na 
bližšie ako 100 m, je treba zväčšiť vzdia-
lenosť od medveďa, nie však utekaním, 
ktoré by mohlo vyprovokovať prenasledo-
vanie. K medveďovi sa nikdy nepribližujte, 
a to aj v prípade, že sa zdá byť pokojný. 
Vyhnime sa pohľadu priamo do očí, pre 
zviera je to znak agresie. Medvede signa-
lizujú rôzne stupne nepokoja alebo stre-
su. Niektoré signály sú nenápadné – ako 
pozastavenie sa v činnosti, zmeravenie a 
zmena orientácie tela, alebo neprirodze-
né zívanie. Iné sú očividnejšie – fučanie, 
mrmlanie a cvakanie zubami. Medzi veľ-
mi napäté agresívne prejavy patrí slinta-
nie, rýchle fučanie, vrčanie a bručanie s 
otvorenou papuľou, zaháňanie sa labou 
a hrdelné zvuky, napríklad rev. Medveď v 
sebaobrane niekedy urobí výpad, varova-
nie, aby sa človek vzdialil. Ak sa stretne 
s nevhodnou reakciou zo strany človeka, 
výpad sa môže vystupňovať do útoku, ale 
väčšinou sa končí skôr ako dôjde k fyzické-
mu kontaktu,“ popisujú odborníci.

Čo ak medveď skutočne zaútočí - ak 
medveď naozaj zaútočí a zdá sa, že dôjde 

k fyzickému kontaktu, poprední odborníci 
odporúčajú pasívnu obranu: ľahnúť si na 
brucho tvárou k zemi, ramenami a rukami 
si chrániť hlavu a krk, ostať bez pohybu 
(„hrať mŕtveho“) až pokiaľ medveď ne-
odíde. Ak vás medveď prevráti, znova sa 
dostaňte do pôvodnej polohy, aby ste mali 
brucho a ostatné životné orgány chráne-
né pri zemi. Brániaci sa medveď väčšinou 
prestane útočiť, keď zistí, že už nie ste 
hrozbou. Aktívna obrana by mohla predĺ-
žiť útok a zvýšiť pravdepodobnosť vážneho 
zranenia. „Za najlepší spôsob ako odohnať 
útočiaceho alebo hrozivo správajúceho 
sa medveďa a tým aj zabrániť zraneniu 
človeka, je považovaný paprikový sprej 
na medvede. Sprej na medvede by mal 
mať minimálne 225 g a obsahovať 1 – 2 % 
kapsaicínu. Sprej by mal poskytnúť aspoň 
6 sekúnd postreku s dosahom aspoň 7,5 
m,“ radia odborníci.

Na koho sa obrátiť: telefonický kontakt 
na Zásahový tím pre medveďa hnedého: 
0903201978, 0903201879.

Zdroj informácií 
Štátna ochrana prírody SR

Čo robiť v prípade stretu s medveďom

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto Bergadder pixabay
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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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eternitových, plechových, plochých
a kanadské šindle

OBNOVA STRIECH

DOBRÁ STRECHA

TEL.: 0910 976 757

Bez potreby demontáže
bitumenovou lepenkou (index)
Zameranie, cenová kalkulácia, poradenstvo zdarma

za NAJLEPŠIU CENU

zľava pre

dôchodcov

garancia

15 rokov
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Tel.: 036/63 12 557, predaj@cyda.sk, www.cyda.sk
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10915 260 345

Ponúkam strojové
     omietky
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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 mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme.
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátorov O2 a 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.

27. mája 1942
Slovák Jozef Gabčík a Čech Jan Kubiš usku-
točnili atentát na Heydricha 

Výročia a udalosti

Prenikavú vôňu orgovánu pozná asi 
každý. No možno nie všetci vedia, že 
jeho kvety sú jedlé a majú veľa lieči-
vých účinkov.

Orgován je známy obsahom množ-
stva éterických olejov, kyseliny askor-
bovej a flavonoidov. Jeho kvety mô-
žeme použiť čerstvé, alebo sušené na 
prípravu čaju, ktorý nám môže pomôcť 
pri prechladnutí, bolesti hrdla, hlavy 
a pri podráždenom žalúdku. Pri jeho 
pravidelnom užívaní môžeme zrých-
liť svoj metabolizmus a znížiť stres a 
napätie. Vo forme obkladu je orgován 
účinný pri reumatických bolestiach a 
dokonca aj pri migrenóznych stavoch.

Olej je vhodný na masáž
Olej z orgovánu využívame na ma-

sáž boľavých kĺbov a svalov, pri liečbe 
vyrážok a menších odrenín. „Obsahuje 
prírodné UVA a UVB ochranné látky, 
čím chráni pokožku pred poškodením 
a spomaľuje predčasné starnutie pleti“, 
hovorí Mgr.Blažová z Poradne zdravia 
Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva Bratislava.

Kvety sa hodia na limonádu
Kvety orgovánu môžeme použiť tiež 

na prípravu sviežej limonády, prípad-
ne na výrobu orgovánového cukru. 
Takto prevoňaný cukor je výborný do 
čaju alebo na pečenie. Drobné kvietky 
krásne vyniknú aj na tortách a iných 
dezertoch.

Pozor
Pre niektorých citlivejších ľudí môže 

byť intenzívna vôňa orgovánu prekáž-
kou, preto je potrebné použiť menšie 
množstvo kvetov.

Informácie poskytol 
Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Bratislava.

Natrhajte si voňavý orgován

» ren
Orgován. zdroj foto RitaE pixabay
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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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www.nehnutelnostilevice.sk

Nehnuteľnosti Levice

SPROSTREDKOVANIE FINANCOVANIA NEHNUTEĽNOSTI
Slavomír Forgáč      0903 773 827
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Adventuris, s.r.o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava organizuje dňa 
30.05.2022 o 10.30 hod. na Notárskom úrade, Mgr. Marian Kováč, 

Zámocká 6, 811 01 Bratislava opakovanú dobrovoľnú dražbu.
Predmetom dražby je pozemok evidovaný na LV č.431, okres Levice, 

obec Pohronský Ruskov, k.ú. Pohronský Ruskov, parc.číslo 1349/1 o výmere 
4848 m² v spoluvlastníckom podiele 1/1. 

Výška najnižšieho podania je 29.088,00 EUR.
Termíny obhliadok nehnuteľností sú 

17.05.2022 o 09:30 h. a 19.05.2022 o 11:00 hod.

kontakt: info@dobrovolnadrazba.sk
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7 www.hesperus.sk             Hesperus,n.o.

Nezisková organizácia Hesperus n.o. 
oznamuje širokej verejnosti,

že v obci Keť otvára nové zariadenie 
sociálnych služieb s denným pobytom.

Záujemci sa môžu prihlásiť
na kontaktnej adrese.

hesperuszemne@gmail.com
alebo telefonicky na čísle 0911 419 389.
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Sociálna poisťovňa tento rok vyplatí 
dôchodcom 13. dôchodok skôr, a to v 
júli 2022. Pre dôchodcov, ktorí pobera-
jú dôchodok zo zahraničia, v predsti-
hu pripravila elektronický formulár 
na oznamovanie sumy dôchodku z 
cudziny.

Ak dôchodca poberá dôchodok aj 
od platiteľa dôchodku so sídlom v zahra-
ničí, sumu tohto dôchodku je potrebné 
Sociálnej poisťovni oznámiť do 5. júna 
2022. Postup na oznámenie je možný, 
bez potreby osobnej návštevy pracovis-
ka Sociálnej poisťovne. „Dôchodca na 
to môže využiť e-formulár Oznamovanie 
dôchodku zo zahraničia, ktorý je už v 
súčasnosti dostupný na webovom sídle 
Sociálnej poisťovne. Použitie a vyplnenie 
e-formulára je jednoduché. Po zapísaní 
základných identifikačných údajov dô-
chodcu do príslušných častí e-formulára 
treba uviesť údaje o dôchodku z cudziny 
a e-formulár odoslať Sociálnej poisťov-
ni,“ uvádza Sociálna poisťovňa na svojej 
webovej stránke.

S akoukoľvek otázkou týkajúcou sa 
vyplnenia alebo odoslania e-formulára je 
možné obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu 
telefonicky alebo e-mailom. Telefonicky 
možno kontaktovať Informačno-pora-
denské centrum Sociálnej poisťovne – zo 
zahraničia volajte na telefónne čísla +421 
906 171 965, +421 2 3247 1965 alebo + 421 

906 171 020 a zo Slovenskej republiky na 
bezplatné telefónne čísla 0800 123 123 
alebo 0800 500 599.

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dô-
chodok dôchodcom automaticky, bez 
osobitnej žiadosti. Dostanú ho spolu s 
dôchodkom tí seniori, ktorí budú mať v 
júli 2022 nárok na výplatu starobného, 
predčasného starobného, invalidného, 
vdovského, vdoveckého, sirotského ale-
bo sociálneho dôchodku. Pôjde o viac 
ako 1,44 milióna poberateľov dôchodkov.

„Suma 13. dôchodku sa nemení a 
bude v rozpätí od 300 eur do 50 eur. Pres-
nú sumu 13. dôchodku, v akej sa v júli 
2022 vyplatí, si budú môcť seniori tiež 
zistiť v predstihu. Sociálna poisťovňa pre 
nich už tradične pripravuje kalkulačku 
na jeho výpočet, ktorú zverejní v priebe-
hu júna 2022 na svojej webovej stránke a 
verejnosť na to včas upozorní,“ informuje 
Sociálna poisťovňa.

Oznamovanie dôchodku 
zo zahraničia treba stihnúť do 5. júna

» ren

Ilustračné foro. zdroj foto stevepb pixabay

Rakovina krčka maternice je jediná 
rakovina, proti ktorej sa dá očkovať a 
vieme jej úspešne predchádzať. Od 1. 
mája 2022 sa aj Slovensko zaradilo k os-
tatným vyspelým krajinám, v ktorých 
dievčatá a chlapci medzi 12. a 13. rokom 
života môžu byť bezplatne zaočkovaní 
najmodernejšou nanovalentnou vakcí-
nou Gardasil 9 proti vírusu HPV.

Ako na tlačovej konferencii povedal 
minister zdravotníctva Vladimír Lengvar-
ský, skúsenosti z iných krajín – Austrálie, 
Británie či Švédska – ukázali, že za 10 až 
15 rokov od zavedenia očkovania mladých 
dievčat a chlapcov výrazne klesol výskyt 
rakoviny krčka maternice, pričom percen-
tá poklesu sa pohybujú od 87% do 97%.

Ochrana pre mladých ľudí
„Ideálne je zaočkovať dievčatá a chlap-

cov v čase, keď je vysoko pravdepodobné, 
že ešte neboli infikovaní HPV vírusom. A 
tiež v čase, kedy ich imunita dokáže zarea-
govať na podanie vakcíny najvyššou tvor-
bou protilátok. Takýmto obdobím je 9. až 
15. rok života,“ uviedla Elena Prokopová, 
pediatrička. Profesor Miloš Jeseňák, imu-
nológ, pediater zdôraznil, že táto vakcína 
má účinnosť proti rakovine krčka mater-
nice takmer 100%. „Dokonca má účinnosť 
aj pri rakovine laryngu, rakovine jazyka a 
ďalších, čo je z pohľadu ochrany mladých 
ľudí a ich následného budúceho zdravia 

ďalší bonus. Očkovanie detí, ktoré dovŕšili 
12-ty rok svojho života, maximálne odpo-
rúčam,“ dodáva odborník.

Očkovanie odporúčajú 
aj v staršom veku

Očkovanie proti HPV vírusu odporúča 
rezort zdravotníctva aj v staršom veku, 
dievčatá a chlapci vo veku od 13 do 16, res-
pektíve 18 rokov môžu využiť benefit jed-
notlivých zdravotných poisťovní, ktorý je 
poskytovaný vo forme finančného príspev-
ku. „Naďalej budú prebiehať rokovania so 
zdravotnými poisťovňami o možnosti lepšej 
prístupnosti k očkovaniu aj v iných veko-
vých kategóriách, ako aj o ďalších možnos-
tiach efektívneho zisťovania HPV vírusu v 
našej populácii. Informácie o prevencii a 
skríningoch onkologických ochorení, ale aj 
o očkovaní proti vírusom HPV sa verejnosť 
bude dozvedať na aktuálnych podujatiach 
pacientskych organizácií: POVEDZ NIE RA-
KOVINE či BEH PRE ZDRAVÉ PRSIA 2022,“ 
informoval rezort zdravotníctva.

Očkovanie proti 
rakovine krčka maternice

» ren
Ilustračné foto. zdroj Tumisu pixabay

21. mája 1964  
Arno Allan Penzias a Robert Wilson detegovali kozmické mikrovln-
né reliktové žiarenie, ktoré potvrdzuje teóriu Veľkého tresku 

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

Výročia a udalosti

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE MÁJOVÉ ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 31. 5. 2022

 50%
až do
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26. mája 1969  
program Apollo: veliteľský modul Apol-
la 10 úspešne pristál v Tichom oceáne po 
osemdňovom lete, počas ktorého otesto-
vali všetky komponenty nevyhnutné pre 
pristátie človeka na Mesiaci 

Výročia a udalosti
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Príďte a:
• Spoznajte 4-hviezdičkový hotel Esplanade s najväčším 

balneocentrom v strednej Európe 
• Zoznámte sa s pracovným kolektívom ako i manažmentom 

hotela
• Pozrite si pracovné prostredie (kuchyňa, reštaurácia, 

kaviareň, ubytovacia prevádzka, balneocentrum)

Takisto sa dozviete:
• o spoločnosti a hoteli Esplanade 
• o voľných pracovných pozíciách
• o pracovných podmienkach
• o sociálnom programe a zamestnaneckých benefitoch

Deň otvorených dverí pre Vašu kariéru
27. - 28. 5. 2022 od 12.00 h 

v hoteli Esplanade na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch

Hľadáme:
• kuchárov
• čašníkov
• recepcionárov
• chyžné
• fyzioterapeutov
• masérov
• sanitárov

Všetkých záujemcov o prácu budeme čakať
pri recepcii hotela Esplanade dňa 27. a 28. 5 .2022 od 12.00 h

Registrujte sa na www.bit.ly/karieraPN
alebo na ensanahotels.com/esplanade/sk v časti Kariéra

Esplanade
Ensana Health Spa Hotel
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Zoznámte sa s pracovným kolektívom, ako i manažmentom

hotela

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

INZERCIA

levicko@regionpress.sk
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Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah
Znovu získajte radosť z používania všetkých poschodí vášho 
domu so schodiskovým výťahom, ktorý odráža váš exkluzívny 
štýl. Vhodné pre rovné a zakrivené schody.
Zavolajte spoločnosti Stannah ešte dnes, aby vám bezplatne a 
nezáväzne posúdila vaše schody. Spomeňte toto vydanie a 
získajte 10 % zľavu na svoj obľúbený schodiskový výťah.

0800 162 162
Zavolajte zadarmo Táto ponuka je k dispozícii do 

31.5.2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.
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ZIMNÉ ZÁHRADY A 
ZASKLIEVANIE TERÁS

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY

����������������
DOMY NA PODVOZKU

MODULOVÉ DOMY OBYTNÉ MODULY

Na mobilný / modulový 
dom alebo modul 
nie je potrebné 

stavebné povolenie !

mediálni partneri
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