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TEL.:0903 855 350
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk

a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     
NA STRANE  č. 3

PREDAJ 
SLIEPOK 

OD 4.3. 2019
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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 50.000 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 30.000 Považsko=PB+PU
OR 38.000 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 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 29.000 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 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

INZERCIA

DISTRIBÚCIA (12 000 domácností)

 

ĽUBOVNIANSKO

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

Kristán Kaleta  0907 887 332

Distribúcia:

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

Každý týždeň: 
Podolínec, Stará Ľubovňa a v ob-
ciach: Nová Ľubovňa, Hniezdne, 
Chmeľnica, Jakubany, Nižné Ruž-
bachy, Vyšné Ružbachy, Lesnica, 
Veľký Lipník, Haligovce, Jarabina, 
Kamienka, Litmanová, Veľká 
Lesná, Ľubotín, Orlov, Plaveč, 
Plavnica, Čirč, Ďurková, Vislanka, 
Hromoš, Kyjov, Údol, Šarišské Jas-
trabie, Šambron a Kolačkov

lubovniansko@regionpress.sk

Redakcia: Mierová 14
STARÁ ĽUBOVŇA
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD

   komínov

   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

   komínov

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

Napísať niekoľko úprimných riad-
kov nebýva ani po takmer štyroch de-
siatkach rokov práce s textom pre auto-
ra ľahké. Najmä, ak sa viažu k udalosti 
či k výročiu, ktoré si v minulosti a do-
konca ešte aj v súčasnosti privlastňujú 
politici a ich politiky s jasným záme-
rom vylepšiť si svoj ambiciózny imi-
dž. K udalosti, ktorá práve a výlučne 
iba preto skôr odpudzuje, akoby mala 
zadať príčinu k oslave. Medzinárodný 
deň žien nikdy nebol a dúfajme, že 
ani nikdy nebude sviatkom, sprivati-
zovaným si boľševikmi Aj keď snahy 
o to vidíme každoročne. Tak, ako by 
nemal byť oslavou alkoholom podgu-
rážených mužov, v noci sa vracajúcich 
z osláv do čistého uprataného domova, 
kde vonia chutné jedlo, pripravené 
práve oslávenkyňami. Nie, ôsmy mar-
cový deň nemá byť príležitosťou ako sa 
opiť, ako si „užiť“, dokonca, ak aj pri-
pustíme jeho „sviatočnosť“, tak iba v 
tom, že vtedy môžeme aj slovne či inak 
vyjadriť k ženám to, čo každý slušný 
muž k nim cíti stále, bez ohľadu na dá-
tum v kalendári.

„Pravá krása ženy nie je v jej po-
stave, v spôsobe oblečenia, v šatách, 
ktoré nosí alebo štýle jej účesu. Krásu 
ženy vidno v jej očiach, pretože sú ok-
nom do jej duše, miestom, kde prebýva 
láska.“ Povedala kedysi pani Audrey 
Hepburnová, britská herečka, ktorá sa 
narodila v Belgicku, no... 

Jej predkovia kedysi dávno žili v 

dedinke Kovarce nachádzajúcej sa ne-
ďaleko Topoľčian.

V obci Kovarce sa koncom júla 
roku 1868 narodila Audreyina babička 
Anna Welsová. Na svet prišla v kaštie-
li, ktorý od Pavla Motešického kúpil jej 
otec Anton Wels. Išlo o významného 
muža, ktorý spoločne s Pavlom Weh-
lem založili v Kovarciach cukrovar, a 
to presne v roku 1864. Ale to som od-
bočil.

Krása ženy je v jej dobrote, láske, 
obetavosti a v húževnatosti. Ženy vy-
držia oveľa viac, ako my, muži a pritom 
tým nikoho neobťažujú, nereferujú ni-
komu, čo museli zvládnuť, aby...  Ony 
jednoducho sú a žijú naplno v určitom 
druhu pre nich absolútne samozrejmej 
a úplne prirodzenej obety k životu. V 
úcte k životu.

Možno ste si, vážení čitatelia, vši-
mli, že sa naozaj snažím o niekoľko 
úprimných vyznaní. Že 
by som rád k Dňu žien 
zaželal práve im dobrý, 
pokojný a spokojný život. 
Že by som im rád poďako-
val a vyslovil uznanie. A 
že to naozaj úprimne píšem 
všetkým našim čitateľkám, 
ale aj kolegyniam vo vyda-
vateľstve.

Ďakujem za 
pochopenie, pre-
žite pekné chvíle!

Úprimnosť nebýva ľahká

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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 Poprad:
Hviezdoslavova 24
tel.: 0915 547 169
email.: poprad@dachmann.sk

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

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

KUCHYNE,
VSTAVANÉ SKRINE,

MASÍVNE SCHODY NA MIERU

0949 190 503
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WWW.REGIONPRESS.SK

INZERÁT,
KTORÝ

PREDÁVA
0907 887 332

0907 887 332
LETÁKY

0907 887 332
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už �� rokov na trhu

NÁBYTOK
RAREX

váš farebný domov

NÁBYTOK RAREX, s.r.o.
Garbiarska č.��,
��� �� Stará Ľubovňa

���� ��� ���
���� ��� ���
rarex�rarex.sk

www.nabytokrarex.sk
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PREDAJ 
SLIEPOK 

OD 4.3. 2019

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

0,40

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

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

vždy v STREDU v týchto termínoch:
13.3. , 3.4. , 24.4. , 15.5. , 

5.6. , 26.6. , 7.8. 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 . . . . . . . . . 13,15 hod.
Kamienka . . . . . . . 13,40 hod.
Hniezdne-Coop . . . . 14,00 hod.
Nižné Ružbachy. . . 14,20 hod.
Podolinec-pošta . . . 14,40 hod.
Spišská Belá-Coop . 15,10 hod.
Ľubica . . . . . . . . . . . 15,30 hod.
Huncovce . . . . . . . . 15,50 hod.
Vrbov . . . . . . . . . . . 16,10 hod.
Vlková. . . . . . . . . . . 16,25 hod.
Abrahám.-kostol . . . 16,40 hod.
Janovce. . . . . . . . . . 17,00 hod.

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

32

Milí spoluobčania, milí starí rodi-
čia, mamičky, deti a pracujúci.

Ešte nikdy neboli prezidentské voľ-
by tak dôležité ako teraz. 

Naša spoločnosť je rozdelená na 
dva tábory, Ficov koaličný tábor a 
Kiskov tábor slniečkárov. Z jedného 
tábora do druhého padajú obvinenia 
z korupcie, daňových a pozemko-
vých podvodov, ba dokonca aj trest-
né oznámenia. Kiska vyhlasuje, že 
Slovensko je mafi ánsky štát s Ficom 
na čele (čo nám nesmierne škodí v 
zahraničí) a Fico vyhlasuje, že Kiska 
je pozemkový a daňový podvodník, 
ktorý nieje o nič lepší ako Bašternák 
(prezident s týmto životopisom roz-
deľuje našu spoločnosť zase doma).

V prezidentských voľbách nasa-
dil Ficov tábor za svojho kandidáta 
Maroša Šefčoviča a Kiskov tábor na-
sadil kandidátov Róberta Mistríka 
a Zuzanu Čaputovú. Z hore uvede-
ného súboja dvoch táborov je jasné, 
že ktorýkoľvek z týchto kandidátov 
prinesie ako prezident do našej spo-
ločnosti viac zla, bude kryť podvody 
svojho tábora a ďalej rozdeľovať našu 
spoločnosť. 

Osobne si myslím, že Slovensko 
už potrebuje politický mier a hľadať 
pokoj pri nestraníckom prezidentovi, 
ktorý nepatrí do žiadneho tábora. 

Ja, Štefan Harabin, nefandím ani 
jednému a ani druhému táboru. Som 

apolitický, nestranný, posledných 30 
rokov som bol apolitický, no najmä 
bez korupcie a tak ostanem aj ďalších 
30 rokov. Všetko o čo mi ide, je poria-
dok v štáte, s hlavným cieľom, aby sa 
občan mal lepšie, aby vymizli z na-
šich slovníkov slová ako sú korupcia, 
neprávo, a rodinkárstvo. V tomto bu-
dem neoblomný a prísny. 

Popri udržiavaní poriadku v našej 
krajine, budem robiť všetko pre to, 
aby som do spoločnosti vniesol mier 
a spájal ľudí všetkých táborov aj ne-
táborov. Myslím si, že politické šar-
vátky už nikoho nezaujímajú a musí-
me sa všetci viac sústrediť na to, aby 
sa mali naši občania lepšie, aby naši 
dôchodci a mamičky na materskej 
dovolenke žili dôstojne a pracujúci 
mali čas na ich rodiny. Rodina, kres-
ťanské hodnoty a poriadok v štáte sú 
moje priority.

Chcel by som týmto poprosiť 
všetkých občanov, aby prišli voliť 
16.3.2019. Budúcnosť Slovenska je vo 
vašich rukách.  Pán boh s nami.

HARABIN: Príďte prosím voliť

tefan Harabin
anský kandidát 
a prezidenta SR
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Precitol som a vraj som tým 
sklamal. Ľudia rozhodnú

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Naše hnutie v 
minulých voľbách 
do parlamentu 
malo v programe 
napísané, že USA 
sú garant bezpeč-
nosti a záruka me-

dzinárodnej stability. Stačilo, precitol 
som z toho klamu a nedokážem viac 
mlčať a takto riťolezecky si zakrývať 
oči pred pravdou. USA už dávno nie sú 
svetovým mierotvorcom, žijú si svojim 
vlastným životom a sú dnes skôr chao-
som svetovej politiky, ako jej majákom. 
Bohužiaľ, dnes celý civilizovaný svet 
každé ráno tŕpne, ako sa pán prezident 
v Amerike vyspí a ktorú bezpečnostnú 
zmluvu vypovie.

Nebláznime! Nespoliehajme sa na-
ďalej ako malé kuriatka na veľkú kvoč-
ku z Ameriky, že ak bude problém, tak 
nás zachráni. Obávam sa, že sa už na to 
spoľahnúť nemôžeme. Prečo by sme sa 
nemohli ako Európa postaviť na vlastné 
nohy? Veď sme kolískou demokracie, 
prečo by sme si z nášho spoločného Eu-
rópskeho domu nemohli urobiť svetovú 
veľmoc? Prečo sa máme donekonečna 
spoliehať na veľmoci Rusko či Ameriku? 

Nebláznime! Opravme si náš Európsky 
dom a urobme Európu znova veľkou!

Áno, uznávam, že toto je zásadná 
zmena názoru voči tomu, s čím som 
kandidoval. Preto musia rozhodnúť 
ľudia - budem kandidovať do europar-
lamentu, ale mandát si neprevezmem. 
Využime však tieto voľby na to, aby ľu-
dia o mne hlasovali - ak mi 50 tisíc ľudí 
svojim krúžkom vysloví dôveru, budem 
to považovať za súhlas s mojim zmene-
ným názorom o USA, ak ich bude me-
nej, budem to považovať za vyslovenie 
nedôvery a z nášho parlamentu odídem 
- a s týmto názorom budem kandidovať 
opäť až v nasledovných voľbách z po-
sledného miesta.

Týmto názorom 
som vraj sklamal 
niektorých ľudí v 
našom hnutí, vraj 
tak sa o USA roz-
právať nepatrí. Mrzí 
ma to, ale nevadí. 
Dúfam, že mi dovolia 
mať aspoň vlast-
ný názor.
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Redakcia novín
Ľubovniansko

0907 887 332

Technická špecifikácia:
300 g vizitkový papier
rozmer 9 x 5 cm
tlač - hárkový offset
jednostranná plnofarebná tlač
Všetky ceny sú uvádzané
bez 20% DPH

200 ks za 14 €
0,070 € / ks

1000 ks za 33 €

0,033 € / ks

400 ks za 24 €

0,060 € / ks
Kvalitné
VIZITKY

80% AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA
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» PredámToyota Auris, 
rv02/2011, 1,6 valvematic, 
97kw, výborná spotreba,  k 
autu letné aj zimné pneu 
na elektrónoch originál 
Toyota. Zachovala,  serviso-
vaná,  1. majiteľ. Cena doho-
dou. Tel.0944 383 151

» 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 tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991 » KÚPIM HAKI LEŠENIE, 
0908 532 682 

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    

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SL 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SL zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 2 
strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Do prezidentskej kampane som 
vstúpil s čistými úmyslami, s ambíciou, 
aby Slovensko malo slušného a rozum-
ného prezidenta. Keď som 17. novembra 
minulého roka povedal, že nastal čas 
spojiť sily, povedal som to z viacerých 
dôvodov:

Povedal som to preto, lebo som 
bol - a stále som - presvedčený, že už do 
prvého kola má ísť jeden demokratický 
kandidát s čo najširšou podporou, aby 
sme prezidentský úrad neprenechali Fi-
covmu alebo Mečiarovmu človeku. 

Druhý, rovnako podstatný dôvod 
bol, že som chcel predísť tomu, aby sa 
demokratickí kandidáti medzi sebou 
niekoľko mesiacov okopávali, aby do 
volieb nezasiahli emócie, ktoré môžu 
byť aj úprimné, ale veľmi kontraproduk-
tívne. Tohto som sa po celý čas držal, 
na svojich súperov z demokratického 
tábora som neútočil a vyzýval som k ta-
kémuto prístupu aj mojich priaznivcov. 

Od začiatku som hovoril, že sa za-
chovám zodpovedne a nikdy som toto 
vyhlásenie nemusel korigovať. Dal som 
svoje slovo - a moje slovo platí. Preto, po 
zrelej a nie ľahkej úvahe, ale po zvážení 
všetkých dostupných informácií, z pre-
zidentských volieb odstupujem. 

Obrovská vďaka patrí všetkým 
vám, ľuďom, ktorých oslovila moja 
ponuka nezávislého, nadstraníckeho 
prezidenta, ktorý háji demokratické 
hodnoty, slobodu a spravodlivosť. Ešte 

raz všetkým úprimne ďakujem.
To spájanie síl, o ktorom som ho-

voril 17. novembra, chcem pretaviť do 
obsahu: preto vyjadrujem nahlas, verej-
ne a jednoznačne podporu pani Zuzane 
Čaputovej. Zároveň prosím vás, svojich 
priaznivcov, aby ste aj vy zvážili pod-
poru p. Čaputovej. Teraz už nejde len 
o nás dvoch, nejde o viac alebo menej 
významné rozdiely medzi nami: ide o 
Slovensko, ide doslova o budúcnosť nás 
všetkých.

Nikdy mi nešlo o osobné ambície. 
Vždy som mal na pamäti osud Sloven-
ska a verím, že aj toto moje gesto prispe-
je k tak potrebnej zásadnej spoločen-
skej zmene. História ukazuje, že veľké 
pozitívne zmeny sa u nás diali vtedy, 
keď sa demokratické sily spojili. Bolo to 
tak v roku 1989, v roku 1998 a verím, že 
tomu bude tak aj v roku 2019. V týchto 
voľbách ide o veľa, do prezidentského 
úradu nesmieme pustiť predĺženú ruku 
Roberta Fica ani Vladimíra Mečiara.

Sme na dobrej ceste - ide sa ďalej.

Verím v lepšie Slovensko

» Robert Mistrík
slovenský vedec a podnikateľslovenský vedec
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Ďurková a

Vislanka (160 ks)
min. 12 EUR brutto / mes.

+ príplatky: väcší pocet strán novín,
roznos letákov, nárocnost rajónu

lubovniansko@regionpress.sk, 0905 805 851

HĽADÁME KOLPORTÉRA na roznos 
reklamných novín na dohodu pre:

BRIGÁDA
roznášanie novín

ĽUBOVNIANSKO

region
sieť 

VYDAVATEĽSTVO TLAČIAREŇ

1 300
kolportérov

DISTRIBÚCIA

www.regionpress.sk

Vtipy 
týždňa

WWW.REGIONPRESS.SK

» Príde mladík do cukrárne 
a pýta sa predavačky: 
- Máte perníkové srdce s 
nápisom SI MOJA JEDINÁ? 
- Áno, mame. 
- Tak si vezmem päť kusov.

» Pýta sa manžel man-
želky: 
- Miláčik, prosím ťa, 
môžem sa pozerať na 
televízor? 
- Môžeš, ale nezapínaj ho!

» Snúbenec vraví svojej vy-
volenej: 
- Drahá, sľubujem ti, že so 
mnou sa budeš mať ako v 
raji. 
- Ďakujem, mám tomu 
rozumieť tak, že nebudem 
mať čo na seba?

» Po hádke povie žena 
svojmu manželovi: 
- Nebyť teba, boli by sme 
ideálny pár!!
     » redakcia

ČLÁNKY ALEBO BANNEROVÉ PLOCHY

„NAŠI ČITATELIA
SÚ VAŠI

ZÁKAZNÍCI”

12.100 VÝTLAČKOV TÝŽDENNE
PRE DOMÁCNOSTI A FIRMY

lubovniansko.sk
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KULTÚRA

Ministerka kultúry oznámila program na podporu 
folklóru za 1,5 milióna eur
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bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

OZVITE SA 
NÁM NA:

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby. 
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh 
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej 
republiky úplne zadarmo.

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY 
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

16 ROKOV NA TRHU

85
_0
14
9tel: 00099911188/441335882, 009044/8888111 444111888, 

 innfofo@g@ sksksrroo.skkk

TPP 
 

TESSÁÁÁRRRRRROOOOOOOVVVVVV

www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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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!

+421 948 672 122 
+421 907 780 698

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

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

Najčítanejšie
regionálne noviny
Najväčšia distribúcia
Vydávané každý týždeň
Gra�ka v cene inzerátulubovniansko@re

gionpress.sk

od BRATISLAVY po HUMENNÉ

INZERUJTE U NÁS
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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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