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POPRADSKO
KEŽMARSKO

Týždenne do 40 000 domácností

BIO meranie celého tela

VÝSTAVBA RD na kľúč
REKONŠTRUKCIE

15 €

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

rod. domov, bytov,
bytových jadier, a iné
stavebné činnosti ...

tGVOLŘOPTƃBTUBWKFEOPUMJWâDIPSHÈOPW
tQPWBIVBQSÓŘJOV7ÈÝIPPDIPSFOJB
bolestí, alergií, skrytých chorôb
tQSÓUPNOPTƃDVE[PSPEâDIPSHBOJ[NPW
tPLBNäJUFSJFÝJ[ESBWPUOÏQSPCMÏNZ
bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

ZATEPĽOVANIE

info: 0902 60 73 75

99-0011-1

Najčítanejšie regionálne noviny

ŽALÚZIE,
SIEŤKY
p r o t i h my z u

NAJVÄČŠÍ VÝBER
POMNÍKOV NA SLOVENSKU

rýchlo, lacno, kvalitne

99-0076-1

0907 942 957

F R É ZO VA N I E a
9 / 2 n . 2 9$ 1 , (

Okamžitý výkup
nehnuteľností
v hotovosti
- aj družstevných
bytov
tel. 0905 924 303
Kúpime ornú pôdu

TEPUJEME

SEDAČKY, KOBERCE
AUTÁ...

.20¥129

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
!IUÁ]RYDQLHDYOR{NRYDQLH
komínov

Suché do 1 hodiny!
0910 281 674
www.proficleantatry.sk

!VWURMRYÁĆLVWHQLH
zadechtovaných
komínov

99-0140

WWW.BYLINNEPRODUKTY.SK | 0919 024 301

99-0091

3552'1325$'ĉ$

99-0001-1

... najlepší pomer kvalita - cena ...
Príďte sa presvedčiť do našej vzorkovej predajne !!!
Partizánska 1849 (vedľa autosalónu PEUGEOT), POPRAD-ZÁPAD
Mobil: 0902 209 489 Tel.: 052/7764 353

99-0026-1

www.lacne-zaluzie.sk

popradsko.sk

46-0020

Čínska medicína MING

99-0310

Výživová poradňa

99-0007-x

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?

> fasádne komíny

SKÚSTE TO

!ĆLVWHQLHDNRQWUROD
komínov

INZERCIOU



v naších novinách

0907 887 332

REKOLDGND='$50$

.RQWDNWXMWHQ¹VYSUDFRYQÕFKGČRFK
RGKRGGRKRG

0LFKDO+XG¹Ć

PP19-30 strana-

99-0117-1

(ULPRQWVUR/XĆLYQ¹

99-0013-1

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
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redakčné slovo / SLUŽBY, bývanie

INZERCIA

Mgr. Marcela Petreková 0905 338 878
Miroslav Imrich
0907 895 865
Distribúcia:
Katarína Fábryová 0907 673 929
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (40.000 domácností)
Každý týždeň:
Poprad, Svit, Kežmarok, Spišská
Belá a obce: Gánovce, Hozelec,
Švábovce, Hôrka, Spišský Štiavnik, Hranovnica, Spišské Bystré,
Kravany, Štrba, Tatranská Štrba,
Lučivná, Svit-Podskalka, Batizovce, Spišská Teplica, Veľká Lomnica, Huncovce, Ľubica, Vrbov, Vlková, Abrahámovce, Jánovce, Veľký
Slavkov, Mlynica, Vikartovce.

Stará ¼ubovòa

www.proficleantatry.sk

SKLENÍKY
DO VAŠEJ ZÁHRADY

KVALITA

JEDNODUCHOSŤ

Možnosť
Výplň lexan*
objednania
nerozbitný
na mieru
( nie sklo)
cena 75 € / m2 * lexan 4,5 mm
2UV jednokomorový
Profil pozinkovaný
priehľadný, výborné
možnosť výberu farby
tepelnoizolačné
OBJEDNÁVAJTE NA: obchod@pr-mont.sk
PR MONT - klampiarska výroba, s.r.o.
Továrenská 2285/12, Poprad - Stráže
telefón: 052/ 776 39 40, 0907 909 473

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Kancelária:
Podtatranská 135/2
bl. Lipa, 058 01 Poprad
www.oprava-servis-okien.sk

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY

99-0020-1

Západné Slovensko

vlastnosti

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE
možnosť predaja
aj na splátky

PONÚKAME

KOMPLEXNÉ SPRACOVANIE
ÚČTOVNÍCTVA, MIEZD
A PERSONALISTIKY.
Kontakt: K.Vaněčková 0907 932 907,
J.Knuteľová 0908 533 125.

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

99-0119

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

ODOLNOSŤ

Automatické
otváranie
okien 45 €

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ponúkame kvalitnú opravu
plastových okien a dverí. Výmena
skla, tesnenia, nastavenie okien
a dverí, výmena komponentov
a iné. Obhliadka TERMOKAMEROU

PLATÍ DO 31.8.2019

99-0140

���� ��� ���

OKIEN A DVERÍ
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

N

AVU

10%

DOPRAVA ZDARMA

SERVIS

3MæUIZWS

Poprad

NA ZĽ

99-0017-1

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

KUPÓ

JEDNOHROB 65 €
DVOJHOROB 100 €

INTES, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad

Kontaktná adresa Poprad:
Hviezdoslavova 24
tel.: 0915 547 169
email.: poprad@dachmann.sk

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

PEKNÁ STRECHA
nátery striech
nátery kostolov
oprava a výmena
striech
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 230€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

ŠUMNÁ
STRECHA

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

0905 468 802

KEŽMAROK, Priekopa 1804
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Všade okolo nás však počuť aj večne
vyrušujúcich krikľúňov, ich bezobsažné výkriky, hádky, ich nenávisť voči nepoznanému a hlavne – inému. Vidíme
zo všetkých strán a mocenských pozícií ich arogantné tváre s blazeovaným
úsmevom (pre neznalých tohto dosť
nepoužívaného slova – blazeovaný je
ten človek, ktorého nič neteší, nezaujíma, ktorý pociťuje nudu, je presýtený
dostatkom, znudený z neho a neraz aj
zhýralý – veď aj hárem už u nás možno legálne a najmä „so cťou a uznaním“ mať). Majú desiatky žien a detí
a vykrikujú o rodine, majú nepoctivo
nahrabané majetky a kážu o poctivej
práci, topia sa v bohatstve a občanov
presviedčajú o potrebe skromnosti.
Médiá ich majú v mimoriadnej obľube,
veď bez týchto „hercov“ by sa nepredali. Nebola by šou.
Urobme tento náš malý, päť a
pol miliónový slovenský svet lepším!
Netreba na to veľa. Ani revolúcie, ani
státisícové demonštrácie, zas v záujme
niekoho v pozadí, presne tak, ako to
bolo pred tridsiatimi rokmi. Potrebuje-

ČISTENIE HROBOV

me nájsť sami seba. Nájsť svoje ja, svoju
občiansku hrdosť a statočnosť každého
z nás. Najskôr sa osloboďme sami v
sebe od propagandy, masového, každodenného a všadeprítomného šírenia
lží, od nenávisti voči nepoznanému a
cudziemu, ako aj od závisti čohokoľvek
komukoľvek.
Jediné, čoho sa obávajú mocní,
dočasne mocní, je vnútorná sloboda
každého z nás. Sloboda je ich nočnou
morou. Slobodné myslenie, slobodné
vyjadrovanie a slobodné rozhodovanie
sa. Dokonca – absolútne nepredstaviteľná pre mnohých našich samozvaných
„prvých medzi prvými“ je predstava, že
by ľudia aj slobodne konali.
Viem, je leto, dovolenky, hry. Zarobiť si na chlieb príde zas až po ňom. Ale
čo tak využiť ten voľný čas aj na premýšľanie? Politici sa od septembra chystajú
na predvolebné kampane.
Teda na to, ako nás a čím
zas oblafnúť. Je teda čas
už teraz túto schému trochu vylepšiť. Nikto iný ako
my to za nás nespraví.
S pozdravom –
užitočné trávenie
dovoleniek

61_0105

Bajkalská 3852/20
POPRAD
popradsko@regionpress.sk

Toto leto je akési hlučné. A nielen na
kúpaliskách, to napokon k letu patrí
a je to tak správne.

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

MICHAL

0908 337 893

61_0092

Redakcia:

Robme svet lepším!

ww
w.p
r-m
on
t.sk
sklenik na mieru

KEŽMARSKO

34-0005-1

POPRADSKO
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bývanie, SLUŽBY
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Mobilná veterinárna
ambulancia MOVEA

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

tSchová sa Vaša mačka hneď, ako vidí prepravku, a mňauká celou

18-týždňové

Je príliš veľký na prevoz autom alebo auto nemáte?

tSte zaneprázdnení a dlhé čakanie v čakárni veterinárnej ambulancie

vždy v STREDU v týchto termínoch:
7.8. , 28.8. , 18.9. , 9.10. ,
30.10. , 20.11. , 11.12. 2019

Čirč . . . . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Ľubotín. . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Plaveč . . . . . . . . . . . . 9,35 hod.
Orlov . . . . . . . . . . . . . 9,50 hod.
Hromoš. . . . . . . . . . 10,15 hod.
Plavnica-Coop. . . . . 10,40 hod.
Údol-pohos. Zas . . . . 11,00 hod.
Chmeľnica-MŠ . . . . 11,20 hod.
Jakubany-p. zbroj.. . 11,45 hod.
N. Ľubovňa-n. cen. . 12,00 hod.
Kolačkov-pož. zbr. . . 12,20 hod.
Litmanová . . . . . . . 12,55 hod.

Jarabina . . . . . . . . .
Kamienka . . . . . . .
Hniezdne-Coop . . . .
Nižné Ružbachy. . .
Podolinec-pošta . . .
Spišská Belá-Coop .
Ľubica . . . . . . . . . . .
Huncovce . . . . . . . .
Vrbov . . . . . . . . . . .
Vlková. . . . . . . . . . .
Abrahám.-kostol. . .
Janovce. . . . . . . . . .

je pre Vás neúnosné?

AKÉKOĽVEK SÚ VAŠE DÔVODY, POSKYTNEME VÁM
ZÁKLADNÚ VETERINÁRNU STAROSTLIVOSŤ U VÁS DOMA

13,15 hod.
13,40 hod.
14,00 hod.
14,20 hod.
14,40 hod.
15,10 hod.
15,30 hod.
15,50 hod.
16,10 hod.
16,25 hod.
16,40 hod.
17,00 hod.

SLUŽBY: vakcinácie, ošetrenie proti vonkajším a vnútorným parazitom,
čipovanie a vystavovanie petpasov, klinické vyšetrenie, USG
vyšetrenie, odber a vyšetrenie krvi, ošetrenie menších rán,
pôrodná a popôrodná starostlivosť, pooperačná starostlivosť,
diagnostika a liečba chorôb možná a dostupná v domácom
prostredí, eutanázia v kruhu najbližších.

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

Zákroky vyžadujúce celkovú anestéziu ako kastrácie spoločenských
zvierat, stomatologické ošetrenie, ošetrenie rán, chirurgia mäkkých
tkanív, vykonávame v našej ambulancii MOVEA vo Svite

0905 124 224

MVDr. Lenka Gigacová Vernerová,
Veterinárna ambulancia MOVEA, Štúrova 87A, Svit

www.movea.sk

46-04

46-0020

VOLAJTE 0907 893 351 • 0907 684 441
0915 252 372 • 0905 345 352

MARTBEST ponúka

ČISTENIE FASÁD

99-0006-14

0940 822 712

99-151

za bezkonkurenčné ceny

Nie grilovať (osobnosť), Slovenčina naša
ale podrobiť napríklad paľbe otázok.

+421 902 827 766
WWW.BRINOX.SK

popradsko.sk
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tMá Váš psík, alebo Vy ťažkosti s pohybom?
tJe Váš pes veľmi bojazlivý alebo naopak agresívny k iným psom?

99-0125

PREDAJ
MLÁDOK

cestou autom ?

králik s liečivom, nosnice,
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

4
SLUŽBY, bývanie
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO
/ predaj
auto
moto
»02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
» HĽADÁM 1IZB.PRENÁJOM
NEZARIAD,ČIASTOČNE ZARIAD 0919235776

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
» KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908
532 682

08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» Kúpim jelenie parožie za najlepšiu cenu!
0944132200

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM

S

8

6

U4 3
D8

5
9
3

O7 4
6
K 2
U

8

4 6
2
3
2 4
6

2
5
7 4
5

Nie ochočiť, ale Slovenčina naša
skrotiť. Nie prádlo, ale bielizeň.

CIA
R
E
Z
IN 8 878
0905

33

Napíšte nám do redakcie
popradsko@regionpress.sk

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 338 878

13 RôZNE / predaj
» Predám skrinku s umývadlom, vhodná do kúplene, 1 mesiac používaná. Dôvod predaja kúpa zostavy.
0907 536 256

WWW.REGIONPRESS.SK

14 RôZNE / iné
» Kúpim staré odznaky,
vyznamenania, dohoda,
0907910755
» Kúpim staré hodinky,
strieborné mince, československé bankovky. Tel:
0905767777
zoznamka

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera PP medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PP 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera PP medzera
Číslo rubriky
medzera Text inzerátu

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete tu ->

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.
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 novinách, PP zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

PP19-30 strana-

Nedostávate vaše
obľúbené noviny
do schránky?
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SLUŽBY, bývanie
ŠTÚROVA 220, SVIT

/oproti futbalovému štadiónu/

0911 943 903

www.veterinarsvit.sk

MVDr. Ján Porada, MVDr. Karin Poradová

99-0149

Pon-Pia 9:00-12:00 14:00-17:00
Sob 8:00 -10:00 - objednaní pacienti

KOMPLEXNÉ SLUŽBY PRE VÁŠHO MILÁČIKA...
· vakcinácie
· čipovanie a vystavenie Petpasu
· diagnostika a liečba chorôb
· USG vyšetrenia
· odstránenie zubného kameňa ultrazvukom
· ošetrenie proti vnútorným a vonkajším parazitom
· odber a vyšetrenie biologického materiálu
· preventívne prehliadky
· chirurgia mäkkých tkanív (sterilizácie, kastrácie, cisárske rezy, nádory,...)
· predaj krmív a veterinárnych diét
· v prípade potreby - veterinárne služby u Vás doma

KLAMPIARS T VO
75-24

MONTÁŽ
STRIECH

s.r.o.

pokrývačské

Realizujeme aj odvetrané fasády
a montáž strešných okien

0905 923 625
Spišská Nová Ves
Zimná 54

kltp@tulis.sk
www.tulis.sk

» Príde zlodej do predajne
zvierat a tam mu papagáj
hovorí:
- Ježiš ťa vidí.
Zlodej si mrmle popod nos
- veď nie som veriaci .
Papagáj:
- Ježiš sa blíži .
Zlodej:
- Čo ma po ňom .
Papagáj:
- Ježiš je pitbul.
» Obvinený si najal obhajcu. Spreneveril desiatky
miliónov zo svojej firmy.
Chcel sa vyhnúť väzeniu.
Právnik ho ubezpečoval:
-Nebojte sa, s takým balíkom peňazí nikdy nepôjdete do vezenia.
A mal pravdu. Keď ten
chlapík išiel sedieť, nemal
už ani halier.
» Tešiť sa dá aj z maličkostí. Napríklad z výplaty.
» Pirát ukazuje na svoje
nohy: ,,Toto je pravá, toto je
nepravá.“
» Dievčatá chcú Barbie a
chlapci autíčka. Keď vyrastú, je to presne naopak.
» Po mnohých rokoch sa
stretli dvaja priatelia:
- Rád by som ťa pozval domov na obed, ale nemám
dobrú ženu.
- To nič, tak mi dáš niečo
iné.

TM

» Nikdy nespochybňuj
vkus svojej ženy. Tiež si bol
jej výber.

TM

83-0259

VAŠOU HLAVOU

KL P

Komplexné práce:
tesárske | izolatérske

66-0140

ISTOTA NAD

Vtipy
týždňa
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politická inzercia / SLUŽBY, práca
volal, nikto nenapísal mail, nikto neposlal správu - a oni si len tak vymysleli blud. Po druhé - minulý rok sme
prepustili ľuďom zo „Za slušné Slovensko“ tri piatky na prvé protesty po smrti Jána a Martiny. Stačil jeden telefonát,
pustili sme, bez akejkoľvek náhrady.
Po tretie - „Za slušné Slovensko“ už
dávno nie je občianska nezávislá organizácia - lebo počas protestov umožnili
vystupovať len jediným politikom, z
tých správnych strán - z PS/SPOLU a od
Kiskovým Za ľudí. Po štvrté - roky minulé sme organizovali rovnako oslavy
Novembra a akosi nikto nemal záujem
nám pomôcť - len teraz, pred voľbami,
zrazu už my právo nemáme, lebo vraj
po novom len ľudia zo „Za slušné Slovensko“ môžu rozhodovať, kto môže
robiť oslavy Novembra.
Je mi to ľúto. Nečakal som tak arogantné a povýšenecké správanie od
ľudí, ktorí vraj bojujú za slušnosť. Natrvdo klamať v dôležitej veci, nie je vôbec
slušné, ale podlé.
Nežná revolúcia
aj Námestie SNP
patrí všetkým ľuďom, bez ohľadu
na to, koho volili či
nevolili. A takú oslavu spravíme.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

27-0092

Zrejme ste postrehli - ako sa na
mňa opäť spustila
nenávistná lavína. Buchli si skoro
všetci liberálni novinári, noví spasitelia z nových
politických strán a najmä ľudia zo „Za
slušné Slovensko“. Čo sa stalo? Podľa
nich som si dovolil arogantnú nehoráznosť. Dovolil som si totiž - presne podľa
zákona - 6 mesiacov vopred - zarezervovať námestie SNP na 17. novembra
tohto roku. A to som vraj nemal.
Týždeň som to nechal tak. Nečítal
som žiadne články, na nič som nereagoval. Čakal som, naivne, že si uvedomia, ako veľmi sa mýlia. Nestalo sa,
miesto toho len naďalej perverzne útočili - najmä z týždenníka Týždeň a zo
„slušného Slovenska“. Tak som zvolal
tlačovku na námestí SNP a povedal si
svoje. Natvrdo pravdu do očí, bez príkras.
Povedal som, že je veľmi neslušné, ak ľudia, ktorí si hovoria „Za slušné Slovensko“ bezbožne klamú. Títo
ľudia totiž po tom, ako sa dozvedeli, že
17. novembra na námestí SNP budeme
organizovať spomienku my, zaslali do
médií stanovisko, že „Matovič arogantne odmieta vydať námestie SNP skutočným osobnostiam Novembra 89“ ...
a nestačil som sa čudovať.
Aká je pravda? Po prvé - nikto neza-

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Oslavy 30. výročia Novembra

Nie ísť von pri jazero, ale k jaze- Slovenčina naša
ru. Nie politickí lídri, ale politickí predstavitelia.

hľadá nových spolupracovníkov
(aj predčasných a výsluhových dôchodcov)
na stráženie stavby v Starej Lesnej.
Mzda: od 650 eur v čistom / mesiac
V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. čísle
0911 770 074 v Po - Pia od 08,00 – 16,00 hod.

94-0127

Preukaz odbornej spôsobilosti je podmienkou

Už OD 4 eur
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SLUŽBY, práca

INZERCIA

0905 338 878

LETÁKY

0905 338 878

VIZITKY

0905 338 878

FIRMA TATRA TEXTIL, s.r.o.
POPRADSKÁ 224, HOZELEC

PRIJME DO ZAMESTNANIA:

ZÁKLADNÁ MZDA PRI NÁSTUPE 3,10 EUR/HOD.,
PRÍPLATKY DO VÝŠKY 100 EUR, + VÝKONNOSTNÁ PRÉMIA
OSOBNÝ POHOVOR NUTNÝ.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE V PRACOVNÝCH DŇOCH
OD 8:00 DO 15:00 HOD. NA TEL. Č.: 0903 635 278

79-0262

|~mo{z¬w{zm{nxtÔq|{mo¬ot~{v{
|~mo{z¬w{zmnmxqzuqé~{nw{
(PRÁCA VHODNÁ PRE MUŽOV)
 qzw~mv¬~w |~m{mw

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

Alya, s.r.o. Poprad

- výrobca elektronických váh a vážiacich zariadení
Prijme do zamestnania

KONŠTRUKTÉRA

STROJNÝCH ZARIADENÍ

p. Čižmár – 0903 610 231, cizmar@alya.sk

99-0154

Náplň práce: návrh vážiacich zariadení a konštrukcií, spracovanie
výkresovej dokumentácie
Požiadavky: vzdelanie v odbore, znalosť kreslenia na PC (GstarCAD)
vodičský preukaz B
Hľadáme: zodpovednosť, samostatnosť,
prax a skúsenosti výhodou.
Platové ohodnotenie podľa schopností a skúseností: od 800€.
Nástup: ihneď Miesto práce: Poprad

HĽADÁME

MONTÁŽNEHO PRACOVNÍKA
S PRAXOU A PRACOVNÝM
NASADENÍM.

Štefánikova �������, Poprad | ����������� | d-t.sk

99-155

Miesto práce - východné Slovensko, prevažne okolie
Popradu.
Podmienky - manuálna a technická zručnosť,
samostatný a tímový hráč.
Životopisy zasielajte na e-mailovú adresu d-t�d-t.sk
Platobné podmienky: ��� � - ���� � brutto.

Slovenčina naša

Nie prevádzať práce, ale robiť.
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Týždeň yi
lan
v Tureckej Akou
n
te
le
aj s
a all-inclusive

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

��látky od 98 €

-33%
Z�AVY A��DO 30�

63-0121

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

899 €
599 €

HĽADÁM
pracovníkov na

MURÁRSKE
PRÁCE
(murovanie, sadrové omietky...).

Kontakt:

0918 493 960

7¿ŀGHQQ¯N\VLHWH5(*Ζ2135(66V¼SUY¿P
UHJLRQ£OQ\P P«GLRP NWRU« QD ]£NODGH
]POXY\ V 8369$5 ]DEH]SHÏLD SUH VYRMLFK
LQ]HUHQWRY VSOQHQLH YģHREHFQ¿FK ]£NRQQ¿FKSRYLQQRVW¯

OZVITE SA NÁM
Marcela Petreková
petrekova@regionpress.sk
0905 338 878

PP19-30 strana-

8

85-0005

Dlhodobá práca v Bratislave
(byty, polyfunkčné domy,
rezidencie...).
Práca na úkol, turnusová práca.
Ubytovanie viem zabezpečiť
ZDARMA.
85_0498

www.balkona.eu
0918 477 323

Mo������výhry 300 €

94-0125

rámové
bezrámové

