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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!
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0915 381 388
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• VYPRATÁVANIE A ČISTENIE POZEMKOV
• ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE 
• ZÁHRADKÁRSKE PRÁCE
• PÍLENIE A VÝRUB KRÍKOV A STROMOV
• PRENÁJOM KONTAJNEROV 
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"Hesperus n.o. oznamuje, že do nového 
zariadenia sociálnych služieb v obci Keť 

prijíma žiadosti o poskytovanie 
sociálnych služieb. 

Písomne na adrese: ul. Kvetná 2566/37, 947 01 
Hurbanovo, alebo elektronicky: 

hesperuszemne@gmail.com, alebo telefonicky 
na čísle 0911 419 389."
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www.starzyk.sk

0910 800 837
STARZYK s.r.o., 
M.R. Štefánika 14, Šurany

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 
Iba po telefonickom kontakte v čase do 20.00 h.                 Ošetrenie nie je hradené ZP.

ZUBY, KTORÉ NEPADAJÚ
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POVAŽSKÁ 89, NOVÉ ZÁMKY
OTV. DOBA: PO - PIA: 8.00 - 16.00
SO: 8.00 - 13.00

KANALIÁCIA • ZÁHRADA

ŽELEZIARSTVO • VODA • PLYN 

komínové, odkvapové, vodárenské a kanalizačné rúry,
hadice na vodu a plyn, radiátory, ručné náradie,

toalety, vodovodné batérie, klince, zámky, roxory a uholníky

tel: 0950 400 182

AKCIA NA VÝMENU SODA STREAM BOMBIČKY

Packeta - výdajné miesto
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ONLINE ZÁPIS NA
WWW.TANECNASKOLAVIVA.SK
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INZERCIA

NOVOZÁMOCKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
baumajsterova@regionpress.sk

Alena Valašeková 0910 455 919
valasekova@regionpress.sk

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

párny týždeň: 
Nové Zámky, Bánov, Komjatice, Mojze-
sovo, Palárikovo, Šurany, Tvrdošovce, 
Úľany nad Žitavou, Dvory nad Žitavou, 
Kmeťovo, Maňa, Radava, Veľký Kýr
 
+ nepárny týždeň: 
Nové Zámky, Andovce, Bánov, Komjati-
ce, Palárikovo, Šurany, Tvrdošovce, Dvory 
nad Žitavou, Bešeňov, Branovo, Komoča, 
Semerovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr 

novozamocko@regionpress.sk

Redakcia:

Nové 
Zámky

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

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
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.

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 (35.050 domácností)
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Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191

www.novaplast.biz  info@novaplast.biz

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 5-6 komorový profil
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

NOVAPLAST

-50%
na okná a

dvere
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• krby, parapety
• kuchynské a pracovné dosky
• obklady stien a múrov
• betonárske a demolačné práce
• obnova a stavanie hrobov,
  pomníkov - krýpt

KAMENÁRSTVO B&M BartoňKKKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKKKKK MMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNNNÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁRRRRRRRSRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTVTTTTTVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVT OOOOOOOOOOOOO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&MMMMMMMMMMMMM BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtrtttttttttttttttttooooooooooooooňňňňňňňň

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYKKKKKKKKKKKKKKKKKKPOMNÍKY
ŽULOVÉ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYŽULOVÉ HROBY

Stála výstava pomníkov - Veľký Kýr, Novozámocka 77SSStttááálllaaa vvvýýývvvvv ssstttaaavvvaaa pppooommmnnníííkkkííííí ooovvv --- VVVVVVVVVeeeľľľkkkľľľľľľľľľ ýýýkkkkkk KKKýýýKKKKK rrr,,, NNNooovvvooozzzááámmmoooccckkkaaa 777777

www.kamenaarrssttvvoo-----bbbbbbbbbbbbbbmmmmmmmmmmmmmm.sskkwww.kamenarstvo-bm.sk

0908 747 949
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ROLETY - ŽALÚZIE - SIEŤKY - GAR. BRÁNY
          PLASTOVÉ OKNÁ a DVERE
HELUX - Peter Helmeš
Ďalej ponúkame:
OPRAVY a SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzii
• vymieňame kovania
• vymieňame tesnenia

tel.:  035 6420 166, mobil: 0918 109 149 
e-mail: helux@helux.sk , www.helux.sk

elmeš
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Predaj 
Montaž 

Servis 
Opravy

celodennú starostlivos  v špecializovanom zariadení (pondelok – piatok od 8:00 – 16:00)
domácu opatrovate skú starostlivos  (8 hodín denne od pondelka do piatku)

o u zdravotníckych pomôcok
kurzy opatrovania Prosocia, Súdna 8, Hurbanovo

Tel: 0911 609 836
E-mail: prosocia@prosocia.sk • www.prosocia.sk

??
?
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OSOBNÝ 
BANKROT

0915 896 536
0948 181 538

EXEKÚCIE
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P PÍL T s.r.o.

INZERCIA
0910 851 307

10. septembra 1898   
taliansky anarchista Luigi Lucheni zavraž-
dil rakúsku cisárovnú Sissi 

Výročia a udalosti

Myslím si, že každý z nás má občas 
tendenciu porovnávať sa s inými. 
Či už ide o výzor, kariéru, úspechy, 
deti, trávenie voľného času ale-
bo majetok. Pritom si možno ani 
neuvedomujeme, aké škodlivé či 
priam toxické môže porovnávanie 
byť, pretože práve vďaka nemu sa 
častokrát cítime neúspešní, nena-
plnení a v konečnom dôsledku ne-
spokojní.

Raz sa mi jedna známa posťa-
žovala na to, ako sa jej nepáči život, 
ktorý vedie jej dcéra. Nešlo pritom o 
to, že by sa jej ratolesť správala ne-
morálne, že by kradla či niekomu 
ubližovala. Len spôsob jej života jed-
noducho nespĺňal obraz, ktorý si pre 
ňu jej mama vysnívala. Tá sa nevede-
la zmieriť s tým, že ešte po tridsiatke 
žije dcéra s ňou, a kým jej vrstovníč-
ky už majú aj po dve deti, ona je ešte 
stále nezadaná. Rovnako ju trápilo, 
že kým mnohé kamarátky jej dcéry 
už urobili poriadnu dieru do sveta v 
podobe skvelej kariéry, tak jej ratolesť 
nemá žiadne vysoké méty. Spýtala 
som sa jej vtedy, či je jej dcéra šťastná 
alebo spokojná s tým, ako žije. Odpo-
veď znela áno. A to, myslím, hovorí 
samo za seba. Pretože práve to je tým 
najdôležitejším, čo si môže matka pre 
svoje dieťa želať bez ohľadu na to, aký 
život by si preň ona sama predstavo-
vala.

Častokrát zabúdame na to, že 
každý z nás je jedinečný, má iné na-
stavenie, iné danosti, iné tempo, iné 
priority, iné potreby. Ale aj iné túžby, 
iné predstavy o živote. Každý z nás si 
tiež stanovuje iné ciele a porovnáva-
nie je preto úplne zbytočné až škodli-
vé. Odborníci hovoria, že porovnávať 
by sme sa mali vždy len sami so se-
bou. Všímať si, v čom prešľapujeme na 
mieste a naopak, v čom sme dosiahli 
pokrok. A práve naše vlastné zlep-
šenia nám môžu priniesť spokojný a 
radostný život a nie to, že si kúpime 
rovnaké auto, ako má náš sused. A to 
by malo, pravdaže, platiť aj v prípade 
našich detí a partnerov. Buďme šťast-
ní, ak sú aj oni šťastní vo svojej koži a 
nesnažme sa ich za každú cenu porov-
návať s inými, lebo aj tieto naše vzory 
môžu mať svoje temné stránky, ktoré 
by sme mali vziať do úvahy a to by sa 
nám už až tak páčiť nemuselo. Možno 
sa aj oni pasujú s množstvom problé-
mov a veci v ich živote vôbec nie sú 
také ružové, ako sa nám 
javia a možno, ak by 
sme išli do hĺbky, tak 
by sme prišli na to, že 
by sme v ich topán-
kach kráčať vôbec 
nechceli, pretože 
cena, ktorú pla-
tia, je privysoká.

Každý z nás je jedinečný

» Renáta Kopáčová, redaktorka

ako sa nám
no, ak by 

hĺbky, tak 
na to, že
topán-
vôbec c 
etože 
pla-

oká.
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62035/643 20 52         office@katona.sk

Vedeli ste,
že pokiaľ ako prenajímateľ ste s nájomcom platne ukončili nájomnú 
zmluvu a on sa aj po jej ukončení nechce vysťahovať, musíte sa 
obrátiť s návrhom na vypratanie nehnuteľnosti na súd?

 JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M 

Tudta, hogy
ha mint bérbeadó jogerősen felmondja a bérlővel kötött bérleti 

szerződést, ám a bérlő annak megszűnése után sem kíván kiköltözni, 
bírósághoz kell fordulnia az ingatlan kilakoltatásának javaslatával?

 JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD., LL.M 
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»Kúpim motocykle 
Jawa/CZ/Babetta/Sta-
dion/Pionier/Simson aj 
iné..Slušne zaplatím. 
0949 371 361
»Predám škoda fábia 
kombi r.v. 2005, v dob-
rom stave, cena doho-
dou. 0915 897 922
»ODKÚPIM motocykel 
JAWA CZ PIONIER BABETA, 
dobre zaplatím 0904 
274 781

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908 532 682

»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI ĽU-
DOVÉ KROJE A STARÉ VECI 
0918 439 124 
»ODKÚPIM STARÉ MINCE, 
BANKOVKY A INÉ 0903 
868 361 

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

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

Príklad:
RP NZ 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 nefungu-
je u operátora 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, NZ zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

07 REALITY / iné       
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Tel:0905 267 750 N.Zámky
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
tel.: 0905 679 519, 0909 105 810, 0907 960 440

PREDAJ
ŽIVÁ HYDINA:

morky a brojlerové kurence

OBILNINY:
jačmeň, pšenica, kukurica

ZELENINA:
zemiaky na uskladnenie, cibuľa,

kapusta, mrkva, petržlen

ČISTENÁ HYDINA:
kurence, morky, kačice

€

€
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PD POKROK Tekovské Lužany

ponúka na predaj
11 mesačné vysokoznáškové nosnice hybrid

Lohmann Brown z podstielkového chovu.
Cena za kus 1,80 Eur s DPH.

Mládky 15 týždňové hybrid Lohmann Brown 
z podstielkového odchovu vakcinované na pseu-
domor, burzitídu, kokcidiózu vrátane salmonely. 

Cena za kus 5,80 Eur s DPH.
Kontakt: 0915 739 383, 0915 746 407
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MONUMENT
KAMENÁRSTVO - PALÁRIKOVO
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 ponúka náhrobné kamene
  z rôznych materiálov
 zlátenie, dosekávanie písma

  a ďalšie kamenárske práce
 poradenstvo ZADARMO

INFO: 0905 328 814

Bezkonkurenčné ceny

náhrobných kameňov

59
-0

33
3

V prípade užívania liekov u detí, mu-
síme podľa odborníkov pamätať na to, 
že deti nie sú malí dospelí a teda, že nie 
všetky lieky určené pre dospelých pa-
cientov sa môžu podávať aj deťom, a to 
ani keď zmenšíme ich dávku.

Lekár pri predpisovaní lieku musí 
brať do úvahy, ako liek v tele pôsobí 
a na ktoré orgány. „Detskí pacienti 
by napríklad nemali užívať lieky, ktoré 
ovplyvňujú vývin kostry, mozgu, obli-
čiek, či iných dôležitých orgánov. Dieťa 
takisto nemusí mať dostatočne vyvinu-
té orgány, ktoré zodpovedajú za spraco-
vanie lieku v tele či za jeho vylúčenie. 
Pri podávaní lieku deťom sa preto vždy 
riaďte pokynmi lekára. Ak ide o voľno-
predajný liek, poradí vám lekárnik,“ 
odporúčajú odborníci zo Štátneho 
ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Informácie o tom, či je liek pre 
detského pacienta vhodný, sa na-
chádzajú aj v písomnej informácii 
pre používateľa, teda v príbalovom le-
táku. „Nájdete v ňom, od akého veku, 
prípadne hmotnosti sa liek môže po-
dať. Spravidla je potrebné v závislos-
ti od veku či hmotnosti aj vypočítať 
dávku lieku,“ hovoria odborníci a do-

dávajú, že z voľnopredajných liekov sa 
detským a dospievajúcim pacientom 
nemajú podávať niektoré druhy anal-
getík či antipyretík – napríklad tie s ob-
sahom kyseliny acetylsalicylovej alebo 
diklofenaku.

Ak máte akékoľvek pochybnosti 
o liečbe vášho dieťaťa, obráťte sa 
na lekára alebo lekárnika. Dieťaťu 
podávajte len liek, ktorý je vhodný pri 
jeho veku a štádiu vývoja, respektíve 
taký, ktorý mu predpísal lekár.

Pozor na užívanie liekov u detí

» ren
zdroj foto pexels pixabay
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AKCIOVÁ 
PONUKA 

NA MESIAC 

SEPTEMBERSEPTEMBER
VO VAŠICH 

LEKÁRŇACH
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555555LEKÁREŇ CENTRUM LEKÁREŇ CENTRUM 

MEDICALMEDICAL  TEL: 035 647 90 57

LEKÁREŇ NOVEALEKÁREŇ NOVEA  TEL. 0919 436 082 LEKÁREŇ DVORYLEKÁREŇ DVORY

LEKÁREŇ STARBECLEKÁREŇ STARBEC

Hlavná 17, (OC Coop Jednota) 
Dvory nad Žitavou

Andovská 6, Nové Zámky

TEL: 0919 294 885 

Hlavná 1, Dvory nad Žitavou

TEL: 0908 022 210

J. Kráľa 3, Nové Zámky

LEKÁREŇ VIOLA, LEKÁREŇ VIOLA, TEL. 035 642 16 06 Železničná 1877/4, Tvrdošovce

VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ 
VÝRAZNÉ ZĽAVY Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY  50% .VÝRAZNÉ ZĽAVY Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY  50% .

UVEDENÉ Z AVY PLATIA PO PREDLOŽENÍ KLIENTSKEJ KARTY LEKÁRNE.

85
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Výhodne nakúpite aj na  WWW.LEKARENPLUS.SK 

KAŽDÝ ŠTVRTOK
PLATÍ LLEN PRE DRŽIITEĽOV

A NA NEZĽAVNENÉ PRRODUKTY.

NA CELÝÝ VOĽNOPREDAJJNÝ SORTTIMENTÝÝÝÝ ÝÝ
10%
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OCHRANA ZRAKU

NANA  ŠPECIÁLNEŠPECIÁLNE    
OKULIAROVÉ SKLÁ

 OPTIKADROPTIK    OPTIKADROPTIK   ���	
���������������������������	
������������������������WWW.DROPTIC.SK WWW.DROPTIC.SK                         
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Hrubá mzda: 900 – 1100 €

Miesto výkonu práce: Nitra – priemyselný park

Preukaz VZV výhodou (nie podmienkou)

Zamestnanecké benefity:
 bezplatná autobusová doprava v rámci regiónu

 odmeňovací systém podľa pracovného výkonu

 možnosť zvýšenia kvalifikácie na obsluhu 

   zariadení VZV / NZV

KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Stabilný tím KOSIT WEST 
v priemyselnom parku sa rozrastá! 

PRIDÁŠ
SA?

Hľadáme pracovníkov odpadového 
hospodárstva
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KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Hrubá mzda: 1 200 €

Miesto výkonu práce: 
Nitra a okolie

Podmienky:
 vodičský preukaz 

    skupiny C, C1E

 tachografová karta

 kvalifikačná karta 

    vodiča

 osvedčenie o psychic-

    kej spôsobilosti

Zamestnanecké benefity:
 pracovné oblečenie 

    na mieru

 odmeňovací systém

    podľa pracovného 

    výkonu

 stravné lístky vo výške

    4,50 € na deň

 preplácanie nadčasov / 

    víkendov

 možnosť zvýšenia 

    kvalifikácie

Stabilný tím KOSIT WEST 
sa rozrastá! Hľadáme ďalšieho 
VODIČA skupiny C 

PRIDÁŠ
SA?
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www.hilfe-in-wuerde.at

office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 20 rokov

 +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

66
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VÝKUP PALIET
P.T.C., spol. s r.o.

VYKUPUJEME
europalety, štandardné palety 800x1200 mm, atypické 

CP3, GITTERBOXY, plastové H1, prepravky E2
  

 +421 903 780 382, 02/ 43 19 12 15
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € 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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AIW - Opatrujte s nami
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 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
-0

08
8

52
-0

00
3

Spomeňte toto vydanie a získajte 
10 % zľavu na svoj obľúbený 
schodiskový výťah.

0800 162 162

Bez ohľadu na to, či sú 
vaše schody rovné 
alebo točité, môžete si 
vybrať látku aj 
obľúbenú farbu 
schodiskového výťahu.

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.

Táto ponuka je k dispozícii do 
30. 9. 2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.

FAB1FAB1

Zn
ačka číslo 

n
a celo m svete

na čís

cel sv
1º

Zavolajte zadarmo
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PENZIÓN ***
 

Jesenná dovolenka 
v Oravskej horárni s dotáciou !!

Cena : 
185.- €/ Pobyt/ 1 osoba - nepracujúci senior

235.- €/ pracujúci senior a Rekreačné poukazy

s plnou penziou – výber, 
výlety v cene, folklór... a BONUSY.

www.oravskahoraren.sk

Radi Vás privítame 
v Penzióne *** Oravská horáreň, 

Oravský Podzámok č. 396
Rezervácie: 0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

Oddych, relax a pokoj 
na 6 dní/ 5 nocí 

ORAVSKÁ HORÁREŇ
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