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SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO
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Rastislav HUDÁK
revízny technik
ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY EL. ZARIADENÍ 
A BLESKOZVODY, BEZ OBMEDZENIA NAPÄTIA TRIEDA B, 

TEL,/FAX:
EMAIL:
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ZEMNÉ PRÁCE MINIBAGROM

0905 495 585
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ŽALÚZIE, SIEŤKY
p r o t i  h my z u

0907 942 957
rýchlo, lacno, kvalitne

www.lacne-zaluzie.sk
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Vo februári ZĽAVA

-40%až do

VSTAVANÉ SKRINE!

www.skrinesosna.sk

firma SOSNA    I    0911 646 960, 0907 066 581

EXTRA BONUS - 300 €
0911 646 960   nonstop linka
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...ZARIADIME VÁM CELÝ INTERIÉR!  
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zlaté šperky, strieborné 
príbory, tácky
zlaté mince, bankovky 
a filatelistické zbierky

Tel: 0903 704 242

KÚPIM 
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Jana Furmaniková  0905 719 139
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www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 
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Spišská Nová Ves, Levoča, Gel-
nica, Smižany, Krompachy, Hari-
chovce, Odorín, Jamník, Spišský 
Štvrtok, Spišské Podhradie, Bet-
lanovce, Ferčekovce, Novoveská 
Huta, Spišské Vlachy, Spišský 
Hrhov, Prakovce, Hrabušice, Ilia-
šovce, Letanovce Spišský Hrušov, 
Kluknava, Rychnava a Marge-
cany

spissko@regionpress.sk
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Spišská
Nová Ves

Levoèa

Gelnica

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
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

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 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0905 468 802 KEŽMAROK, Priekopa 1804 Otvorené:
Po-Pia: 9-17

KANADSKÁ IZOLÁCIAFÚKANÁ IZOLÁCIA

 STRECHY
 VÄZNÍKOVÉ KROVY
 DUTÉ STROPY
 DREVODOMY

info@axaproperty.sk
www.axaproperty.sk

www.kanadska-pena.sk

KALKULÁCIE

A PORADENSTVO
ZDARMA

0911 313 632
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk

Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.

Vážime si naše životné prostredie!
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Posvietili sme si na výhody
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ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

TANKOVACIA KARTA 

800 €
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Novoveská cesta 37, Levoča

www.inexbasista.sk
tel. 0907 172 374

inex.basista

3Dvizualiz
ác
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PROJEKT A REALIZÁCIA KÚPELNÍ A INTERIÉROV
INTERIÉROVÉ & EXTERIÉROVÉ ŠTÚDIO
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 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 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

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

Uchádzači o funkciu musia spĺňať:
kvalifikačné predpoklady: a) 
-  odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov 
-  absolvovanie I. atestácie podľa 
-  najmenej päť rokov pedagogickej praxe
iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou: b)                                                                    
-  osobné a morálne predpoklady a ostatné predpoklady podľa § 6 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov           

         -  komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti  
         -  zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.                                                                                                                  
         -  znalosť školskej legislatívy základnej školy s právnou subjektivitou

Požadované doklady: 
1. Prihláška do výberového konania 
2. Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópie, nemusia byť overené)
3. Doklad o dĺžke pedagogickej praxe 
4. Profesijný životopis 
5. Písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ - v rozsahu dvoch strán 
6. Ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobné predpoklady
7. Písomný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov v zmysle zákona č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
8. Čestné vyhlásenie o  pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v  predložených dokladoch

Prihlášky je potrebné doručiť do 16.5.2019 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej 

„NEOTVÁRAŤ - Výberové konanie - ZŠ“
na adresu: Obec Iliašovce, Iliašovce 231, 053 11

Termín, čas a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ každému uchádzačovi, ktorý splnil 
podmienky najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Obec Iliašovce 
v súlade s § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 
552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľ/ka Základnej školy, Iliašovce

s predpokladaným nástupom od 1. 9. 2019
79
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»Kúpim škoda 1000mb, 100, 
110R, 105, 120, 130, rapid, oc-
tavia, 1202, spartak, tudor, 
moskvič, trabant, tatra, aj 
náhradné diely 0905 892 
215 
»Kúpim CZ 175 skúter. Aj bez 
papierov. 0904 527 918
»Kúpim Jawu 90, 175, 250, 
350 a CZ 125, 150, 175, 250 aj 
nepojazdné. 0949 505 827

»KÚPIM 1IZB.BYT SNV 0902 
116 200
»Kúpim 1i. byt v SNV. 0905 
775 621

»PREDÁM CHATU NA DOMA-
ŠI, 0902 431 198
»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 
»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.

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 
200
»PREDÁM 6.týž. CAPKA 0944 
475 250

»PREDÁM SROTAR REZAČKU 
NA SLAMU VÁHU NA ZEMIA-
KY, 0903 022 101
»ČZ-JAWA Kúpim takéto mo-
torky aj diely. 0949505827
»Predám predajný presklen-
ný pult s dvoma šuplíkmi s 
rozmerami: 90x90, výška 
pultu 83 cm. Cena: 50,- Eur. 
Tel.: 0905 652 298
»Predám dvojramenny 

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    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4 dolu.

stojan - rozmer 174x29 cm 
na ochranu tovaru spolu s 
gombíkmi a magnetom na 
odkodovanie. Cena: 50,- Eur. 
Tel.: 0905 652 298

»Kúpim staré vyznamena-
nia, mince, 0907 910 755
»Kúpim starý fotoap. 0908 
896 736.
»Kúpim staré mažiare, zvo-
ny a mince, 0903929268

»Hľad.prácu ako opatrova-
nie staršej osoby v SNV,LE a 
okolie do 25 km. 0908 631 
905
»43 ročný chlap zo SNV s 
ŤZP hľadá os. asistenta s 
VP 25-45 r. najlepšie zo SNV 
alebo blízkeho okolia na 
6-8 hodín denne počas týž-
dňa, niekedy aj cez víkend, 
mzda 3,82 €/hod. Info na 
0903937324

»Prosím slečnu asi 40 r, 
ktorá v sobotu 12.1.19 o 17 00 
odišla z Madarasu na čier-
nom Fiat TIPO Combi, aby sa 
ozvala... 0950632151
»Vysoký, 44 ročný tmavo-
vlasý muž s dobrým vý-
zorom hľadá štíhlu ženu 
na voľné chvíle. SNV, PP. 
0908668783
»Som rozvedená mám 54 
rokov 2 deţi hľadám si pria-
teľa ktorý by nás mal rád 
znač. len vážne, 0944 586 
305

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP SN 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, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO v ČR

VÝHODNÉ 
PLATOVÉ 

PODMIENKY

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečenéCALL CENTRUM: 0905 552 537

VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
ELEKTRIKÁR
ZVÁRAČ
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www.kia.sk

Kia Sportage Vás nikdy neprestane prekvapovať. S najnovšími bezpečnostnými 
technológiami, kvalitou, maximálnym vybavením a bezkonkurenčnou 
7 ročnou zárukou Vám dá maximum. Získajte celkové cenové zvýhodnenie 
až 2 400 €  - bonus 1 300 € a extra výbavu navyše: aktívny asistent udržiavania  
v jazdnom pruhu (LKAS), systém monitorovania dopravných značiek (SLIF), systém 
monitorovania únavy vodiča (DAW), asistent pre automatické prepínanie diaľkových 
svetiel (HBA) a navigačný systém so 7“ dotykovým LCD displejom  v celkovej 
hodnote 1.100€ zadarmo. Zistite viac na www.kia.sk .

Kombinovaná spotreba paliva 4,9 – 7,9l/100 km, emisie CO 2: 129 – 180 g/km. Záruka 7 rokov/150.000 km. Obrázok je ilustračný.

Kia Sportage. Maximum bez kompromisov!

G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA
METIS (SLOVENSKO) spol. s r. o.

Email.:  papcun@metis-sk.sk www.metis-sk.sk

Buďte súčasťou nášho pracovného tímu. v Senici.

Trojsmenná prevádzka. Voľné víkendy.

Plne hradené a zabezpečené ubytovanie.

Nástupný plat: 680€ + stravné lístky + bonusy

HĽADÁME 

MONTÁŽNYĆH PRACOVNÍKOV 

KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK 

www.bartexjob.sk

Neváhajte a kontaktujte nás:

+421 948 075 894, +421 948 606 154

     bartexjob@gmail.com
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Gorkého 5, Spišská Nová Ves, 0918 808 148
Hlavná 2, Gelnica 0915 293 777

VŠETKY DRUHY POISTENIA  
• poistenie motorových vozidiel (PZP, havarijné, GAP...)
• poistenie majetku 
• poistenie osôb 
• poistenie podnikateľov
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OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA
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Reálna  záruka

12 rokov

  
 

 ELEKTRIKÁRI 

 BAGRISTI 

www.genau.sk 
genaugroupindustries@gmail.com 

 

Plat: 
od 3 000 € do 4 700 € 

 
Podmienky: 

min. vyhláška §21  
 

prax v odbore 
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 priesady  ovocné stromy a kry  skalničky a okrasné dreviny 
 jarné kvety  muškáty a ostatné balkónovky  

 semená, postreky, hnojivá   jarné ikebany  
 substráty v baleniach od 10l do 250l  

 možnosť dovozu tovaru

ZÁHRADNÍCTVO KATARÍNKA

1. a 8. Máj
OTVORENÉ

LEVOČSKÁ ULICA, HARICHOVCE 
PON - PIA: 9.00-12.00 A 13.00-17.00  

SOBOTA: 9.00 - 12.00
Kontakt: 0901 780 782     FB: ZÁHRADNÍCTVO KATARÍNKA
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Verím, že ma ľudia podržia

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Rozhodol som 
sa v týchto voľbách 
urobiť dosť prekva-
pivý krok aj pre 
mojich kolegov v 
poslaneckom klu-
be. Rozhodol som 

sa sám kandidovať do europarlamentu. 
Zároveň som však verejne sľúbil, že ak by 
som aj zvolený bol, do europarlamentu 
neodídem a moje miesto prevezme ďalší v 
poradí podľa počtu krúžkov za naše hnu-
tie OĽANO.

Dovoľte, aby som svoj krok vysvetlil, 
lebo si uvedomujem, že mnoho ľudí (opráv-
nene) úplne nechápe, o čo mi ide. V prvom 
rade chcem aktívnym zapojením do kam-
pane spopularizovať voľby hlavne medzi 
mladými ľuďmi, lebo sa hanbím, že sme s 
13% účasťou rekordmanmi v celej EÚ.

Druhý dôvod mojej kandidatúry/ne-
kandidatúry je snaha zistiť názor ľudí. 
Chcem zistiť, či mi dôverujú napriek tomu, 
že som si dovolil vysloviť kritický názor 
na rolu USA pre našu bezpečnosť. Totiž aj 
niektorí ľudia v našom hnutí na mňa po-
zerali, že „čo som si to dovolil“, vraj o USA 
by som mal len dobre rozprávať, lebo sú 
našim partnerom.

Lenže pravdou je, že síce sú USA náš 
strategický partner, ale svojim prístupom 

(násilným rozsievaním demokracie po 
svete) nás priviedli do riadnych problé-
mov. Pod falošnou zámienkou chemic-
kých zbraní rozbili Irak, vznikol tam ISIS 
a nasledovali milióny utečencov.

Nie nechcem, aby sme vystúpili z 
NATO či EÚ. Nie nechcem, aby sme sa vrh-
li kolo krku ruskému bratovi. Nie. Mali by 
sme iné - konečne sa postaviť obranne ako 
Európa na vlastné nohy a nemali by sme 
sa donekonečna spoliehať len na Veľkého 
Brata spoza oceánu, že nás ochráni.

Preto chcem poprosiť aj Vás - máte 
dva krúžky vo voľbách, ale my máme 
šancu získať len jeden mandát poslanca. 
Preto, ak si myslíte, že mám právo zostať 
v politike aj napriek takémuto názoru na 
USA, príďte ma podporiť svojim krúžkom. 
Druhý krúžok dajte ko-
mukoľvek na našej 
kandidátke podľa 
vlastného rozhod-
nutia. Ja ho dám 
Peťovi Pollákovi, 
ktorý je číslo 3. Pre-
čo? Lebo je výborne 
pripravený, vyzná sa 
a plne mu dôveru-
jem.
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Inzerujte v najčítanejších
regionálnych novinách

Kontaktujte svojho obchodného zástupcu:
0905 719 139

spissko.sk
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Spoločnosť SlovChips, s.r.o. Smižany

HĽADÁ PRACOVNÍKA NA OBSLUHU 
TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA

v potravinárskej výrobe, odbor elektro, 
alebo strojárstvo.

Kontakt: 0918 909 363
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Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa            Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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x

 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

   bolestí, alergií, skrytých chorôb

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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www.hasicisr.sk

0905 719 139
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Na Slovensku bujnie falošná láska, fa-
lošné dobro, práve tak, ako falošné infor-
mácie a ich falošní  kazatelia. Je to nebez-
pečné, malígne či zhubné bujnenie, je 
to morálno-etický nádor. Falošné weby, 
falošné profily na sociálnych sieťach, fa-
lošní internetoví vysielatelia s falošnými 
názormi. Už dávno títo kazatelia prešli 
do on-line prostredia, pretože tam cítia 
svoju silu. Medzi životom neskúsenými a 
často aj  z vlastného nezáujmu zle infor-
movanými ľuďmi. A samozrejme, najviac 
medzi hlupákmi.

Všade okolo nás rozkvitá ako orgo-
ván falošná láska, ktorá sa vkradla do 
nášho každodenného bytia, ktorá sla-
bých ešte viac oslabuje a omamuje. Táto 
falošná láska má za následok, že ňou 
oslovovaní sa klamne cítia spravodlivý-
mi, ale je to len a len falošná spravodli-
vosť. Falošné poňatie lásky a falošného 
dobra či falošnej spravodlivosti sleduje 
jediné – bezmyšlienkové akceptovanie a 
prijatie za svoje všetkého niekým vyslo-
veného či  napísaného.

Nedostatok zodpovednosti. Zodpo-
vednosti poznania, zodpovednosti rozli-
šovania, zodpovednosti myslenia. 

Vytvorila sa kultúra (ne)spravodli-
vého pohoršenia a rozdelenia. Ľudia sú 
pohoršení nielen politikou, ale všetkým, 
čo ich odhaľuje. Nič sa nesmie dotknúť 
ich „ja“. 

Počas sviatkov si pripomíname, že 

Ježiš nás varoval pred tým, že prídu „fa-
lošní Kristovia a falošní proroci“, ktorí sa 
budú snažiť zviesť dokonca aj Božích vy-
volených (Matúš 24:23-27; Peter 3:3 a Júda 
17-18). Najlepším spôsobom, ako sa brániť 
voči klamstvu a falošným učiteľom je po-
znať pravdu. Objaviť podvodníka, študo-
vať skutočnú vec. Júda 11 (inak skutočne 
málo citovaný apoštol) hovorí o falošných 
učiteľoch, „Šli Kainovou cestou, dali sa 
strhnúť do Balámovho bludu za odmenu 
a Kórachovou vzburou zahynuli.“ Inými 
slovami, falošného učiteľa môžeme po-
znať podľa jeho pýchy (Kainovo odmiet-
nutie Božieho plánu), lakomstva (Balám, 
ktorý prorokoval za peniaze) a vzburou 
(Koráchovo povýšenie sa nad Mojžiša). 

Je naozaj náročné spozorovať faloš-
ného učiteľa či samozvaného proroka. 
„Satan sa premieňa v anjela svetla“ (2 
Korintským 11:14) a jeho služobníci sa 
predstavujú ako „služobníci spravodli-
vosti“ (2 Korintským 11:15). 

Podvodníkov s „pravdou“ odhalíme 
iba tak, že budeme hladní po 
overených vedomostiach a 
skutočných nespochybni-
teľných faktoch.

Pôst sa skončil pred 
týždňom, veľa šťastia v 
„múdrom hladova-
ní“.

Zhubnosť falše, 
pretvárky a túžby po moci

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pomôcky: 
loran,     

štedrec,    
pinas

robil súpis
1. as     
tajni ky

trocha     
odri

rúca, borí
Krišpín    
(dom.)

skratka    
pre a iné

malá      
skoba

podráždi,   
rozhor í

druh     
poloopice

charakte-  
ristická    
pre Írov

nahá a    
strach,     

desí

ženské    
meno

ke

hyperbo-   
lická na-   
viga ná    
sústava

ofúkajú    
(kniž.)

skratka    
súhvezdia  

Orión

želalo     
natieram  
vápnom

skratka    
ve kého   

orchestra

3. as     
tajni ky   

ve ký plo-  
chý ln

skalni ka  
(záhr.)

zna ka    
rádia      

zakrýva

neodbor-   
ní ka

grécky     
boh lesov  

a pastierov 
dychtivo

Pomôcky: 
niveau,    

EC, Pan,   
indri

všeobecne 
(kniž.)

oxid       
nikelnatý   
úrove     
(kniž.)

posúvajú   
nie o      
sypké     
dievka

inam,      
inde

rímske     
íslo 551   

stúpenec   
stoicizmu

ponechal
MPZ      

Ekvádora

dva razy,   
dvakrát

presakuje,  
premoká   
huckaj,    

podpichuj

zna ka   
elektrón-   

voltu

zlatý dáž   
(hovor.)   

nitrid      
skandia

2. as     
tajni ky

zna ka    
pre lam-   

bert

cvi ením   
si osvojo-  

val

ženské    
meno

Alena     
(dom.)

Dvere sa zatvárajú a elektri ka               
sa chystá odís  zo zastávky. K vozu 
však dobieha upachtený muž a zúfalo 
volá:
- Prosím vás, po kajte na m a, 
nestihnem do práce!
Vodi  chce odís , ale cestujúci                
sa prihovárajú, aby po kal, tak vodi  ich 
vypo uje. Ke  chlap nastúpi, zatvoria 
sa dvere a elektri ka odchádza.              
Chlap si trošku vydýchne, oto í sa          
k cestujúcim a hovorí:
- Dobrý de ,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom

Deň Zeme vyšiel práve na veľkonoč-
ný pondelok. Je to škoda, lebo v tento 
deň sa na školách koná mnoho aktivít, 
ktoré vedú žiakov k ochrane planéty. 
Tie sa však dajú presunúť. Okrem toho 
je jedno, kedy sa má pripomínať vzťah 
k Zemi: denne, stále a intenzívne. A 
nie iba aktivitami počas vymedzených 
dní.

V školách realizujeme vzťah k en-
vironmentalistike denne. Často nám 
ponúkajú pomoc neziskové organizá-
cie či firmy. Škola tejto téme venuje časť 
života. Keďže roky pôsobím v školstve 
a mám k životnému prostrediu bytost-
ný vzťah, Deň Zeme nepotrebujem oso-
bitne oslavovať. Zároveň si však uve-
domujem, že ľudstvo je už v takej fáze, 
keď nie je možné len tak obmedziť prie-
mysel a okamžite zastaviť drancovanie 
pedosféry a biosféry. Snahou takmer 
každej obce je mať čo najviac obyva-
teľov, aby bolo dostatok financií na jej 
zveľaďovanie. A ľudia musia bývať, žiť 
a mať komfort. To sa zákonite prejaví 
na využívaní prírodných zdrojov. Po-
tom sa vzápätí investuje do ich obnovy. 
Je to kolobeh. Avšak oveľa ťažšie sa 
obnovuje zdevastované, ako udržuje 
fungujúce. A na to sa pozabudlo. Kým 
so žiakmi robíme brigády, počúvame 
klimatologické prednášky a recykluje-
me, vidíme masívne výruby, zabetóno-
vanie každej zelenej plochy, podporu 
zastaraného priemyslu znečisťujúceho 
životné prostredie. Jednorazovú očistu 

ničiteľov Zeme tak nemožno uznávať. 
Preto nám učiteľom nezostáva nič iné, 
ako pokračovať vo vytrvalej práci a dú-
fať, že nová generácia bude mať čo ešte 
ochraňovať. 

Je nutné ukazovať žiakom aj príkla-
dy, ako mocnosti a vlády vraj demokra-
ticky rozhodujú o životnom prostredí, 
akoby to bolo ich súkromné vlastníc-
tvo. Príkladom je aj  Slovensko, ktoré 
sa paradoxne v čase diskusií o potrebe 
zalesňovania, zatrávňovania, zadržia-
vania dažďovej vody, stáva púštnou 
krajinou. Nenivočí sa len zeleň miest, 
ale drancujú sa aj ekosystémy, nad kto-
rými je (mala by) byť zvýšená ochrana. 
Zúčastňujú sa na tom nielen štátne 
podniky, orgány, súkromné firmy, ale 
aj jednotlivci. Keď štát ničí, prečo by sa 
nemohol na tom zviesť aj obyčajný člo-
vek? Žiaľ, ľudia kopírujú správanie sa 
mocných alebo vplyvných ľudí, nech 
je aj odsúdeniahodné. 

Kým si kompetentní neuvedomia, 
že príroda je viac ako ľudský život, viac 
ako súkromné vlastníctvo, viac ako 
štátna suverenita, bude sa k nej pri-
stupovať ako ku každej inej komodite 
a k veci, ktorá sa dá ľahko opraviť vy-
sádzaním zakrpatených stromčekov, 
zatrávňovaním striech či polievaním 
ciest. Úlohou školy je šíriť toto uvedo-
menie si čo najrýchlejšie a najdôraz-
nejšie.

Deň-nedeň Zeme

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

Volal mi starší pán zo Sobraniec. 
Sťažoval sa na papalášov, ktorí sa 
u  nich premávajú na vládnych limu-
zínach. Namiesto reálnej pomoci tam 
pribúdajú prázdne domy a  ubúdajú 
mladí ľudia. Rozprával mi o  rozkrá-
daní „Nebojte sa! Otvorte dokorán 
dvere Kristovi“. Pár mesiacov po páde 
komunizmu prišiel do Bratislavy, 
pobozkal slovenskú zem a  povedal: 
„V minulých rokoch, hoci som veľ-
mi chcel, nemohol som k vám prísť, 
nebolo to možné. Nemožné sa stalo 
možným až teraz, keď vám po šty-
ridsaťročnom putovaní púšťou a po 
toľkých Veľkých piatkoch svitlo veľ-
konočné ráno s radostným aleluja.“ 
Aj v Bratislave zaznela výzva, aby sme 
sa nebáli: „Vzkriesený Kristus po všet-
kých skúsenostiach prenasledovania, 
nepriateľstva a pokušenia vám hovo-
rí: Nebojte sa!“

Nebojme sa. V  roku 1990 začala 
sloboda a teraz sa rozkladá mafiánsky 
systém. Museli odísť skorumpovaní 
politici, prokurátori a niektorí zločinci 
už sedia vo väzení. Všetko, čo ľudia 
vytvárajú len pre svoje bohatstvo, 
moc a  slávu sa postupne rozpadne. 
Bez Boha sa rozpadnú všetky baby-
lonské veže aj zločinecké skupiny.

Nestačí nadávať na „tých hore.“ 
Tomáš Baťa bol geniálny podnikateľ, 
ale stal sa aj starostom Zlína a vybudo-
val celý región. Jeho nasledovník Jan 
Antonín Baťa napísal knihu Budujme 
štát pre 40 miliónov ľudí. Plánuje v nej 
výstavbu diaľnic, letísk, plavebných 
kanálov a železníc v Československu 
– s  kalkuláciami materiálov a  práce 
v jednotlivých regiónoch. Naši politic-
kí diletanti by mali túto knihu povin-
ne čítať. Baťovci vyviezli do sveta de-
siatky priemyselných miest. Dnešní 
politici tam vyvážajú štátny majetok 
a špinavé peniaze. Jan A. Baťa pove-
dal: „Dejiny nás nebudú posudzovať 
podľa toho, ako sme vedeli rečniť, ani 
podľa toho, ako sme vedeli jedným 
dávať, čo sme druhým vzali. Budú 
nás posudzovať podľa práce, ktorú 
vykonáme. Politika 
nás rozdeľuje, práca 
nech nás spojí.“

Mám pred se-
bou veľa práce – 
opravovať túto kra-
jinu. Nebojme sa, 
začnime od 
seba. Bude 
lepšie. 

Nebojme sa

» Ján Košturiak
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Harabin kope za NÁRODNÚ KOALÍCIU
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 Do europarlamentu v  máji podalo kandi-
dátne listiny 31 politických subjektov. Medzi 
nimi aj NÁRODNÁ KOALÍCIA, ktorá bola pre-
kvapením už v  komunálnych voľbách, kde 
v  počte poslaneckých mandátov predbehla 
viaceré parlamentné strany ako napr. ĽSNS 
či Sme rodina. 
 „Našim cieľom je robiť normálnu politiku pre 
normálnych ľudí, chceme byť alternatívou pre 
sklamaných a oklamaných voličov Smeru, SNS, 
ĽSNS, KDH či Sme rodina,“ uviedla Slavěna Vo-
robelová, predsedníčka NÁRODNEJ KOALÍCIE. 
Na kandidátke tejto strany rezonujú viaceré 
známe mená. Medzi kandidátmi je Peter Tome-
ček, prvý župan Trnavského kraja, exposlanec 
Anton Martvoň či exminister fi nancií Sergej 
Kozlík, ktorí sú zároveň podpredsedami strany. 
 V médiách strana zarezonovala v prezident-
ských voľbách, kde sa netajila podporou Šte-
fana Harabina. Meno Harabin sa nachádza na 
kandidátke práve tejto strany. „Oslovili sme Sla-
vomíra Harabina či nemá záujem presadzovať 
hodnoty postavené na národnom, kresťanskom 
a sociálnom pilieri a zároveň, ktorý sa v plnom 
rozsahu stotožňuje programovo a ideovo práve 
so svojim strýkom Štefanom, pričom neváhal 
a ponuku kandidovať prijal,“ upresnila Vorobe-
lová. Strana samozrejme ponúka aj ďalšie zná-
me mená a odborníkov z  rôznych profesijných 
oblastí. Peter Švec, známy bezpečnostno-vojen-

ský analytik, Radovan Znášik, nezávislý kandi-
dát na prezidenta, ktorý vyzbieral vyše 17 000 
podpisov, no nemohol kandidovať, keďže voľby 
boli vypísané o pár dní skôr ako dovŕšil požado-
vaný vek, Marta Rácová, nezávislá poslankyňa 
Mestského zastupiteľstva v Nitre 6 volebných 
období, profesor Ján Piľa či Andrej Gmitter, kto-
rý zastával pozíciu generálneho riaditeľa Ná-
rodného inšpektorátu práce a mnohí ďalší.
 Strana je známa tým, že odmieta pristupovať 
k Rusku ako k nepriateľovi, je proti nekontro-
lovateľnej migrácii a  povinným kvótam, pre-
sadzuje rovnakú kvalitu potravín, reformu 
EÚ, pretože Slovensko musí byť 
rovnocenným partnerom, slo-
bodu slova na internete, ako 
aj zákaz adopcií 
detí pármi rov-
nakého pohla-
via. Sú za rodi-
nu, za tradície, 
za kresťanstvo, 
za spravodli-
v o s ť . 

„Obávame sa, že ľudia sú manipulovaní digitál-
nou oligarchiou prostredníctvom liberálov a pro-
gresívcov s jasným cieľom zlikvidovať náš národ 
a kultúru, a to nemôžeme dopustiť,“ dodal Peter 
Sokol, 1. podpredseda NÁRODNEJ KOALÍCIE. 

Viac informácií je možné nájsť na
 www.narodnakoalicia.sk

BUĎME V EÚ PARTNERMI
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Počas Veľkej noci sa ľudia zvyknú 
prejedať. Lenže,sviatkami sa to, žiaľ, 
ešte nekončí. Určite to poznáte – zostali 
také i onaké dobroty. A „škoda toho aj 
tamtoho“, keď sa to dá zjesť. Čiže, pre-
jedáme sa ešte niekoľko dní po sviat-
koch. Aký vplyv môže mať takýto väčší 
nápor jedla na organizmus človeka? 
Pýtali sme sa MUDr. Adriany Ilavskej, 
PhD, MBA, MPH z Diabetologickej a me-
tabolickej ambulancie Bratislava.

Zabúdame, že hodovacie zvyklosti vy-
chádzajú z  náboženstva a  nasledujú po 
období pôstu. Lenže - hojnosť sme si vybra-
li, pôst nedodržiavame. A ako to väčšinou 
býva, po normálnom našom stravovaní 
(ktoré je žiaľ charakterizované nadmer-
ných energetickým príjmom, nasledujú 
ešte väčšie kulinárske hody. Znamená to 
zaťaženie tráviaceho traktu, pocit ťažoby 
na žalúdku, nepravidelnosti vyprázdňo-
vania. Samozrejme aj vzostup hmotnosti. 
Za štyri dni ľudia dokážu pribrať až tri kilo-
gramy. Ale nemusí to byť pravidlom, stačí 
si uvedomiť význam sviatkov. 

Mali by rodičia dávať špeciálne pozor 
aj na deti? Predsa len - za deň pojedia aj 
niekoľko veľkonočných vajíčok, čoko-
lád...

Na stravovanie detí treba dávať pozor 
po celý rok. Nie je dôvod, aby niektoré dni 
by mali byť výnimkou. Nemajú zjesť viac 
sladkostí, čokolád, vysmážaných jedál,... 
Následky sa odstraňujú ťažko – nielen tie 
aktuálne v  podobe akútnych tráviacich 
ťažkostí, bolestí, ale aj tie dlhodobé – ak 

dieťa bude mať pocit, že v období sviatkov 
môže všetko, odnesie si to do života so všet-
kými následkami.

Akých jedál by sa mali ľudia v období 
prebytku jedál vyvarovať? Zmenil sa 
podľa vás za posledné roky jedálniček 
Slovákov k zdravšiemu? Vyberajú si ľu-
dia prísnejšie, aké potraviny si nakúpia 
(vrátane nápojov)?

Môžeme spokojne konštatovať, že stravo-
vacie zvyklosti sa postupne zlepšujú. Týka 
sa to hlavne mladších generácií. U starších 
sú predsa len stravovacie zvyklosti viac za-
korenené. Čerstvé šaláty, spolu so šunkou 
sú tým najlepším ako si neublížiť. Vysmá-
žané jedlá, spolu s majonézovými šalátmi 
zas tým horším. U ľudí s vyššou hladinou 
cholesterolu treba opatrnosť aj na konzu-
máciu vajíčok v každej podobe.

Končia po veľkonočnom prejedaní 
ľudia aj na pohotovostiach alebo sú hos-
pitalizovaní v nemocnici? O aké problé-
my najčastejšie ide a aké následky môže 
veľkonočné prejedanie zanechať?

Často sa vyskytujú žlčníkové záchva-
ty či už pri poznanom kameni v žlčníku 
alebo žlčových cestách, ale-
bo sa počas sviatkov ohlá-
si prvý raz. Ľudia, ktorí 
to preženú s  alkoholom 
zas majú tráviace ťažkosti 
v  hornej časti tráviace-
ho traktu.

Je po Veľkej noci a chladničky sú plné

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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Radi hovoríme, že Slovensko je v srdci Európy. Buďme 
teda jej skutočným srdcom. 
Musíme si priznať – nie sme tak veľká krajina, aby 
sme sa sami dokázali brániť hrozbám súčasného 
globalizovaného sveta. Nie sme tak veľký, aby sme si 
lepšiu a bezpečnejšiu budúcnosť zabezpečili vlastnými 
silami. Ale patríme do Európy. Rovnako ako Francúzsko, 
Nemecko, Španielsko, Poľsko aj naša krajina stojí 
na kresťanských základoch, na základoch rímskeho 
práva a gréckej vzdelanosti. Rovnako sme súčasťou 
európskej kultúry a naše miesto vždy bolo a je v 
Európe. Európa môže byť zárukou lepšej a bezpečnej 
budúcnosti pre nás a pre naše deti, keď ju nezradíme. 
Európa môže byť silná, keď budeme silní aj my. Európa 
môže byť bezpečná, keď nám na jej bezpečnosti bude 
záležať, Európa môže byť spravodlivejšia, keď bude na 
spravodlivosti záležať aj nám. Naše hnutie Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti OĽANO) vidí najlepšie miesto pre 
život nás a našich detí v srdci Európskej únie. Nie v Únií 
slabej, rozhádanej, ťažkopádnej a sebeckej, ale v Únií 

sebavedomej, silnej, akcieschopnej a tvorivej. 

Čo chceme v Európskej únií opraviť?

Vonkajšie hranice Európskej únie musia 
byť dobre strážené
Pocit bezpečia je jedna z z najdôležitejších podmienok 
kvalitného života. Už niekoľko rokov nás trápia 
obavy z toho, že náš život ohrozuje nebezpečenstvo 
prechádzajúce cez slabé a otvorené hranice Európskej 
únie. Niektorí nám chcú nahovoriť, že sa pred týmto 
nebezpečenstvom obránime tým, že opustíme Európsku 
úniu a uzatvoríme sa do vlastných hraníc, alebo nám 
chcú nahovoriť, že sa máme obrátiť na východ. Uzavretie 
sa do seba alebo útek niekam inam nie je riešením. 
Minulosť nás učí, že víťazstvá dokážeme dosiahnuť iba 
spoločne. 

Čo budeme presadzovať?
Posilnenie vonkajšej schengenskej hranice

Prísnejšiu kontrolu na vonkajších hraniciach 
   Európskej  únie

V prípade nutnosti nasadenie bezpečnostných zložiek    
   či ozbrojených síl v rámci špeciálnych misií EÚ

Migrácia musí byť pod kontrolou
Dlhý zástup migrantov pochodujúci krajinou alebo 
preplnený gumový čln prirážajúci k brehom Európy 
považujeme za reálnu hrozbu, ktorá útočí na náš 
každodenný život. Svoj strach premieňame na hnev, 
ktorí obraciame proti migrantom, namiesto toho, 
aby sme od našich politických lídrov žiadali ochranu 
vonkajšej hranice Európskej únie. Je pravda, že prvá vlna 
migrantov nás prekvapila, ale to neznamená, že sme 
bezmocní navždy.

Čo budeme presadzovať?
Boj proti pašerákom ľudí

Zrýchlenie procesu vracania nelegálnych migrantov

Naše peniaze si musíme ustrážiť
Našu budúcnosť najviac ohrozujú klamstvá a chamtivosť 
politikov. Chcú si kupovať chvíľkovú popularitu za 
peniaze nás všetkých. Kupujú si naše hlasy za peniaze 
našich detí. Rozkrádajú eurofondy, ktoré mali rozvíjať 
Slovensko a používajú ich len pre svoj vlastný prospech. 
Toto im nemôžeme viac dovoliť.

Čo budeme presadzovať?
Vyššiu disciplínu v národných rozpočtoch

Prísnejší dohľad na dodržiavanie rozpočtových pravidiel

Nulovú toleranciu korupcie a rozkrádania eurofondov

Urobme Európu opäť silnou!
Dnes niektorí cítime obavy z toho, že naša bezpečnosť 
závisí od toho ako sa vyspí americký prezident, ktorý 
keď si zaumieni zruší kľúčovú jadrovú zmluvu s Iránom 
napriek obrovskej nevôli Nemecka, Francúzka či 
ostatných spojencov. Iní sa zas obávajú toho, či moc 
nedráždime ruského medveďa alebo čínskeho draka.

Sme súčasťou NATO, ale európske krajiny, ktoré jeho 
súčasťou sú, sa akosi nechcú či nevedia postaviť 
obranne na vlastné nohy. Dlhé roky vždy len vzhliadame 
k veľkému bratovi spoza mláky, že keď bude zle, príde 
nás zachrániť. Miesto toho, aby sme urobili Európu 
opäť silnou, úplne nepochopiteľne sa ľahkomyseľne 
spoliehame na pomoc USA. Lenže svet sa mení a USA sa 
čím ďalej tým viac uzatvárajú do seba a starajú sa viac o 
svoje vlastné problémy, ako problémy svojich spojencov.

Európska únia má trikrát viac obyvateľov ako Rusko, 
skoro dvakrát viac ako USA. Nastal čas ukázať svetu 
aj našim spojencom, že nie sme len malý brat, ale 
rovnocenný partner, ktorý si vie svoju bezpečnosť 
zabezpečiť aj sám, ak bude treba. Nevystupujme z NATO, 
nevrhajme sa do náručia Ruska, ale posilnime spoločnú 
európsku obranu a urobme z Európy opäť veľmoc.

Čo budeme presadzovať?
Zvyšovanie spoločného obranného potenciálu 

   Európskej únie 

ntenzívnejšiu spoluprácu spravodajských služieb v boji  
   proti terorizmu a organizovanej kriminalite

Posilnenie Európskej únie v oblasti kybernetickej
   bezpečnosti

Naše miesto vždy bolo a je v Európe
NAŠI KANDIDÁTI NA EUROPOSLANCOV

1. Igor Matovič, poslanec NR SR
Trnava, 46 rokov

2. Michal Šipoš, občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa, 37 rokov

3. Peter Pollák, vysokoškolský pedagóg
Levoča, 46 rokov

4. Zita Pleštinská, starostka 
Chmeľnica, 57 rokov
 
5.Dominik Drdul, študent a občiansky aktivista v oblasti 
práv osôb so zdravotným postihnutím
Trnava, 21 rokov

6. Eva Horváthová, lekárka
Bratislava, 44 rokov

7. Milan Potocký, novinár a občiansky aktivista
Michalovce, 43 rokov

8. Lucia Greškovitsová, asistentka poslanca NR SR
Košice, 29 rokov

9. Igor Dušenka, právnik
Bardejov, 31 rokov

10. Dušan Šándor, poradca pre výskum a inovácie
Pezinok, 47 rokov

11. Lucia Rennerová, tlmočníčka v európskych 
inštitúciách
Košice, 55 rokov

12. Pavol Jusko, vysokoškolský pedagóg
Bratislava, 55 rokov

13. Eva Ivanovová, ekonómka
Prievidza, 39 rokov
 
14. Matúš Bystriansky, mediálny poradca
Dolná Strehová, 24 rokov
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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Voľné termíny:
19.5 – 25.5.  |  26.5 – 1.6.  |  9.6 – 15.6. 2019

Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.
V cene pobytu: plná penzia, 2 x fakultatívny výlet,

Čaj o piatej, folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!
V ponuke výhodná dovolenka

aj v letných mesiacoch !!!
V ponuke aj dovolenka

na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
Rezervácie na čísle  0918 591 942

Informácie na  www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám 
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí
iba za 156.- EUR/1 osoba a pobyt

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva
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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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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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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.

����������������������

85
-0
00
5


