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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 40 000 domácností 

PRESOVSKO
SABINOVSKO

č. 21 / 24. máj 2019 / 23. ROčNÍK

ÚŽASNÁ SPRÁVA

od ZINC euro AŽ DO 50 000 €
SCHVÁLENIE OMNOHO ĽAHŠIE AKO INDE

AMERICKÁ PÔŽIČKA
0918 709 021

Hlavná 90, Prešov

FINANCNÝ
DOM

since1780

FINANCNÝ
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since1780
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Bukové palivové drevo
od 38 €

DOVOZ ZDARMA

G-WOOD, spol. s r.o. Veľký Šariš 
tel. 0948 287 440
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 ELEKTRIKÁRI 

 BAGRISTI 

www.genau.sk 
genaugroupindustries@gmail.com 

 

Plat: 
od 3 000 € do 4 700 € 

(podľa pozície) 
Podmienky: 

min. vyhláška §21 (elektrikári) 
znalosť AJ / NJ 
prax v odbore 

SZČO 
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PREKLADY
A TLMOČENIE

TAL, ANJ- konverzácia - 
rodený hovorca 

aj s úradným overením 
 Kurzy cudzích jazykov

   (Aj, Nj, Frj, Tal, Šp., Rj)
 Príprava na maturitu

    z ANJ/NEJ - B2 
 Doučovanie ZŠ, SŠ
 Kurzy - práce na PC 

Ponúkam prácu vo Švajčiarsku na pozíciu:
ZVÁRAČ - CO2, elektróda

ŠEFMONTÉR - praktická znalosť čítania
stavebných plánov a znalosť NJ

MONTÉR - chuť do práce

Tel.: +41 79 392 82 86 alebo 0903 979 258 - len sms
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ZHÁŇAM DO PARTIE 
ŽIVNOSTÍKOV 

NA STAVEBNÉ PRÁCE
0905 551 636

andrejko.m@centrum.sk
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HĽADÁME
operátorov/ky výroby

na TPP v Malom Šariši
práca na 3 zmeny

560-600€
+odmeny, 4€ stravný lístok/deň

výroba brzdových a
spojkových hadíc

Pre viac info volať
0948 732 714

Mahax Slovakia, s.r.o. 45
-0

00
8

Ľudia nesmú splesnivieť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Staré budovy majú zrejme nárok na 
pleseň na chodbách. Alebo v sute-
rénnych priestoroch. Nebodaj aj na 
izbách pre pacientov. Aspoň tak sa 
vysvetľuje tento nielen nepríjemný, 
ale aj zdravotne škodlivý a najmä 
naše zdravotníctvo dehonestujúci 
jav.

Starí ľudia sú na prvý pohľad ako tie 
staré nemocničné priestory. Nezdravú 
farbu majú možno aj niekedy spoločnú. 
No tie plesne určite nie. Starý človek je 
stále starý človek, teda, v prvom rade 
človek. Kým z najvyšších úrovní zdravot-
níctva počúvame roky sľuby o tom, ako 
sa pre pacienta urobí všetko, čo sa nájde 
v „úradníckych silách“, v praxi to vyze-
rá tak, že človek je ten posledný, kým sa 
rezort zaoberá. Teda – človek pacient. A 
ešte iný druh človeka – človek lekár a 
človek zdravotnícky zamestnanec. Zho-
dou okolností, pacienti sa s lekármi a 
ďalším zdravotníckym personálom ocitli 
spoločne na jednej palube, konkrétne v 
tretej podpalubnej triede potápajúcej sa 
lode s názvom Zdravotníctvo. Roky sa 
potápajúcej, hoci na hornej palube sa 
ešte popíja šampus a hrá tam  orchester, 
aby nebola nuda. A sem tam sa spraví 
„biznis“.

Treba robiť veľký rozdiel medzi slo-
vom zdravotníctvo a slovami zdravot-
ník, lekár. Lebo to naozaj nie je to isté. 
Ide o priepastný rozdiel. Zdravotníctvo 
je tá pleseň. A napínanie ramien, ako s 
ňou zatočíme. Lekár a zdravotník, to sú 
robotníci systému. Často až tak berúci 
svoju prácu vážne a zodpovedne, že ešte 
aj pacientska výprava do priestorov on-
kologického ústavu môže byť celkom prí-
jemná. Pretože tam je iba tá pleseň desi-
vá. Ale úsmev sestričky, ochota pomôcť, 
či všímavosť inak obvykle málovravné-
ho lekára, to je človečenstvo profesie.

Preto, milí čitatelia, nemýľme si slo-
vá, nemýľme si pojmy, hoci je trendom 
hádzať všetko a všetkých do jedného 
vreca. A vždy, keď sa povie slovo zdra-
votníctvo, myslime na ľudí v ňom. Na 
ľudí, ktorí aj nás, tých úplne najobyčaj-
nejších, chorých a starých, vnímajú tiež 
ako ľudí. Zdravotníctvo od 
nás chce peniaze, pre zdra-
votníctvo sme variabilný 
symbol. Zdravotníci nám 
opravujú naše zdravie. A 
cez to zdravie neraz aj 
duše. Sú to dva roz-
dielne systémy a 
svety.

presovsko.sk
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INZERCIA

 

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Monika Janovčíková 0905 719 145
Radoslav Ruščák 0905 373 406
Distribúcia:
distribucia.po@regionpress.sk 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Prešov, N.Šebasto-
vá, sídl. II, III, centrum, Solivar, Švá-
by, Šalgovík, ku Surdoku, Dúbra-
va, Šidlovec, Okrúhliak, Rúrky, Ku 
Surdoku, Sekčov, 17. novembra, 
Štúrova, Budovateľská, Sabinov, 
Lipany, Fričovce, Kapušany, Ken-
dice, Ľubotice, Veľký Šariš 

nepárny týždeň: Prešov, N.Še-
bastová, sídl. II, III, centrum, Soli-
var, Šváby, Šalgovík, ku Surdoku, 
Dúbrava, Šidlovec, Okrúhliak, 
Rúrky, Ku Surdoku, Sekčov, 17.no-
vembra, Štúrova, Budovateľská, 
Drienov, Drienovská Nová Ves, 
Dulova Ves, Fintice, Haniska, Le-
mešany, Ličartovce, Malý Šariš, 
Petrovany, Široké, Župčany, Bre-
zovica, Kamenica, Pečovská Nová 
Ves, Šarišské Michaľany

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Kúpeľná 3 
PREŠOV

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (40.000 domácností)
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TEPOVANIE

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE
bytov, domov, firiem

0905 186 136 AJ
VÍKENDY
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Prevŕtať panel ? Zavesiť obraz - poličku ?
Poskladať alebo rozobrať nábytok ? 
Opraviť, vymeniť niečo v domácnosti ?

Potrebujete
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- DOMÁCI MAJSTER
HODINOVÝ MANŽEL

0915 94 90 71
hodinovy.majster22@gmail.com

WWW.BYLINNEPRODUKTY.SK
                                      BULHARSKÉ PROBIOTIKÁ
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0917 56 36 12
0911 60 20 40

Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník)
Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A

Otvorené:
Po-Pia:
9-17

0948 283 110          
Prostejovská 9, Prešov
michnakstefan@gmail.com
www.michnakzaluzie.sk

 ŽALÚZIE
 MARKÍZY
 LÁTKOVÉ ROLETY
 GARÁŽOVÉ BRÁNY  
 BALKÓNOVÉ ROLETY
 SIETE PROTI HMYZU
 ROLETY DEŇ / NOC 
 PLASTOVÉ LAMELOVÉ 

 DVERE
 PROTIPEĽOVÉ SIETE

Michňák
Žalúzie
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ZĽAVY AŽ 
DO 40 % 
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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V medziľudských vzťahoch, v ro-
dinných vzťahoch nevynímajúc, 
dochádza nezriedka k hádkam, 
ktoré môžu mať za následok ich 
rozvrat. V krajnom prípade môže 
na základe takýchto nezhôd v ro-
dinných vzťahoch dôjsť až k vyde-
deniu. 

V  zmysle zákona sa pod vydede-
ním rozumie právny úkon poručiteľa 
smerujúci k tomu, aby dedič nedostal 
svoj dedičský podiel. Hneď na úvod 
je potrebné uviesť, že pre vydedenie 
stanovuje zákon určité podmienky, 
bez splnenia ktorých nemôže nastať 
vydedenie. Okrem toho si je potrebné 
uvedomiť komu možno uprieť dedič-
ský podiel, t. j. koho možno vydediť. 
V  zmysle zákonnej dikcie sa jedná 
výlučne o potomkov poručiteľa, t. j. 
jeho priamych potomkov. 

Za účelom vydedenia môže poru-
čiteľ spísať listinu o  vydedení, ktorá 
môže predstavovať súčasť závetu ale-
bo samostatnú listinu. Listina o  vy-
dedení musí spĺňať určité náležitosti 
predpokladané zákonom. Pokiaľ ide 
o formu, zákon pozná listinu o vyde-
dení napísanú vlastnou rukou poru-
čiteľa, listinu o vydedení nenapísanú 
vlastnou rukou poručiteľa a  listinu 
o  vydedení napísanú vo forme no-
társkej zápisnice. Listina o  vydedení 
musí obsahovať konkrétne dôvody 

vydedenia, pričom tieto musia byť 
podložené a  preukázané skutočnos-
ťami opísanými v  listine o vydedení. 
To znamená, že nestačí ak poručiteľ 
v  rámci listiny o vydedení uvedie je-
den či viacero dôvodov uvedených 
v  zákone a  tieto bližšie nevysvetlí, 
resp. neopíše. Takáto listina by v prí-
padnom súdnom spore neobstála, ke-
ďže nespĺňa zákonné náležitosti. 

Iné dôvody vydedenia ako usta-
novuje zákon nemožno použiť. V sú-
vislosti s  jednotlivými dôvodmi vy-
dedenia je taktiež potrebné uviesť, že 
tieto musia existovať v  čase spísania 
listiny o vydedení, inak nemôže dôjsť 
k platnému vydedeniu. Po spísaní lis-
tiny o vydedení môže dôjsť k náprave 
rodinných vzťahov medzi poručite-
ľom a  vydedeným potomkom. V  ta-
kom prípade môže poručiteľ listinu 
o  vydedení zrušiť viacerými spôsob-
mi, a  to fyzickým zničením listiny 
o vydedení, jej písomným odvolaním, 
či zahrnutím osoby prv vydedenej ako 
dediča v neskoršom závete.

Vydedenie

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

TU
mohla

byť
Vaša 

reklama
Info: 0905 719 145
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+421 911 313 632
info@axaproperty.sk
www.axaproperty.sk

AXA-PROPERTY s.r.o.
Radlinského 17 (bývalí areál)
052 01 Spišská Nová Ves

Odborné 

poradenstvo 

a kalkulácie zdarma.
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KUCHYNE 
za najlepšie ceny

Levočská 38, Prešov (OD JEDNOTA)  sidl. III 

0918 590 735   I   www.desin.skKu
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50
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Priemyselný areál Šalgovík

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.
 vstavané skrine  šatníky  vešiakové steny 
 botníky  kuchynské linky  komody 
 kancelársky nábytok  stoly AJA Prešov, s.r.o.

0910 366 966   I   aja.presov.sro@gmail.com   I   www.ajanabytok-presov.sk

83
-0

00
3

Hľadáme:

BYTY, DOMY,
POZEMKY

0948 501 772
alena.novakova@century21.sk
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presovsko.sk

TU mohla byť Vaša REKLAMA
Info: 0905 719 145, 0905 373 406
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Prečo čistiť DPF �ltre u nás
Vieme, že potrebujete ušetriť čas a �nančné prostriedky. Preto sme vybrali  
špičkovú technológiu čistenia a efektívne nastavili všetky služby.

Všetko na jednom mieste
Odmontujeme - vyčistíme - namontujeme. Žiadne niekoľkodňové čakanie  
kôli zasielaniu DPF �ltra do iného servisu.

Záruka kvality
Po čistení dostanete originálny protokol, kde budú uvedené informácie  
o výsledku čistenia. Žiadne hodnoty „od oka“.

Až 95% účinnosť čistenia
Pre vás úspora. Dobre vyčistený �lter pevných častíc pomáha spaľovaciemu 
systému, spotreba je nižšia, motor spokojný a vaša peňaženka tiež.

Rbpp trading s.r.o., 
Duklianskych hrdinov 1682, 093 01 Vranov nad Topľou

+ 421 915 864 547    I    +421 915 890 813    I    rbpptradingsro@gmail.com

ČISTENIE 
DPF FILTROV
Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.

AKCIA OD 135 EUR
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Športová, Relaxačná, Kondičná,
Regeneračná masáž

Masáže  I  Karpatská, Prešov

Masáže sú zamerané na posilnenie, uvoľnenie
a celkovú regeneráciu organizmu

Objednávky a kontakt:
 0949 276 540, lubosist1@gmail.com
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk
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www.perodrazka.sk
TATRANSKÝ PROFIL, 
ZRUBOVÝ OBKLAD, 

-

OBKLADY
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0915 863 227 
0911 168 982

najmodernejšími profi strojmi

0911 60 20 40

•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie

Najlacnejšie
REZANIE
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Diamond cut s.r.o.STOLÁRSTVO 
NA MIERU
INTERIÉR
EXTERIÉR

0944 937 521
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Pavlovičovo nám. 40, Prešov. 0915 880 084

Akcia platí 
od 15. 5. 2019
do 15.6. 2019.
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Prevádzka:

LIPANY
Železničná 11
0915 356 987
0915 124 401
0905 741 235

SABINOV
Priemyselná štvrť 4

0915 356 987
0908 974 667

E-mail: 
mirex72@centrum.sk

KANALIZÁCIA

VODA

PLYN

KÚRENIE
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Prevádzka: Chminianska Nová Ves a Kapušany (pri Slovnafte)

www.stavebninyvysnovsky.sk

0907 140 671    I    stavebninyvysnovsky@azet.sk
Ceny sú uvedené s DPH.
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STAVEBNINY - ŠTRKY, PIESKY
Stavebný materiál od základov po strechu

 Šalovacie dielce od 0,99€
 Presné tvárnice biele od 0,99€
 Cement 32.5 - 100 kg - 11€
 Cement 42.5-100 kg - 11,80€
 Štrky, piesky od 16€ za tonu

DOPRAVA do 10 km za 10€.
Dovoz stavebného materiálu do 24 h.

Naša stavba sa dostáva do záverečnej 
fázy. Je najvyšší čas myslieť na jej dl-
hodobé zabezpečenie tak, aby sme si 
budúce bývanie aj pokojne užili. Stať 
sa totiž môže naozaj kadečo.

Málokto u nás stavia alebo kupuje 
nehnuteľnosti za peniaze z igelitky, len 
tak. Väčšinou, najmä mladí ľudia, si na 
stavbu berú hypotéku alebo iný druh 
pôžičky. Pri sumách, ktoré si zriadenie 
domova vyžaduje, je to však záväzok 
nezriedka na celý život.

Nikto z nás netuší, ako bude na tom 
so zamestnaním, príjmom či zdravím 
o rok, o päť rokov. Dom či byt však bu-
deme splácať ešte o tridsať, možno šty-
ridsať rokov. Predpokladajme, že nie je 
veľa domácností, ktoré si také starosti 
robiť nemusia a pôžičky na podobné 
„nákupy“ si berú vlastne iba preto, že 
sú pre nich vlastne výhodné. Súbežné 
aktíva ich výšku zároveň prekrývajú. 
Tam je akékoľvek poistenie iba zbytoč-
ným nákladom.

Štandardne si v bankách môžete 
poistiť úver na bývanie pre prípad 
úmrtia a invalidity. Tie sú v lacnej-
ších základných balíkoch poistenia. 
V drahších balíkoch máte aj poistenie 
práceneschopnosti  či straty zamest-
nania. Pri poistení úveru si treba zvá-
žiť aj to, či nemáte už životnú poistku s 
krytím rovnakých rizík ako vám banka 
ponúka vo svojej poistke. Ak máte v 
životnej poistke krytý úraz, smrť či ne-

zamestnanosť, stačí túto poistku vin-
kulovať v prospech banky a nemusíte 
uzatvárať novú poistku. Navyše život-
ná poistka máva zvyčajne vyššie sumy 
krytia aj viac krytých udalostí.

Ďalším dôležitým faktom pri roz-
hodovaní je, že poistenie úveru sa 
vzťahuje len na jeden konkrétny úver a 
poistná suma kopíruje váš nesplatený 
zostatok úveru. Čo je podstatný rozdiel 
oproti životnej poistke.

Ak ste sa rozhodli pre poistenie 
splácania hypotéky, máte na výber dve 
možnosti. Buď si toto poistenie dojed-
náte v banke alebo v poisťovni. Ak sa 
rozhodnete priamo pre banku, tak na 
prvý pohľad to môže byť výhodnejšie. 
Či už v znížení úroku, ako sme spome-
nuli vyššie, alebo pre lepšie podmien-
ky samotného poistenia z hľadiska 
ceny za mesiac. Poistenie k hypotéke v 
tomto prípade vybavíte priamo v ban-
ke a nemusíte nikam chodiť. Na druhú 
stranu, mali by ste zvážiť aj dôležitejšie 
podmienky.

Poistenie v poisťovni môže byť z 
finančného hľadiska úplne porovna-
teľné, no môže priniesť napríklad širší 
okruh poistných udalostí a miernejšie 
podmienky pre ich splnenie. Na rozdiel 
od poistenia v banke zároveň platí, že 
poistenie dojednané v externej poisťov-
ni zahŕňa poistenie splácania nielen 
konkrétnej hypotéky, ale všeobecne 
finančných záväzkov. 

Poistenie je takmer nevyhnutnosť

» red
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0948 300 988  

Realizujeme

Mobil:

STROJOVÉ
 POTERY 

A OMIETKY

PIESOK - ŠTRK
 KAMENIVO - ZEMINU

Dovoz zdarma

PLOTY A MÚRY 
Z GABIÓNOV

87
-0

00
1

OPRAVY A SERVISOPRAVY A SERVIS

0905 308 280

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce
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»Predám Škodu 100 v ne-
pojazdnom stave, dočas-
ne odhlásenú z evidencie. 
Kontakt 0903 695 317

»Kúpim Jawu 90, 175, 250, 
350 a CZ 125, 150, 175, 250 aj 
nepojazdné. 0949 50 5827
»Kúpim starú motorku a 
predvojnový bicykel. Po-
núknite. 0915 376 374
»Predám nové predné čelo 
Š 125 r 1989. 0902053256

»Predám RD na 13 a pozem-
ku v Uzovskom Šalgove 79 
tis € 0940 742 333

»POZEMOK POD LESOM 0944 
767 325
»POZEMOK CHATU DOM 0949 
467 691

»PREDÁM CHATU NA DOMA-
ŠI, 0902 431 198
»Kúpim byt na ul. Mirka Ne-
špora, resp.v blízkom okolí z 
rodinných dôvodov. Nie som 
RK! 0949137 653 Marta
»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»MÔŽETE VYSYPOVAŤ ZA-
DARMO ZEMINU Z VÝKOPO-
VÝCH PRÁC, SUŤ Z BÚRAČ-
KACH A POD. VO FULIANKE 
V AKOMKOĽVEK MNOŽSTVE. 
0902 189 034
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlakovú 
skúšku. T.č.: 0905 925 991.  
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 200
»Strihanie pudlíkov 0915 
979 330

»Predám dámsky bicykel 
Lincoln 0915 926 720

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

11 HOBBY A ŠPORT   

»KTO DARUJE RODINE V 
TAŽKEJ FINANČNEJ SITUÁCII 
OBLEČENIE OBUV ŠKOLSKÉ 
POMÔCKY HRAČKY DROGÉ-
RIU POTRAVINY ĎAKUJEM T.Č 
0948 710 036

»Kúpim staré zlaté zuby, 
zlaté a strieborné mince a 
hodinky OMEGA. 0907 166 
358
»Kúpim staré odznaky, vy-
znamenania, mince 0907 
910 755
»Kúpim do múzea partizán-
ske odznaky, medaile šable 
prilby aj 1 slovenský štát, 
dobre zaplatím 0905133241
»Zberateľ, nie obchodník 
kúpi obrazy slovenských, 
českých a maďarských au-
torov, prípadne ocením ich 
hodnotu. 0903901077
»Kúpim gramofónové plat-
ne 0911 565 876
»Kúpim obrazy, rámy, soš-
ky, hodinky, mince, vojen-
ské veci, pracky, šable a iné 
0905 401 697 

»Senior hľadá kamarátku 
bacuľku vek do 72 r. 0949 
815 740 Prešov

Občianska
riadková
inzercia

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, PO zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

12 DEŤOM    

Vtipy 
týždňa

» - Janko, od koho si počul 
také neslušné slovo?
- Od otca.
- A vieš ty vôbec čo to slovo 
znamená?
- Ako by nie. To je, že auto 
nechce štartovať!

» Rodinka sedí pri stole a 
všetci jedia melón. Zrazu 
matke vystrekne šťava 
z melóna priamo do oka 
malého Janka.
- Prepáč, synček! 
- ospravedlňuje sa matka.
- To nevadí, mamička, 
teraz aspoň vidím svet na 
ružovo!

» V nedeľu ide rodinka do 
ZOO a na plote pri zebrách 
je tabuľka: 
- Pozor! Čerstvo natreté! 
Malý Janko si smutne 
vzdychne a zašomre: 
- Škoda, myslel som si,  
že tie pruhy sú pravé...

» - Mami, prečo všetky 
autá trúbia?
- Pretože ide o svadbu.
- Ale nie je to varovný 
signál, mami?
- Presne tak synu.  
Presne tak.

» Príde Janíčko domov a 
pýta sa ho mamka:
- Opravil si si tú päťku z 
matiky?
- Nie, lebo učiteľ mal notes 
stále pri sebe.

» Babička sa pýta vnukov, 
ako im to ide v škole.
- Ja som prvý v matema-
tike.
- A ja zas prvý v chémii.
- A ja som prvý zo školy, 
keď zazvoní.

 » redakcia
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FROST a.s. Prešov, patrí medzi najväčšie a technologicky 
najvyspelejšie priemyselné pravádzky výroby pekárskych 

výrobkov a mrazených pekárskych polotovarov na Slovensku

HĽADÁ ZAMESTNANCOV
DO MODERNEJ POTRAVINÁRSKEJ VÝROBY

POŽADUJEME:
MANUÁLNU ZRUČNOSŤ,
OCHOTU PRACOVAŤ,
FLEXIBILITU
A SPOĽAHLIVOSŤ.

 MZDOVÉ OHODNOTENIE:
 - základ 520 eur + mesačná odmena + dochádzkový bonus
 /možnosť dosiahnuť brutto mzdu už od 690 eur a viac
 v závislosti od pracovného výkonu/
  MOŽNOSŤ KARIÉRNEHO AJ FINANČNÉHO RASTU
  MIESTO VÝKONU PRÁCE:
 Petrovanská 34/B, Prešov - Haniska
 /pri výjazde na diaľnicu do Košíc, dostupnosť MHD/

Volajte v Pondelok až Piatok v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. 
na tel. č. 0948 691 081 alebo nás kontaktujte písomne mailom 
na adresu: personalne@frostslovakia.sk
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Máme pre teba super ponuku!OC Solivária&OC Epéria

na odd. čerstvých úsekov

 

VIAC NA:
www.labas.sk

KVALITNÉ
FIREMNÉ

ZAŠKOLENIE
SMARTPHONE
PRE KAŽDÉHO

ZAMESTNANCA
s neobmedzeným

paušálom a internetom
po skúšobnej

dobe

VIAC INFO NA: 0902 998 988, personalne@labas.sk, LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice

CELKOVÁ MZDA
650€ � 850€

bru�o

MOŽNOSŤ
KARIÉRNEHO

RASTU

Hľadáš pracovnú príležitosť?

CELKOVÁ MZDA
630€ � 800€

bru�o

&pokladník/čkaPracovné miesto predavač/ka :

Zamestnanecká
karta so ZĽAVOU

na nákup
v predajniach

Fresh plus

Vernostné
a vianočné

ODMENY
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Tešíme sa na Vás!

ŠportovO tenisový kempŠportovO tenisový kemp 1. termín   08.07. -  12.07.
2. termín   22.07. -  26.07.
3. termín   29.07. -  02.08.
4. termín   05.08. -  09.08.

TK PROGRES PREŠOV PRIPRAVUJE 

|  0918 041 043  | 0904 546 101  

tenis, futbal, hádzaná, gymnastika,
stolný tenis, trampolína, nohejbal, športové aktivity, 
xbox, súťaže, veľa zábavy a mnoho ďalšieho...

HLAVNÝ PROGRAM:

MIESTO:

OTVORENÉ 

PONDELOK - NEDEĽA
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Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy,

MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

montter@montter.sk         www.montter.sk        0919 370 730   0919 383 363

STAVEBNÉ PRÁCE    RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE    TIENENIE NA STRECHY    SKLENENÉ STRECHY    DREVENÉ PODLAHY

TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKA

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

TEST  ZDRAVIA
Biorezonančné vyšetrenie celého tela 12 eur

 zisti povahu a príčinu Vášho ochorenia
 funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
 čo Váš organizmus potrebuje
 test patogénov, alergie, potravín
 bezbolestné a vhodné aj pre deti
 trvá 60-90 min. výsledky ihneď

Prešov, Nám. mieru č. 1, Dom kultury č.dverí 116
0944 535 568Objednajte sa na:
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REALIZÁCIA STRIECH
A KROVOV,

KLAMPIARSKE PRÁCE 
0915 961 007

strechykpplus@gmail.com
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Hľadáme do zabehnutej výrobnej haly v Lipanoch

ZÁMOČNÍKOV, ZVÁRAČOV
ako SZČO. 

Výroba kovových zábradlí, ľahkých konštrukcií. 
Požadovaná prax min. 2 roky v každom obore, 

zváračský preukaz Z-M1 (len zvárači a zámočníci), 
znalosť čítať tech. výkresy. Viac info na tel. 

Plat od 1200 eur/mesiac, záleží od kvality práce.

Bližšie info 0908 561 469
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KOVOVÝROBA
THOMASO, s.r.o. 
Prevádzka Lipany

                                   KOVOVÝROBA THOMASO, s.r.o.   Prevádzka Lipany 

Kontakt: 0908 561 469 

 

Hľadáme do zabehnutej výrobnej haly v Lipanoch zámočníkov, 
zváračov ale aj montérov ako SZČO. Výroba kovových zábradlí, 
ľahkých konštrukcií. Požadovaná- prax min. 2 roky v každom 
obore, zváračský preukaz Z-M1 (len zvárači a zámočníci), znalosť 
čítať tech. výkresy. Viac info na tel. Plat od 1200 eur/mesiac, záleží 
od kvality práce. 
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Súkromná spoločnosť príjme
  I  MURÁR  I  TESÁR  I  

  I  POMOCNÝ STAVEBNÝ ROBOTNÍK  I   
I  VODIČ SK.C  I  STROJNÍK (traktorbager)   I

VOLAJTE: 0907 616 524
Práca v Prešove. D
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Hľadáme pomocné sily do kuchyne,
kuchárov, čašníkov a barmanov na TPP

pre našu prevádzku BeAbout v Bratislave.
Platové podmienky: 800-1.000€ (závisí od pozície)

Ponúkame ubytovanie pre zamestnancov.
E-mail: patricia.velika@beabout.sk, Tel.: 0948 301 483
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Prešove

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

76
-0

00
9

PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 300 EUR

Stavebná firma prijme
STAVBÁROV na zateplenie

bytových domov
Volať od 14 do 18 hod.

Kontakt:  odbyt@pilot-mont.sk
0911 445 819
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.

Vážime si naše životné prostredie!
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk

VIZITKY
0905 719 145

LETáKY
0905 719 145
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Vyberáme si našich zástupcov 
v Európskom parlamente

Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v členských 
krajinách EÚ od roku 1979, vždy po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia. 

   My Európania čelíme mnohým výzvam, od migrácie po zmenu 
klímy, od nezamestnanosti mladých ľudí po ochranu osobných úda-
jov. Žijeme v stále globalizovanejšom, konkurenčnom svete. Referen-
dum o brexite zároveň ukázalo, že EÚ nie je nespochybniteľný pro-
jekt. A hoci väčšina z nás považuje demokraciu za samozrejmosť, zdá 
sa, že je stále viac ohrozená, a to vo svojom myšlienkovom základe, 
ako aj v praxi. EÚ sa angažuje vo všetkých týchto a mnohých ďalších 
otázkach – od oživenia obchodu po ochranu spotrebiteľov a podpor-
ovanie výskumu. 

   Prečo ísť voliť 
    v európskych voľbách

Aj tieto voľby majú  pre náš každodenný život mimoriadny význam

?

tentorazidemvolit.eu

Európske voľby  25. MÁJ 2019

   V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží 
volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo 
na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného 
hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. 
Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej 
schránky.

Spôsob hlasovania

Sú tu európske voľby a  pred nimi sa 
stupňovali rôzne snahy o to, aby sa 
ich zúčastnilo čo najviac Slovákov. 
Nejako vážne berieme rôzne rebríč-
ky a štatistiky. Keď sa v nich umiest-
nime nízko, spustia sa procesy 
nápravy, ktoré nie vždy adekvátne 
riešia nízky výsledok. 

V ostatných voľbách do európskeho 
parlamentu sme mali najnižšiu voleb-
nú účasť v Európskej únii (EÚ). Aj pre-
to nás doslova zahltili výzvy, reklamy, 
premyslené marketingy. Aby sa zvýšila 
volebná účasť. Pomerne originálny a 
účinný počin bol, keď politická strana 
pokryla starý kostolík veľkou európ-
skou zástavou. Určite to bol vynikajú-
ci marketingový ťah, ktorý pritiahol 
pozornosť mnohých voličov aj za cenu 
kontroverzií. Bežne sa v školách hovorí 
o rôznych spôsoboch prezentácie, kto-
rej účinnosť je v dnešnej dobe priam 
nevyhnutná. Akoby sa pretekalo, kto 
spraví väčší „úlet“. A ten často dosiah-
ne svoj zámer.

Bolo sympatické, že strana zvolila 
propagáciu EÚ namiesto toho, aby vyu-
žila svoje insígnie. Pritiahnuť pozornosť 
k európskym voľbám je záslužný počin. 
Ozvali sa však hlasy, že prikrytie kosto-
la zástavou znehodnotilo túto stavbu, 
zohyzdilo ju či narušilo vieru. Ak si 
pomyslím, čo sa na Slovenskú robí (či 
nerobí) s rôznymi významnými pamiat-
kami... Čítal  som aj názor, že politika 

takto, symbolicky, vstúpila do cirkvi, 
kresťanstva. Hm, a nie sme svedkami, 
že cirkev priamo, nie symbolicky, vstu-
puje do politiky? Aj európska politika je 
politikou. No pritiahnuť pozornosť k zá-
ujmu o ňu takýmto gestom je adekvát-
ne, moderné a nemyslím si, že by došlo 
k zneucteniu sakrálnej stavby. 

Viera sa zneucťuje skôr pokrytec-
kými postojmi niektorých veriacich, 
ktorí sa správajú inak v kostole a inak 
mimo neho. Možno chcel tvorca nápa-
du naznačiť aj to, že niektoré európske 
témy sú legitímne a pri ich riešení by 
sa malo zľaviť z rigidného postoja časti 
kléru, veriacich a ultrakonzervatívnych 
postojov.

Isté však je, že upozorňovať na výz-
nam EÚ by sa malo nie iba symbolicky a 
nie iba v čase predvolebnom. Je faktom, 
že z členstva v tomto spoločenstve má 
Slovensko veľmi veľa výhod a finanč-
ných prostriedkov na pretváranie kra-
jiny. Avšak európska politika v zmysle 
pôsobenia poslancov je voličom vzdia-
lená. Buď z dôvodu ich nedostatočnej 
prezentácie, alebo z dôvodu, že pár po-
slancov za Slovensko nemá príliš veľkú 
silu meniť ozaj zložitý, byrokratický a 
ťažkopádny aparát európskych mecha-
nizmov. To spôsobuje, že sa do popredia 
dostávajú najmä problematické aspek-
ty fungovania EÚ. A tie nezakryjeme 
ani modrou zástavou s hviezdičkami.

Kostol v modrom hábite

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 

Na cesty vyšli milovníci cyklistiky 
a motoriek. Ak sa niekedy stanete 
svedkom ich nehody, je treba aj ako 
laik okamžite zranenému pomôcť. 
Ide totiž o čas!

Len žiadnu paniku
Je mimoriadne dôležité zareagovať. 

Pamätajme si, ako hovorí MUDr. Viliam 
Dobiáš, že aj „nesprávna prvá pomoc je 
lepšia než žiadna“. Pacienti nezomierajú 
pri nehodách preto, že sanitka prišla ne-
skoro, ale preto že im nikto nepomohol.
Zásada 5T

Najskôr na zraneného zvoláme čo 
najhlasnejšie – „Počujete ma?“ Ak je pri 
vedomí, zisťujeme, či nám odpovedá na 
naše otázky, či ho niečo bolí a kontrolu-
jeme prípadné poranenia – krvácanie, 
popáleniny, zlomeniny a pod. Riadime 
sa známou skratkou 5T – ticho, teplo, 
tíšenie bolesti, transport, tekutiny.
Privolať pomoc

Ak je účastných viac svedkov neho-
dy, poveríme inú osobu vytočením čísla 
155/112. Ak sme pri ňom sami, nastaví-
me si na mobile odposluch a vytáčame 
155/112. Riadime sa pokynmi dispečera.

Ak pacient nedýcha a nezistíme mu 
nahmataním na predlaktí alebo krku 
tep, začíname s oživovaním. Kľakne-
me si vedľa postihnutého, zomkneme 
si dlane medzi prstami a naše zápästia 
umiestnime na dolnú časť hrudníka zra-
neného. Lakte musíme mať vystreté. Na-
kloníme sa kolmo na hrudník a stláčame 

ho do hĺbky 5-6 cm.
Dýchame za zraneného

Po 30 stlačeniach hrudníka zakloní-
me hlavu postihnutého a  vytiahneme 
mu bradu. Aplikujeme dva záchranné 
vdychy. Stlačíme mu nos ukazovákom 
a  palcom ruky položenej na čele, čím 
zabránime úniku vzduchu. Nadýchne-
me sa a pevne obopneme našimi ústami 
ústa zraneného. Vdychujeme vzduch do 
postihnutého približne sekundu a  sle-
dujeme, či sa mu zdvíha hrudník.
Pamätajme si 

Pomer 30 : 2 – teda 30 stlačení hrudní-
ka a dva záchranné vdychy. Opakujeme 
do príchodu záchranky alebo kým ne-
začne zranený sám dýchať a  preberať sa.
ABC záchrany života

A – airway – spriechodnenie dý-
chacích ciest – opatrným otočením 
postihnutého na chrbát, zaklonením 
hlavy a  nadvihnutím brady. Položte 
ruku na jeho čelo a jemne zakloňte hla-
vu dozadu. S prstami pod špičkou brady 
nadvihnite bradu, aby ste spriechodnili 
dýchacie cesty.  

B – breathing – sledujeme dýcha-
cie pohyby – či sa zranenému zdvíha 
hrudník, počúvame uchom pri jeho 
ústach, ak sa nám dýchanie akokoľvek 
nezdá, uskutočníme oživovanie. 

C – circulation – zisťujeme krvný 
obeh – na krku, na zápästí alebo pria-
mo v oblasti srdca pod hrudnou kosťou a 
kontrolujeme prítomnosť tepu.

Prvá pomoc po nehode

» Miško Scheibenreif
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V súťaži pre mladých video-
makerov zabojuješ o atrak-
tívne ceny a názor odbornej 
poroty. 

Mladí videomakeri sa môžu s vi-
deami prihlasovať do súťaže už v jej 
treťom ročníku. Novou výzvou je na-
točiť do 15.júla 2019 maximálne dvoj-
minútové video na tému: „BOLA TO 
NÁHODA?“  

RECfruit (www.recfruit.sk) je súťaž 
vo videotvorbe určená pre začínajú-
cich videomakerov vo veku od 12 
do 26 rokov. Na výhercov čakajú ceny 
v hodnote viac ako 4000 eur. Navyše, 
12 najlepších účastníkov získa na svo-
ju tvorbu aj odbornú spätnú väzbu od 
šesťčlennej poroty, ktorú tvoria Peter 
Bebjak (režisér filmu Čiara, Trhlina), 
Tomáš Sysel (kameraman filmu Můj pes 
Killer a i.), Ján Meliš (produkcia filmu 

Kauza Cervanová, hl. kamera relácie 
Pod lampou), Peter Konečný (filmový 
kritik, šéfredaktor kinema.sk), Patrik 
Herman (investigatívny novinár, mo-
derátor TV Markíza) a Ladislav Shadex 
Bóna (youtube strategy manager, vi-
deo špecialista).  

Generálnym partnerom tretieho roč-
níka súťaže je Slovenská sporiteľňa, 
ktorá má v pláne ponúknuť vybranému 
videomakerovi spoluprácu. Novinkou 
je aj hlasovanie verejnosti – ktokoľvek 
bude môcť podporiť svojho favorita pria-
mo na webovej stránke súťaže.  

Za súťažou RECfruit stojí content mar-
ketingová agentúra ContentFruiter, kto-
rá si uvedomuje, že na Slovensku je ne-
dostatok príležitostí, ktoré by ponúkali 
možnosť mladým tvorcom videí uchytiť 
sa v brandži, pričom dopyt po kvalit-
ných videomakeroch stúpa.  

Natoč video, ktoré ťa posunie.  

� � �� � � �� � � � � � �� ���� �
� � � � � �� � � � � �� � � �� � ��� �

NAŠTARTUJ SVOJU KARIÉRU.
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Zubná klinika prijíma nových pacientov
HAPPYDENT, s.r.o.

Milí Prešov ania...
Spojt t ným a navštívt ovensku
AUPARK K ovníkov 11 v Košiciach.

P av te V kovej zubnej klinike 
Stomatológia AUPARK Košice, kt T, s.r.o.

t ov a vykonáva široké spektrum stomato-
logických výkono ventívn ovnú stomatológia a prot h  
stomatochirurgiu a implant kom centre AUPARK TO Košice.  

:
 má uzatvorené zmluvy so všetkými z avotnými pois i

kových z ných lekárov, v ás...
 umo kóze pre tých, kt avu z ošetrenia

to o ný termín
kovanie v OC

C avu ášho chrupu
konzultácia a stanov é

t ovej stránke www.stomatologiaaupark.sk,

t  0940 123 555.

avte sa strachu zo z ných lekáro avte stomatológiu 21. st .
Teší sa na ás kolektív lekárov a ostatného z avotníckeho personálu Stomatológie AUPARK Košice.
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0918 477 323

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 

Možnosť výhry 300 €

terasy

AKCIA ZĽAVA DO 30%

balkóny

PRACUJTE 
         V DÁNSKU
PRIJMEME 
          TESÁROV
Práca na živnosť (Formulár A1)

Tel.: 0915 850 620
Mail: infodanska@gmail.com

PráPrácaca nana živživnosnosť (ť (ForFormulmulár ár A1)

T l 0915 850 620

- ubytovanie zabezpečené
Požadujeme:
- zodpovednosť
- 2 až 4 členná partia 
  (jeden z partie musí ovládať AJ)
- vlastné auto
- prax a znalosť v odbore

20 EUR/hod.
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 907 780 698
+421 948 672 122 

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

Dojel jsi ze zakázky 
����������������

������������

����������� ALMAARKu�����������������������
ZZZEDNNÍKKKY, FASSÁÁDDNÍKKY

���������������  �����������

����������������������������������
na HPP   244 0000 €€/rrook aa víccee
��������440 0000 €€/rookk a více

������������������������������������
�������� 

Tak se ozvi naší Máji na 
hhummennnnee@allmaarrk.czz

���������������� +421 99110 5883 77005 
�����������������������
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 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka                           0944 720 932
 zameranie   odborné poradenstvo

 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
obnova plochých striech technológiou COPERNIT

min. záruka 20 rokov

NAJLEPŠIA
CENA

NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská
firma

www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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Komunikatívna znalosť 
Nemeckého jazyka 

Platné povolenie 
na prepravu zvierat

Nemecká pracovná zmluva 
Vybavíme všetko potrebné 

pre prácu 
Možnosť turnusov 

Ubytovanie  zabezpečené
Stabilná celoročná práca

www.fuchs-fleisch.de
job@simon-fleisch.de

+49/ 15145093826

VODIČ  
KAMIÓNA
preprava hovädzieho 

dobytka
3000 € - 3500 € brutto


