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PREDAJ
PALIVOVÉHO

DREVA

Kontakt: 0905 234 929

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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ČISTENIE HROBOV
A OBNOVA PÍSMA

KONTAKT:

0907 407 671
odevyhit@gmail.com
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SIEŤKY, ŽALÚZIE
zameranie

 a montáž v cene

KONTAKT: 
0908 150 296
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30905 20 70 59   

www.kupdodomu.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
voliery pre psov

TEPUJEME
SEDAČKY, KOBERCE
AUTÁ...

www.proficleantatry.sk

Suché do 1 hodiny!

0910 281 674
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA0905 719 139

spissko.sk
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INZERCIA
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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

DISTRIBÚCIA (30.000 domácností)

ZEMNÉ PRÁCE MINIBAGROM

0905 495 585
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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vzor

DUB
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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
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POZOR!
AKCIA PLATÍ DO KONCA MESIACA

od nás dostanete viac...

Kompl.rekonštr.krovov a striech
Tesárske a klampiarske práce
Zatepľovanie, fasády, maľovanie RD
Výmena plastových okien

KONTAKT: 0908 326 331PP trader s.r.o.
Firma s 10 ROCNOU TRADÍCIOU

40% zľavy
Doprava
a cenová
kalkulácia
ZDARMA

»Kúpim škoda 1000mb, 100, 
110R, 105, 120, 130, rapid, oc-
tavia, 1202, spartak, tudor, 
moskvič, trabant, tatra, aj 
náhradné diely 0905 892 
215 
»KÚPIM MOTO JAWA ČZ+ND 
0908 517 300
»Kúpim Jawu 90, 175, 250, 
350 a CZ 125, 150, 175, 250 aj 
nepojazdné. 0949 505 827

»Predám 3 ízb byt 1.posch 
na sídlisku Východ v SN 
0902 717 762

»Prenajmem 2 iz.byt , 2 po-
sch. bez výťahu. Vlastné 
kúrenie a ohrev vody. Krom-
pachy. 0903 905 998

»Predám rod. dom v snv 
v peknej lokalite. 0917 071 
614

»Kúpim garáž v SNV 0904 
105 858
»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»Ponúkam seriózne sta-
vebné a obkladačské práce 
0905 495 235
»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.

»Domáce vajíčka snv 0905 
636 693
»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 200

»KÚPIM VOJENSKÉ VECI DO 
1945 BODÁKY ŠABLE VYZNA-
MENANIA A INÉ ! 0911 711 119

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   

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

13 RôZNE / predaj    

12 DEŤOM    

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA0905 719 139
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KLAMPIARS T VO

MONTÁŽ
STRIECH

ISTOTA NAD
VAŠOU  HLAVOU

0905 923 625

Komplexné práce:

tesárske  |  izolatérske
pokrývačské
Realizujeme aj odvetrané fasády
a montáž strešných okien

Spišská Nová Ves
Zimná 54

kltp@tulis.sk
www.tulis.sk

KL Ps.r.o.
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ŠKOLÁKOM, ŠTUDENTOM

NÁBYTOK NA MIERU
OD SLOVENSKÝCH VÝROBCOV

www.mvnabytok.skM.V.Nábytok
Duklianska 3263, Spišská Nová Ves, /bývalý poľnonákup/
mobil: 0901 704 637, e-mail: nabytokvama1@centrum.sk

NÁBYTOK
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Chcem byť požiarnikom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Určite si ešte viacerí z vás pamäta-
jú na milé animované rozprávky o 
dráčikovi Soptíkovi,  ktorý síce ako 
správny dráčik, chrliaci oheň, všet-
ko zapaľoval, no predsa chcel byť 
požiarnikom. 

Vysielali sa v čase, v ktorom sa 
dnes vysielajú pornopríbehy o man-
želských neverách, trojuhoľníkoch, 
bitkách a hádkach, súdnych sporoch 
medzi kedysi sa milujúcimi a teraz 
zas nenávidiacimi sa a iné oplzlosti. 
Lebo národu treba dať „hry“. Keď už 
na ten chlieb až tak nemá. Treba ho 
zahltiť animálnou (ne)zmyselnosťou, 
pudovosťou, chtíčom a sexom, to vždy 
zaberalo, keď bolo treba odpútať po-
zornosť. Aj za socializmu vo vypätých 
chvíľach išla v jedinej televízii Angeli-
ka. Aby tí jednoduchšie mysliaci du-
mali nad jej krivkami a nie nad svojou 
slobodou a osudom demokracie.

V našom verejnom živote pre-
vláda pudová a bez obáv povedzme, 
že zvrhlá animálnosť. Tak na strane 
ponuky, ako aj dopytu. Pritom z nás 
mnohých okázalá „čistota“ priam te-
čie prúdom, máme ju na fasádach do-
mov, na naleštených karosériách áut a 
na kozmetických maskách. Veď kto by 

nechcel byť za slušného a pekného? 
Ak už to nedotiahne na „za bohaté-
ho“?

Mnohí naši politici chcú hasiť ako 
ten dráčik Soptík. Málokto žiaľ však 
zreteľne vidí, že tak, ako ten dráčik, 
snažia sa nám vsugerovať, že chcú 
hasiť, čo hasiť treba, no pritom celkom 
bez okolkov zamlčia to podstatné, že 
horí ten oheň, ktorý založili práve oni 
sami vo farbách politických strán a 
názorov, ktorými už v minulosti prešli 
ako bohato vybavenou prekážkovou 
dráhou na ceste k vlastnému profitu.

Urobia si tlačovku, oznámia nám, 
kto bude premiér a kto minister finan-
cií a vysmejú sa nám do očí. Dráčiko-
via nastúpili. Ale, zdá sa, že predsa 
nie je automaticky povinné, aby sa 
stalo to, čo sa im zachcelo. To však je 
na vás, milí čitatelia a voliči. Slovami 
klasika filmu - „tento spô-
sob leta zdá sa mi mierne 
nešťastný.“

Hm, iba mierne? 
Všetko dobré vám!

Nie vodítko, ale vôdzka.
Nie vyprosťovací, ale vyslobodzovací.

Slovenčina naša
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ČISTENIE HROBOV
PROFI STROJOVÉ ČISTENIE HROBOV OD 50 € / hrob
ZÁKLADNÁ PENETRÁCIA HROBU ZDARMA

Profesionálna beztlaková metóda s minimálnym použitím vody
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MARTBEST ponúka

ČISTENIE FASÁD
za bezkonkurenčné ceny
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Vaše bývanie
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»Kúpim padla na kanoe. 
0948 900 275
»ČZ-JAWA Kúpim takéto mo-
torky aj diely. 0949505827
»Kúpim staré slnkom opá-
lené dosky z humna sto-
doly a kresané hranoly 
0908795502
»Kúpim staré vyznamena-
nia, mince, 0907 910 755
»Kúpim starý fotoap. 0908 
896 736.
»Kúpim staré mažiare, zvo-
ny a mince, 0903929268

»43 ročný chlap zo SNV s 
ŤZP hľadá os. asistenta s 
VP 30-48 r. najlepšie zo SNV 
alebo blízkeho okolia na 
6-8 hodín denne počas týž-
dňa, niekedy aj cez víkend, 
mzda 4,18 €/hod. Info na 
0903 937 324
»Som invalid hľadám prácu 
alebo brigádu, mám aj vo-
dičák A,B,C,D môžem robiť 
skoro všetko. 0910 266 256

»Som rozvedená 54 ročná s 
3 deťmi hľadám si priateľa 
ktorý by nás mal rád. 0949 
277 746
»Vysoký, 44 ročný tmavo-
vlasý muž, hľadá štíhlu 
ženu na nezáväzné stret-
nutia. SNV, LE. 0908 668 
783

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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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk

Nedostávate vaše
obľúbené noviny
do schránky?

Napíšte nám do redakcie
furmanikova@regionpress.sk

VIZITKY
0905 719 139

lETÁKY
0905 719 139

Alya, s.r.o. Poprad
- výrobca elektronických váh a vážiacich zariadení

Prijme do zamestnania

KONŠTRUKTÉRA
STROJNÝCH ZARIADENÍ
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

p. Čižmár – 0903 610 231, cizmar@alya.sk
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VYRÁBAME PRE VÁS UŽ 15 ROKOV

PIESKOVEC ŠEDÝANTRACIT

NAJPREDÁVANEJŠIE
BETÓNOVÉ PLOTY na Slovensku

ORIENTAČNÉ
CENOVÉ PONUKY:

NOVINKA
IMITÁCIA DREVA!!!

0918 217 665
profilinvest.vyrobaploty@gmail.com

BETÓNOVÉ    PLOTY
• BEZPLATNÉ A NEZÁVÄZNÉ
   ZAMERANIE

• DOPRAVA

• VYLOŽENIE MATERIÁLU
   HYDRAULICKOU RUKOU

• MONTÁŽ NA KĽÚČ

• CERTIFIKOVANÝ PRODUKT

• SLOVENSKÝ VÝROBOK

OBOJSTRANNÉ a JEDNOSTRANNÉ

www.profilinvest.sk
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Obsadzovaná profesia:

Operátor Call Centra
Náplň práce:
Prijímanie a spracovávanie hovorov
v nemeckom jazyku

Požadovaná úroveň jazyka:
B1- B2, aktívne slovom a písmom

Mesačná mzda: 850 eur / Brutto

Hľadáš prácuHľadáš prácu
v mladom a dynamickom kolektíve?

Rád komunikuješ v nemeckom jazyku?

Sme pre teba tou správnou voľbou!

Kontaktujte nás: 0917 430 509
jobs@green-telecom.eu
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Všetci video tvorcovia, ktorí to 
nestíhajú, si môžu vydýchnuť. 
Súťaž RECfruit opäť dáva talen-
tovaným ľuďom možnosť do-
pracovať svoje videá a predlžu-
je deadline súťaže do 31. 7. 2019. 

S  tohtoročnou témou ,,BOLA TO 
NÁHODA?“ sa videomakeri musia po-
pasovať po obsahovej, aj po technickej 
stránke, nakoľko točenie videí je časovo 
náročný proces. Organizátori vnímajú 
podnety súťažiacich z minulých roční-
kov, a aj fakt, že často sa do súťaže za-
pájajú práve študenti. Tí sa v mesiacoch 
máj a jún sústredia na úspešné ukonče-
nie štúdia. Rozhodnutie content marke-
tingovej agentúry ContentFruiter, pod 
záštitou ktorej je táto súťaž každoročne 
organizovaná, preto znie, že predlžujú 
termín na prihlasovanie prác do 31.7. 
2019. Otvárajú tak mladým talentom 
možnosť videá natočiť, prípadne upraviť  
a poslať ich spolu s prihláškou. 

Tento krok znamená veľa naj-
mä pre mladých, nie tak skúse-
ných tvorcov videí a  tiež tých, 
ktorí svoje zábery túžia dotiahnuť 
do dokonalosti. Usporiadatelia 
veria, že predĺženie termínu ako 
bonus okrem skvelých cien 
v hodnote viac ako 4000 € po-
vedie k ešte väčšej motivácii kre-
atívcov zapojiť sa.

V poradí 3. ročník súťaže RECfruit 
čaká jedna podstatná inovácia, a to  ve-
rejné hlasovanie na webovej stránke. 
O nápaditosti tvorcov tak bude rozhodo-
vať odborná porota aj verejnosť.  Súťa-
žiaci s najvyšším počtom hlasov vo ve-
rejnom hlasovaní získa od generálneho 
partnera, Slovenskej sporiteľne, vec-
nú cenu:

,,Veríme, že moderná krajina potre-
buje mladých, kreatívnych a šikovných 
ľudí, ktorí vedia priniesť nový pohľad na 
svet a inšpirovať ostatných. Ako jeden z 
najväčších marketingových zadávateľov 
na Slovensku sme radi, že môžeme pod-
poriť projekt, ktorý týmto inovatívnym 
tvorcom dáva priestor. Už teraz sa tešíme 
na ich nápady a umelecké stvárnenie,” 
hovorí Dáša Juríková, riaditeľka straté-
gie a rozvoja značky Slovenskej spori-
teľne. Prihlasovací formulár aj všetky 
informácie nájdu súťažiaci na webe 
http://recfruit.sk/.

RECfruit 2019 ponúka mladým 
kreatívcom viac času

Strážcovia hmotnosti - Weight Wat-
chers je vedenie k štíhlosti prostred-
níctvom mobilných aplikácií a inter-
netovej komunikácie. 

Stravovací režim spojil prvky zdravej 
výživy, motiváciu a to všetko z pohod-
lia domova. Skratka WW je v súčasnosti 
komerčne najúspešnejšou diétou. Ce-
losvetovo je v  programe zapojených 4 
a  pol milióna účastníkov. Očakávaný 
pokles hmotnosti je 0,5 – 1 kg za týž-
deň. Diéta podporuje konzumáciu 
ovocia, zeleniny, nízkotučných vý-
robkov, málo cukru a  nezdravých 
tukov.

Program vychádza zo systému bodov 
SmartPoints, ktoré sú pridelené každé-
mu jedlu a nápoju na základe ich výži-
vových hodnôt – obsahu kalórií, cukrov, 
saturovaných tukov a bielkovín. Každý 
účastník má určený počet bodov na deň 
a  na týždeň. Body sú stanovené podľa 
cieľa, ktorý chce dosiahnuť,  podľa fyzic-
kej konštitúcie, veku a aktivity. Body si 
každý môže využiť v podstate ako chce, 
ale musí s nimi rozumne hospodáriť tak, 
aby si ich rozvrhol na celý deň, na celý 
týždeň. Prínosom je viac ako 200 potra-
vín, ktoré majú bodové ohodnotenie 0 
a teda ich príjem nie je potrebné vôbec 
započítavať. Patria sem napríklad vajíč-
ka, kuracie a  morčacie prsia bez kože, 
losos, zelenina, ovocie. Tieto potraviny 
pomáhajú položiť základ pre zdravšie 
stravovanie a je pri ich nízke riziko pre-
jedania. Veď zjesť 5 porcií lososa je oveľa 

ťažšie ako zjesť 5 koláčikov.
Všetko je  možné sledovať na inter-

netovej stránke alebo v aplikácii telefó-
ne.  Body určené na deň, už spotrebo-
vané body, body určené na celý víkend. 
Jedlo sa zadáva manuálne, alebo stačí 
oskenovať kód z obalu potraviny. Jesť sa 
môže prakticky kedykoľvek a čokoľvek, 
ale nemožno presiahnuť denné pridele-
né body. Fotka jedla pripomenie, že ho 
treba zarátať. Na internetovej stránke je 
veľa nápadov na jedlo a cvičenia. V po-
nuke sú tisíce receptov, z ktorých každý 
má hodnotu v bodoch. Ak pripravujete 
jedlo, ktoré nie je uvedené v databáze, 
môžete vypočítať body podľa zložiek, 
v databáze je vyše 255 000 potravín.

Celý systém je motivačný. Je nasta-
vený tak, aby povzbudzoval pri chud-
nutí, viedol k výsledkom, učí k nepreje-
daniu sa, opiera sa aj o psychologickú 
pomoc, ktorá je pri liečbe obezity často 
nevyhnutná. 

Rady sú online cez mobilnú apliká-
ciu alebo internetovej stránke, alebo aj 
v kombinácii s vedením po telefóne. 

Poplatok za zapojenie 
je symbolický. Takže ten, 
kto je zdatný v  angličti-
ne, ochotný pre seba nie-
čo urobiť, môže sa hneď 
prihlásiť. 

WW diéta

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

metabolizmu a výživy

spissko.sk

Pred troma týž-
dňami som vďa-
ka vám prevzal 
mandát poslanca 
Európskeho par-
lamentu. Chcem 
sa vám v prvom 
rade poďakovať. 

Potešilo ma, že až polovica voličov, 
ktorá odovzdala hlas hnutiu OĽaNO, 
dala prednostný krúžok práve mne. 

Tu sa ukázalo, že OĽaNO opätov-
ne urobilo správne rozhodnutie aj v 
týchto voľbách a naši voliči ho oceni-
li. Máme vyspelých voličov, nevyru-
šila ich ani moja etnická príslušnosť. 
Mnohí ma vnímali ako odpoveď proti 
extrémizmu. 

Po niekoľkých dňoch po voľbách 
nastala v mojom živote veľká zmena. 
Musel som si vybrať tím ľudí, zaradiť 
sa do frakcie, zvoliť si výbory, v kto-
rých budem presadzovať moje témy 
a zorganizovať si rodinný život, čo 
bolo pre mňa najťažšie, keďže máme 
s manželkou štyri malé deti.

Po niekoľkých rokovaniach 
som sa rozhodol, že budem súčas-
ťou Európskej ľudovej strany. Stretol 
som sa s najvyššími predstaviteľmi 
frakcie, vrátane predsedu Manfreda 
Webera, ktorý bol donedávna kan-
didátom na šéfa Európskej komisie. 
Rokovali sme o tom, že v Európskom 
parlamente budem presadzovať boj 
proti korupcii a rozkrádaniu euro-

fondov, aby naozaj slúžili bežným 
ľuďom. Druhou diskutovanou témou 
bolo vyrovnávanie regionálnych 
rozdielov, aby aj v najchudobnejších 
regiónoch Európy bolo možné zís-
kať dobre platenú prácu, bola tam 
vybudovaná infraštruktúra a dobré 
podmienky na život. Treťou témou 
je dostupné a kvalitné vzdelanie pre 
všetky deti. Ich kvalifikácia musí byť 
reálnou vstupenkou na pracovný trh. 
Tieto témy budem môcť presadzovať 
vo Výbore pre regionálny rozvoj a vo 
Výbore pre kultúru a vzdelávanie. 

Nebyť vás, ako aj hnutia Oby-
čajní ľudia a nezávislé osobnosti, 
tak by pravdepodobne dnes naďalej 
ministroval Kaliňák a vláde by šéfo-
val Robert Fico. Som vďačný, že som 
sedem rokov súčasťou hnutia OĽa-
NO, ktoré od začiatku bojovalo proti 
tým, čo Slovensku škodia, myslia 
na seba, na svojich kamarátov a nie 
na obyčajných ľudí. 
Som vďačný, že ma 
vo voľbách podpo-
ril náš líder Igor 
Matovič a s hrdos-
ťou budem presa-
dzovať aj protiko-
rupčnú agendu 
v Európskom 
parlamen-
te.

Obyčajný slovenský Róm v Bruseli

» Peter Pollák
poslanec Európskeho parlamentu 03
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INFOLINKA: 0800 611 211
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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

ZĽAVY AŽ DO 30%

balkóny
splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €

rámové
bezrámové

������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������������:

  0800 500 520
  0800 500 502
  0800 500 002

„50“

alebo na
www.pracahned.eu
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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

stále dostatok ponúk - aj pre mužov
-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 

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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Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������

���������������������������������

PRAVIDELNÝ TURNUS.  
�������������������������������������

������������������������������

����������������������������
saludosro@gmail.com

���������������

�����������������
����������������������
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prijme

Skladník (Nemecko)
2200 EUR/mesačne Brutto

2800 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
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Firma STARF 

2400 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)
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SADROKARTONISTI
������������������

10 - 16 €/hod.������������
�������������������������������

0950 301 301
�������������������

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

�����������������������������������

pre dlhodobú prácu do Nemecka
aj počas zimných mesiacov
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PONÚKAME:
- Švajčiarskú pracovnú zmluvu
- Švajčiarské sociálne a zdravotné poistenie
- Nástupné platy od CHF 33,00 BRUTTO
- Diéty CHF (15.00 na deň)
- Týždenné výplaty
- NUTNÁ ZNALOSŤ
   JAZYKA

BEZ SPROSTREDKOVATEĽSKÝH

POPLATKOV !!!


