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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 13 100 domácností 

ĽUBOVNIANSKO
č. 25 / 21. jÚN 2019 / 23. ROčNÍK

ZÁHRADNÉ CENTRUM

PRÍR
GABIÓNY
BRÁNY a PLOTY
SUBSTRÁTY
JAZIERKOVÁ TECHNIKA
DREVOSTAVBY
REALIZÁCIE ZÁHRAD

ST POPRADPREŠOV
Popradská 30 Petrovianska 56 Teplická cesta 5585
0949 711 500 0918 413 888 0918 403 888

www.gardensystem.skwww.realizacky.sk
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Kontakt: 0905 299 414, 0905 830 805
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ČISTENIE HROBOV
PROFI STROJOVÉ ČISTENIE HROBOV OD 50 € / hrob
ZÁKLADNÁ PENETRÁCIA HROBU ZDARMA

ČISTENIE DLAŽBY OD � ��m�
Profesionálna beztlaková metóda s minimálnym použitím vody

���� ��� ��� www.proficleantatry.sk
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KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky, 
zatrávnené plochy 

pre inžinierske siete, 
elektrika-voda-plyn

0902 348 974
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0905 507 735

najlepšie ceny
 v okrese SL

0905 507 735

najlepšie ceny
 v okrese SL

PREDAJ A SERVIS PC&NTB - Kristián KALETA

PREDAJ A SERVIS PC&NTB - Kristián KALETA

www.slprofi.eu

www.slprofi.eu

EL-COMP, Mierová 14, SL (za veèierkou)

0905 464 632, info@lubovnan.sk
otvorené: PON - PIA 10.00 - 17.00 h

EL-COMP, Mierová 14, SL (za veèierkou)

0905 464 632, info@lubovnan.sk
otvorené: PON - PIA 10.00 - 17.00 h

NAJCOMP, Nám. sv. Mikuláša 26 (pri Tatrabanke)

0948 823 624, info@najcomp.sk
otvorené: PON - PIA 09.00 - 17.00 h

NAJCOMP, Nám. sv. Mikuláša 26 (pri Tatrabanke)

0948 823 624, info@najcomp.sk
otvorené: PON - PIA 09.00 - 17.00 h

M

M

TONERY a CARTRIDGE
pre všetky typy tlaèiarní

TONERY a CARTRIDGE
pre všetky typy tlaèiarní

84T85

102T86

49T83

PREDAJ A SERVIS PC&NTB - Kristián KALETA

www.slprofi.eu

EL-COMP, Mierová 14, SL (za veèierkou)

0905 464 632, info@lubovnan.sk
otvorené: PON - PIA 10.00 - 17.00 h

NAJCOMP, Nám. sv. Mikuláša 26 (pri Tatrabanke)

0948 823 624, info@najcomp.sk
otvorené: PON - PIA 09.00 - 17.00 h

M
TONERY a CARTRIDGE
pre všetky typy tlaèiarní

SL
OVENSKÝ   VÝROBCA

SL
OVENSKÝ   VÝROBCA

€

€

0948 823 624

0948 823 624

wwww.axisreal.sk

 
TEL.:0903 855 350

80% lubovniansko@regionpress.skAJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA

571190055
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redakčné slovo / bývanie

INZERCIA

 

ĽUBOVNIANSKO

Kristán Kaleta  0907 887 332

Distribúcia:

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

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

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 (13.100 domácností)

ŠPECIÁLNE
MONTÁŽEA DREVOSTAVBY
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FRÉZOVANIE a 
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD

   komínov

   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

   komínov

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

Opäť po týždni všetko dobré vám, milí 
čitatelia! V predstihu som sa pozeral do 
kalendára, aké významné dni nás v na-
sledujúcom týždni čakajú a zrazu mi to 
došlo. Často hľadáme obsah v nepod-
statnom a nevidíme či dokonca sme 
zabudli vidieť to podstatné v našich 
životoch.

No skúste, len tak – spontánne – čo je 
pre vás naozaj dôležité? Čo je pre človeka 
dôležité? Čo treba na to, aby sme pocíti-
li kúsok šťastia, ako majster Jan Werich 
raz povedal „ten malilinký kousek po-
kakanýho štěstíčka“?

Slovensko je zvláštna krajina. Patrí-
me medzi najviac zadlžené spoločenstvá 
občanov v Európskej únii. Klesá naša 
spotreba, začíname šetriť na nákupoch, 
mnohí to robia už roky. Na druhej stra-
ne – sme krajinou, kde sa najviac predá 
osobných áut. Kde sa pomerne veľmi veľa 
lieta na dovolenky, kúpené na pôžičku. 
Kde je najvyšší počet exekúcií. Kde je je-
den z najvyšších počtov samovrážd.

Naše psychické zdravie upadá, to fy-
zické chátra a pritom by stačilo to, čo mô-

žeme ovplyvniť my sami.
Čo tak potešiť sa z vlčích  makov, letné-

ho dažďa, úprimného susedského pozdra-
vu, alebo „iba“ z toho, že nateraz nemusí-
me brať lieky, pichať si injekcie, ležať na 
tvrdom lôžku v nemocnici. Alebo na zemi 
pod mostom. Každý z našich dní, ktoré sú 
nám dopriate, je totiž neobyčajný. Aj ten,  
ktorý sa končí únavou, veď predsa človek 
bol  stvorený na to, aby tvoril a nie iba 
trovil. A tak som tentoraz naozaj nevybral 
žiaden  v kalendári polotučným  písmom 
vytlačený významný medzinárodný deň. 
Ale pripomínam, dovolím si, prepáčte mi, 
že každý deň stojí za to. Nikto z  nás ani 
len netuší, na ktorý z nami 
prežitých dní budeme raz 
o veľa rokov spomínať ako 
na deň výnimočný. Krás-
ny, úžasný...

Za pokus to stojí, také-
to pocity z budúcnosti 
skúsiť prežívať v 
prítomnosti. Veľa 
šťastia!

Neobyčajne obyčajné dni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

30%

20%

Inzercia 

u nás sa oplatí

AJ TU MOŽE BYŤ

VAŠA
REKLAMA

Sledujte nás
aj na FB:

lubovniansko.sk

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
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leto / SlUŽBY, Bývanie

0949 561 455
0915 463 175
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LETO

Odborní pracovníci Úradu verej-
ného zdravotníctva SR ako aj regi-
onálnych úradov verejného zdra-
votníctva sú pripravení v rozsahu 
svojich kompetencií úzko spolu-
pracovať a byť maximálne súčinní 
pri riešení problematiky nadmer-
ného/kalamitného výskytu komá-
rov.

Výskyt komárov je lokálnym prob-
lémom. Kompetenciou obce, prípadne 
príslušného samosprávneho kraja, je 
zvážiť a následne zabezpečiť vyko-
nanie postrekov pre zníženie miery 
nežiaduceho obťažovania obyvateľov 
z dôvodu nadmerného výskytu komá-
rov.

Nerobiť paniku
Orgány verejného zdravotníctva 

môžu v takýchto prípadoch, s prihliad-
nutím na uvedené skutočnosti, postre-
ky iba odporúčať. Postreky môžu or-
gány verejného zdravotníctva nariadiť 
len v prípade, ak by to bolo potrebné 
za účelom zabránenia vzniku a šíreniu 
prenosného ochorenia. Riziko poško-
denia zdravia v dôsledku uštipnutia ko-
márom je podľa názoru epidemiológov 
minimálne. Komáre na území SR pôso-
bia na ľudí v prípade ich nadmerného 
výskytu predovšetkým obťažujúco, čím 

sú príčinou zhoršovania komfortu živo-
ta, nie poškodzovania zdravia. Doposiaľ 
sa prenos závažnejšieho humánneho 
infekčného ochorenia prenášaného 
komármi na našom území nepotvrdil. 
Za posledných 12 rokov boli zazname-
nané len sporadické prípady výskytu 
dirofilariózy (hlásené 3 prípady), inak 
toto ochorenie spôsobené parazitujúci-
mi vlásovcami postihuje predovšetkým 
zvieratá.

Ako sa môžu obyvatelia sami chrá-
niť pred nepríjemným obťažovaním 
komármi:

-
mohol vkĺznuť pod oblečenie,

-
lentnými prípravkami,

-
ných lampách, elektrických prístrojov 
s vyparovaním proti hmyzu a lapačov 
hmyzu,

na okná a dvere - ich ochrannú funkciu 
zvyšuje ošetrenie rámov a sietí insekti-
cídmi, určenými na tento účel,likvidá-
cia plytkých stojatých vôd, v ktorých je 
možný výskyt vajíčok komárov,

-
tov v okolí obydlí,

záhrad – ak to nie je možné, je vhodné 

na hladinu umiestniť plávajúce fólie, 
polystyrénové dosky, prípadne naliať 
malé množstvo jedlého oleja,

okolia obydlí – napríklad plechovky a 
plastové fľaše, kde sa v zachytenej daž-
ďovej vode môžu liahnuť komáre.

Prvá pomoc
Ak vás poštípe komár a postihnu-

té miesto vás začne svrbieť, použite 
chladivé gély, ktoré zmiernia alergic-
kú reakciu organizmu. Okrem gélov 
ďalej môžete využiť aj špeciálne tekuté 
púdre, ktoré nanesiete na miesto vpi-

chu.
Ak uštipnutia od komárov sprevádza 

opuch, je vhodné na postihnuté miesto 
položiť studený obklad, skrátka ranu 
schladiť. 

Zaručenou metódou je použitie oby-
čajného kuchynského, prípadne jablč-
ného octu. Na miesto vpichu aplikujte 
pár kvapiek.

Niekedy je uštipnutie od komára vy-
ložene bolestivé. Zmiernenie bolesti 
docielite tým, že na postihnuté miesto 
vložíte koliesko cibule.

Zdroj: ÚVZSR/red.
Foto: Archív red.

Informácia k nadmernému výskytu komárov v konkrétnych oblastiach SR

Zopár rád, ako predísť štípancom
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
lubovniansko@regionpress.sk

0907 887 332

68
-0
6

Nie 
hromozvod, ale bleskozvod.

Slovenčina naša
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY, BÝVANIE

» Predám Toyota 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

» Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521 
» 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    

(práva a povinnosti zamestnanca) 

Rodičovskú dovolenku možno chápať 
dvoma spôsobmi. V  prvom prípade nasle-
duje po uplynutí  materskej dovolenky a bez 
rozdielu na ňu môže nastúpiť matka alebo 
otec dieťaťa. V druhom prípade je to obdo-
bie považované za materskú dovolenku, ale 
v zastúpení otcom, čiže prípad, keď starost-
livosť o novonarodené dieťa vykonáva otec. 

V  nasledujúcom texte sa zameriame na 
prvý prípad. Na prehĺbenie starostlivosti o 
dieťa môže matka aj otec dieťaťa požiadať 
zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku.  
Nakoľko nemusí nástup na rodičovskú 
dovolenku nasledovať bezprostredne po 
materskej dovolenke, začína rodičovská 
dovolenka vtedy, keď o ňu zamestnanec po-
žiada svojho zamestnávateľa. Je potrebné 
mať na mysli, že nárok na rodičovskú dovo-
lenku platí najviac do dosiahnutia 3 rokov 
života dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje 
v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však 
najmenej na jeden mesiac, avšak nie dlhšie 
ako do dňa, v ktorom dieťa dosiahne 3 roky 
veku. Rozdielna situácia nastane v prípade 
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžadu-
je dlhšiu osobitnú starostlivosť. V  prípade 
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje 
osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ po-
vinný umožniť zamestnancovi, ktorý o  to 
riadne požiada, rodičovskú dovolenku až 
do dňa, kedy dieťa dosiahne 6 rokov veku. 
Rodičovská dovolenka môže byť čer-
paná aj opakovane, resp. prerušovane 
(po prerušení je možné opätovne požiadať 

o ďalšie čerpanie). Zamestnávateľ sa môže 
so zamestnancom dohodnúť aj tak, že ro-
dičovskú dovolenku možno poskytnúť naj-
dlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 5 rokov 
veku, a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriazni-
vým zdravotným stavom vyžadujúcim oso-
bitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v kto-
rom dieťa dovŕši 8 rokov veku, a to najviac 
v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka ne-
čerpala. Zamestnanec teda môže posunúť, 
resp. odložiť čerpanie rodičovskej dovolen-
ky o dva roky. Jej rozsah však ostáva nezme-
nený. To znamená, že ak si zamestnanec 
vyčerpal túto dovolenku v plnom rozsahu, 
logicky už nemá možnosť ju posunúť ale-
bo odložiť. Zamestnanec musí písomne 
oznámiť zamestnávateľovi najmenej 
jeden mesiac vopred predpokladaný 
deň nástupu na rodičovskú dovolen-
ku, predpokladaný deň jej prerušenia, 
skončenia a  tiež akékoľvek  zmeny tý-
kajúce sa týchto údajov. Na záver možno 
konštatovať, že zamestnanec (žena či muž) 
môže, ale nemusí čerpať rodičovskú dovo-
lenku a zamestnávateľ je naopak povinný 
poskytnúť rodičovskú dovolenku zamest-
nancovi, ktorý o ňu požiadal a spĺňa záko-
nom stanovené podmienky.

Nástup na rodičovskú dovolenku

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v naších novinách

0907 887 332
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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
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e kasa / služby

Kristián Kaleta
lubovniansko@regionpress.sk 
0907 887 332

OZVITE SA NÁM

-

eKASA

Hoci sa termín spustenia eKasy 
1.júl blíži, nie všetci podnikatelia 
sa k nej aj reálne dostanú. Objed-
návku síce zrealizovali, no výrob-
covia ich požiadavku nie sú schop-
ní naplniť.

V minulom týždni evidovala finanč-
ná správa takmer 185 000 pokladníc 
aktívnych v systéme eKasa. Je to 77% zo 
všetkých dnes používaných pokladníc. 
Všetkým, ktorí si splnili svoju povinnosť 
a požiadali o pridelenie kódu a objedna-

li si pokladničné riešenie, ale aj napriek 
tomu nemajú eKasu, vyjde finančná 
správa a ministerstvo financií v ústre-
ty tým, že nebudú pokutovaní. Termín 
spustenia úplnej prevádzky systému 

eKasa však zostáva zachovaný a je ním 
1.júl 2019.

Ministerstvo prichádza
s návrhom riešenia problému

Vedenie ministerstva a finančnej 
správy prišlo s návrhom ako ochrániť 
podnikateľov pred tým, aby doplatili 
na skutočnosť, že výrobcovia poklad-
ničných riešení nie sú schopní pokryť 
všetky objednávky na dodanie poklad-
níc. Finančná správa preto v spolupráci 
s ministerstvom prijala opatrenie, ktoré 
je v prospech podnikateľov. „Podnikate-
lia, ktorí splnia tri základné podmienky, 
sa nemusia báť v prechodnom období 
pokutovania, ak nebudú evidovať tržby 
v systéme eKasa. Ale to iba za predpo-
kladu, že požiadajú o kód eKasa do 30. 
júna a stiahnu si inicializačný balíček, 
preukážu sa záväznou nevybavenou 
objednávkou na certifikovanú eKasu 
od výrobcu a evidujú tržby v pôvodnej 
kase,“ vysvetlil podrobnosti o navrho-
vanom riešení minister financií Ladislav 
Kamenický. Finančná správa uvádza, že 
spravila všetko pre to, aby sa podnika-
telia na systém eKasa mohli pripojiť. 
Nemá však žiadny dosah na nepriprave-
nosť niektorých výrobcov a ich technic-
ké a ľudské kapacity, zároveň tiež nech-
ce, aby situácia postihla samotných 
podnikateľov, ktorí za výrobcov pok-

ladníc nenesú žiadnu vinu. „Vidíme, že 
podnikatelia mali snahu splniť si svoje 
zákonné povinnosti, čoho dôkazom je 
vysoký počet podaných žiadostí o kód 
eKasa. Chceme im poskytnúť riešenie, 
pri ktorom nedoplatia na nepriprave-
nosť výrobcov. Pozorne totiž sledujeme 
vývoj na trhu a aj my vnímame odkazy, 
že niektorí výrobcovia nie sú schopní 
dodať požadované množstvo eKás,“ in-
formovala prezidentka finančnej správy 
Lenka Wittenbergerová. Vedenie minis-
terstva a finančnej správy sa tiež zhodlo, 
že mnohí výrobcovia si prípravu pok-
ladničného riešenia nechali na posled-
nú chvíľu a poniektorí sa k daňovým 

subjektom nesprávali transparentne a 
zavádzali ich. Finančná správa eviduje 
aj oneskorenie dodávok u softvérových 
domov, ktorým výrobcovia nedodali 
podklady v dostatočnom predstihu, prí-
padne čakali na výrobcov, ktorí nemajú 
certifikát.„Keďže nám na našich klien-
toch záleží a v žiadnom prípade nechce-
me ohroziť ich podnikanie, vychádzame 
v ústrety požiadavkám, aby si aj naďalej 
mohli plniť svoje povinnosti vyplýva-
júce zo zákona,“ povedala prezidentka 
finančnej správy Wittenbergerová.

Informácie poskytla Finančná správa 
Slovenskej republiky

Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

K eKase sa všetci nedostanú, výrobcovia nestíhajú

Pokutovať zatiaľ nebudú, ak...

ilustračné foto                                                                                         zdroj stevepb pixabay

Termín sa nemení 
Pri kontrolách nebude finančná sprá-
va do 30.septembra pokutovať pod-
nikateľov, ktorí splnia uvedené pod-
mienky, teda:
-požiadajú o kód eKasa do 30. júna,
-stiahnu si inicializačný balíček,
-preukážu sa záväznou objednávkou 
na certifikovanú eKasu od výrobcu a 
evidujú tržbu v pôvodnej kase.
Zároveň však platí, že okamžite po 
dodaní cerfitikovaného riešenia mu-
sia prejsť na systém eKasa.
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práca

ZVÁRAČ – mzda v HPP od 4,49€/Nhod., SZČO od 7,80€/Nhod.
+ motivačná zložka do 2,30€/Nhod.
PREVÁDZKOVÝ ELEKTRIKÁR 
– mzda od 3,90€/hod.
(v závislosti od praxe a skúseností)

STAŇ SA SÚČASŤOU NÁŠHO TÍMU!
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POĎ PRACOVAŤ K NÁM!
PONÚKAME STABILNÚ PRÁCU V POPRADE

Ponúkame: 
Príležitosť pracovať v spoločnosti, ktorá je 

    v súčasnosti jedným z rozhodujúcich lídrov na 
    európskom trhu v oblasti strojárskej výroby.

Stabilný príjem, zaujímavé finančné ohodnotenie, 
    bonus za dochádzku až do 100€, prémie do 20%. 

Odmeny pri výročiach, dovolenková a vianočná 
    odmena do výšky 60%.

Bezplatnú lekársku starostlivosť, rekondičné  
    pobyty.

Bezplatné pracovné odevy a ich čistenie a opravu.
Vstup do fitka GOLEM len za 2 €/mesačne,   

    poukážky na regeneráciu dvakrát ročne. 
Firemné akcie a nákupné zľavy v regióne.

www.tatravagonka.sk

SME SPOĽAHLIVÝM ZAMESTNÁVATEĽOM

Hľadáme:

V prípade záujmu kontaktujte
Personálne oddelenie  telefonicky:

mobil:                                     pevná linka:                 
0918 735 710        052/711 2455
0918 735 724        052/711 2128

resp. e-mailom:
personal@ tatravagonka.sk

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bližšie informácie získate  
na www.spp.sk v časti Upozornenie  
alebo telefonicky na +421 2 62 62 42 56

hľadá poskytovateľov  
odborných prehliadok plynových 

kotlov u zákazníkov SPP

HLAVNÝ 
PRACOVNÝ 
POMER

MONTÁŽNY
MECHANIK
VÝŤAHOV

Vzdelanie: stredoškolské s maturitou
Oprávnenie: vodičský sk. B
Prax: montáž výťahov, elektrotechnik 
– výhodou, nie podmienkou.
Mzda ���EUR + príplatky, služobné auto, 
telefon, kompletné technické vybavenie.

Miesto práce: SLOVENSKO

Kontakt: Soňa Polláková

 ���� ��� ��� 
sona.pollakova�otis.com

výťahy, s.r.o.
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WWW.REGIONPRESS.SK

0907 887 332

ZVÝŠTE SI
KÚPNU

SILU
INZERCIOU 

Nie báječná 
napr. žena, ale nádherná, znamenitá.

Slovenčina našahľadá OPERÁTOROV VÝROBY do Košíc
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3,83€

OPERÁTOR VÝROBY

(PRÍJEM TOVARU, ŠTÍTKOVANIE)

 - 
nabor@konstrukter.sk - www.konstrukter.sk
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lubovniansko.sk
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hľadá CNC operátorov
do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 12,50€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

MUŽOV AJ ŽENY
� MONTÁŽ PODLOŽIEK, 

PRUŽINIEK, GUMIČIEK...
(jednoduchá a fyzicky nenáročná 

práca zameraná na zručnosť)

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY 
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU 

+ 1,20€/HOD. NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

UBYTOVANIE ZDARMA
 + STRAVNÉ LÍSTKY

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85
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 STAJAN SLOVAKIA 
PRIJME:
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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 
33
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pre dlhodobých zákazníkov
v Nemecku na pozície:

IFA – mre SK s.r.o.

HĽADÁ
ŽIVNOSTNÍKOV
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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY
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OPERÁTOR
VÝROBY / ČR 
VODIČ VZV / ČR 
KONTROLÓR 
KVALITY / ČR 
VÝROBA UPRATOVACÍCH 
POTRIEB / ČR  

 PONÚKAME ŠTUDENTSKÉ BRIGÁDY

VEĽKOSŤ INZERÁTU 49,5 X 61,5 mm

LEN ZA 449 €
v počte

  PONUKA, KTORÁ SA OPLATÍ�
 INZERCIA V 39. REGIONÁLNYCH NOVINÁCH

TÝŽDENNE VYDÁVANÉ V NÁKLADE 1.500.000 ks

 LUKRATÍVNA ZADNÁ STRANA V KAŽDOM OKRESE

OBJEDNÁVKY A KONZULTÁCIE NA:

0907 887 332
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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 350 €

terasy

ZĽAVY NA JÚN 35%

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

Týždeň na 

Chorvátskom 
Pagu aj 

s dopravou 

-39%

 409 €
249 €

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk
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 ZÁRUKA MINIMÁLNE
   20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

 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

záruka minimálne 20 rokov

NAJLEPŠIA
CENA

NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP linka                           0944 720 932
85
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0905 507 735

najlepšie ceny
 v okrese SL

PREDAJ A SERVIS PC

www.slprofi.eu

M

TONERY a CARTRIDGE pre všetky typy tlaèiarní

Mierová 14
0905 464 632

Nám. Sv. Mikuláša 26
0948 823 624

T23

OP6

750 € 390 € www.refurbished.sk
i5 / SSD DISK / 8 GB RAM / WIN 10

Mierová 14 Nám. Sv. Mikuláša 26
Kristián Kaleta

0905 464 632 

SL
OVENSKÝ   VÝROBCA

€

0948 823 624
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