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PRIJMEME operátora na obsluhu:

CNC ohraňovací lis
a CNC laserové centrum

Náplň práce:
   - nastavenie a obsluha CNC ohraňovacieho
      lisu, CNC laserového centra
   - dodržiavanie technologických postupov
   - výroba v požadovanej kvalite a v množstve

Zamestnanecké výhody:
   - zázemie v stabilnej spoločnosti
   - vynikajúce platobné ohodnotenie
   - nadštandardné pracovné prostredie
   - mesačný plat brutto 1100 €

Požiadavky na zamestnanca:
   - stredoškolské vzdelanie bez maturity
   - stredoškolské vzdelanie s maturitou
   - práca v dvoj až trojzmennej prevádzke

Osobné predpoklady a zručnosti:
   - znalosť čítania výkresovej dokumentácie,
     prax v danom obore výhodou
   - technické myslenie
   - zodpovedný prístup k práci
   - precíznosť

Kontakt:
mobil: +421 905 446 927
e-mail: haris@orgeco.sk
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RÝCHLE DODANIE
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Mgr. Ladislav Barát, Školská 3, 949 01 Nitra,

správca majetku dlžníka: Elena Baráth, nar. 27.05.1960, 

Iža 641, 946 39 Iža, sp. zn. 31OdK/43/2017

vyhlasuje DOBROVOĽNÚ DRAŽBU
na predaj nehnuteľností evidovaných na LV č. 2622 

vedenom Okresným úradom Komárno - katastrálnym 

odborom pre k. ú. Iža, okres Komárno, obec Iža ako:

pozemok: parcela reg. E č. 603 o výmere 586 m2, orná pôda

stavba: rodinný dom, súp. č. 641 na parc. č. 603/6

garáž, súp. č. 641 na parc. č. 603/7

Spoluvlastnícky podiel: ½

Termín konania dražby: 07.03.2023 o 09:30 hod. 

Miesto konania: Notársky úrad JUDr. Jany Janoškovej,

             Štefánikova trieda 27, 949 01 Nitra.  

Najnižšie podanie: 17 500,- EUR.

Podmienky dražby a bližšie údaje súvisiace s dražbou sú 

k dispozícii na tel. č.: 037 6522 462, email: info@bog.sk AKCIA !
REZANIE MATERIÁLU

ZDARMA !
ROZVOZ PO CELEJ SR

KOŠ
KOŠICE

eshop.zenitsk.sk

/m2

/m2
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(pri galante)
ka farma topoLnica

(pri galante)(p(prpriri gagallananntete)e)

8-15-20 týždňové Nosnice8-15-20 týždňové Nosnice
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ka na predaj:
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Veronika Baumajsterová 0910 851 307
baumajsterova@regionpress.sk

Alena Valašeková 0910 455 919
valasekova@regionpress.sk
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Kolárovo

Komárno

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
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Upcyklujeme, swapujeme, bartruje-
me. Priznám sa, že keď som sa pred 
pár rokmi po prvýkrát stretla s tými-
to slovami, musela som si zistiť, čo 
vlastne znamenajú, pretože nepatrili 
do môjho slovníka.

Dnes už viem, že pri upcyklácii ide 
vlastne o znovuvyužitie vecí, ktoré by 
inak skončili ako odpad, ďalej, že swap 
je výmenný obchod, pri ktorom si ľudia 
medzi sebou vymieňajú rozličné veci, či 
už ide o knihy, kvety, oblečenie, alebo 
športové potreby a barter neznamená 
nič iné ako výmenu tovaru a služby za 
iný tovar alebo službu.

Až po oboznámení sa s významom 
týchto slov som si uvedomila, že hoci 
sa môžu tváriť ako nové a ich obsah by 
mohol vyjadrovať čosi objavné alebo 
prevratné, tak tomu vôbec nie je tak. Veď 
upcyklovali, swapovali či bartrovali už 
aj naši predkovia a možno oveľa viac, 
ako to robíme my dnes.

Spomínam si, že moja stará mama 
zužitkovala skutočne všetko a každý 
predmet v jej dome našiel ďalšie využitie. 
Zo starých závesov nám ušila vrecká na 
telocvičný úbor, do nevzhľadného hrnca 

zasadila kvety a opotrebované varešky 
vyzdobila a následne poslúžili ako vkus-
né zápichy do kvetináčov. A tak upcyklá-
cia v jej ponímaní bola každodennou sú-
časťou jej života rovnako ako napríklad 
také bartrovanie. Kým starkej sa v záhra-
de urodilo veľa višní či marhúľ, susedka 
mala prebytok čerešní alebo sliviek a 
výmenný obchod fungoval na plné ob-
rátky. No a moja mama spoločne s kole-
gyňami v práci zasa ostošesť swapovala. 
Keď sme my detváky vyrástli z obleče-
nia, topánok alebo korčúľ, prípadne sme 
potrebovali väčší bicykel, onedlho nám 
priniesla presne to, čo nám chýbalo. 

Faktom je, že denne vytvárame ne-
skutočné množstvo odpadu a celosve-
tové štatistiky sú v tomto smere alar-
mujúce. Ak dáme veciam druhú šancu, 
môžeme aj my svojim 
malým kúskom prispieť 
k zlepšeniu životné-
ho prostredia, a teda 
urobiť čosi dobré 
pre nás všetkých. 
A možno to trošku 
pocítia aj naše pe-
ňaženky.

Dajme veciam druhú šancu

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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SBS GUARDING s. r. o.
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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.
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Výhodne nakúpite aj na  WWW.LEKARENPLUS.SK 

Bratislavská cesta 418, 
Komárno, Tel.: 035 777 82 35

Eötvösova ul.  3195/21,
Komárno, Tel.: 421 357 604 426 , Tel.: 948 853 595

MATRICARIA MATRICARIA - A

ŠIROKÝ VÝBER LIEKOV BEZ DOPLATKU 
A ĎALŠIE ZĽAVY AŽ DO VÝŠKY 50%
Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY.

ŠIROKÝ VÝBER LIEKOV 
A ĎALŠIE ZĽAVY AŽ DO
Z DOPLATKOV NA VY

EXXTRAA ZZĽAVVY
PPREE

DDIABBETIKOVV.0€
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»KÚPIM moto Jawa PIO-
NIER alebo BABETA za-
platím do 600e 0904 
274 781 (ide 6. aj 7. týž-
deň)
»Kúpim motocykle 
Jawa/CZ/Babetta/Sta-
dion/Pionier/Simson aj 
iné..Slušne zaplatím. 
0949 371 361
»Kúpim továrenský 
traktor alebo malotrak-
tor, aj starý nefunkčný. 
Tel. 0949 350 195
»Odkúpim Trabanta, 
Škodovku, Ladu prí-
padne iné auto do roku 
1980. Tel. 0944 246 726
Kúpim SIMSON Enduro 
alebo Elektronik 0944 
381 461

»Predám 2 izbový byt 
na L. Štúra. Pôvodný. 
0950 307 470

»Kúpim byt v hotovosti 
ihneď, volajte t. č. 0950 
380 244

»Predám pšenicu a jač-
meň 1q 34E Mojzesovo 
0910 176 040

»Kúpim ľudové kroje 
0902 708 047
»Kúpim staré mince a 
bankovky, 0948 401 452
ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, ĽU-
DOVÉ KROJE A STARÉ VECI 
0918 439 124

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj 

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

Príklad:
RP KM 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 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, KMzameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

Po pravde, sú tu minimálne dve 
povinnosti, o ktorých množstvo 
reštaurácií, bufetov, stravovacích 
zariadení, vývarovní ... nevie.

 
1. podľa zákona o odpadoch na 

Vás pravdepodobne spadajú povin-
nosti výrobcu obalov. Aj keď fyzicky 
žiadne obaly nevyrábate. 

2. obaly, do ktorých balíte jedlo a 
nápoje je potrebné evidovať, vykazo-
vať, poskytovať za poplatok a ponú-
kať k nim alternatívu.

 
TOP reštaurácie spolupracujú 
s NATUR-PACKom! 

 Riešenie je jednoduché. Ako prvý 
krok nám zašlite vyplnený kontaktný 

formulár. O ostatné sa postaráme. 
Aby ste sa Vy mohli venovať svojmu 
podnikaniu.

Do dotazníka sa jednoducho do-
stanete po oskenovaní QR kódu 
umiestneného v obrázku. Nájdete 
ho aj na hlavnej stránke nášho webu 
www.naturpack.sk.

Drvivá väčšina firiem si povinnosti 
zo zákona o odpadoch neplní neve-
domky. OZV NATUR-PACK sa snaží 
tieto firmy aktívne vyhľadávať, a tým 
prispievať k spravodlivejšiemu rozde-
leniu poplatkov výrobcov, z ktorých 
je na Slovensku financovaný triedený 
zber odpadov. 

Povinnosť, o ktorej väčšina 
reštaurácií nevie!
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Popolcovou stredou vstupujeme do 
pôstneho obdobia. Po veselých fašian-
gových zábavách prichádza čas stíše-
nia, zahĺbenia do svojho vnútra a väč-
šieho priestoru pre modlitbu. S ňou sa 
v pôste tradične spája aj odriekanie a 
dôraz na konanie dobra. Trochu staro-
bylé slovo almužna zahŕňa presne tento 
rozmer dobročinnosti a zrieknutia. 

Ako povedal pápež František na 
Popolcovú stredu v roku 2019: „Mod-
litba, láska k blížnemu a pôst: to sú tri 
investície do pokladu, ktorý pretrvá.“

Konaním dobra druhému sa po-
dieľame na nekonečne cennom „ka-
pitále milostí“, ktorý Ježiš získal pre 
svoju Cirkev svojím utrpením na kríži. 
Svojou krvou splatil všetky naše dlhy 
a nadobudol pre nás nesmierne bohat-
stvo. Koľkí však majú skutočný záujem 
hľadať a získať tento skrytý poklad, tú 
nepredstaviteľne vzácnu perlu a radšej 
stavajú svoje istoty na svojom vlastnom 
majetku a na svojich zásluhách?

Práve trpiaci a prenasledovaní 
kresťania nás učia, ako môžeme získať 
skutočné zásluhy, ktoré nadobúdajú 
nekonečnú hodnotu skrze Ježišovu 
obetu na kríži. Sú ochotní zaplatiť ob-
rovskú cenu, aby Božia láska mohla 
prebývať v srdciach všetkých ľudí a 
urobila ich bohatými na všetky nebes-
ké dary. 

Toto dosvedčuje biskup John Make-
ni z ťažko skúšanej diecézy Maiduguri 
v severnej Nigérii, keď povedal: „Čerpá-
me silu v moci kríža. Pravdaže si kladie-
me otázku: Prečo všetko to utrpenie? 
Niekedy sa cítime byť zabudnutí: Bo-
hom, vládou aj blížnymi. Ale napokon 
sme zjednotení s Ježišovým utrpením 
na kríži. Ak naše svedectvo pomáha 
druhým rásť vo viere a láske, dodáva 
nám to silu.“

Každou modlitbou, každým odpus-
tením, každým úprimným predsavza-
tím k obráteniu, každým sebazaprením 
z lásky, každou službou, každým darom 
prispievame k šíreniu Božej lásky a spo-
lu s Ježišom zhromažďujeme poklad, 
ktorý nám zaručí bezpečnú budúcnosť 
a daruje pravý život. Nech je tento pôst 
pre nás všetkých príležitosťou rásť v lás-
ke k Bohu aj k našim bratom a sestrám. 

Prispievajme k šíreniu Božej lásky

» ACN
zdroj foto ACN
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za najlepšiu
cenu

za najlepšiu
cenu

VÝKUP STARÝCH
AUTOBATÉRIÍ
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Volajte: Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632
031/789 86 28
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 34 rokov!!!

0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290  0949 452 747 
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

100 €
160 €
160 €
150 €
160 €
160 €
150 €

200 €
200 €
400 €
750 €

AKCIAAKCIA

649 €

100 €

Gamma 3x4 m
549
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