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PONÚKAM

PRÁCU

KOMÍNOV

AVU

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
komínov

PM
Instal

Dlho
do
prác bá
a

> strojové čistenie
zadechtovaných
komínov

PRE INŠTALATÉRA-ZVÁRAČA

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn

pomocný kuchár, grillman, kuchár .
62-0059

Prax v kuchyni nutná. Nástupný plat od 950 eur.
Životopis môžete zaslať mailom

0902 348 974

> čistenie a kontrola
komínov

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

Kontaktujte nás v pracovných dňoch
od 7,00 hod do 17,00 hod

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
Erimont s.r.o., Lučivná 315

57-0055

Ponúkame prácu v zabehnutej reštaurácií
v Bratislave na TPP, voľné pracovné pozície -

e-mail: burger@beabout.sk, tel.: 0948 301 483

57-0079

KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

85-0234

Kontakt: 0905 299 414, 0905 830 805

> fasádne komíny
57-0026-3

Zváranie PLAMEŇOM ZG-2 na živnosť.
PRÁCE V NEMECKU, cena 17-18€ / hod.

Michal Hudáč

TEL.:0903 855 350

OD ROZVOJ

najlepšie ceny
v okrese SL

0905 507 735
PREDAJ A SERVIS PC&NTB - Kristián KALETA
EL-COMP, Mierová 14, SL (za veèierkou)
0905 464 632 , info@lubovnan.sk

NAJCOMP, Nám. sv. Mikuláša 26

otvorené: PON - PIA 09.00 - 17.00 h

otvorené: PON - PIA 10.00 - 17.00 h
KOPÍROVANIE
LAMINOVANIE
TLAČ - FOTOGRAFIE, OZNÁMENIA

www.slprofi.eu

Prerobenie VHS  DVD

TONERY a CARTRIDGE
pre všetky typy tlaèiarní
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0948 823 624 , info@najcomp.sk
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ZNAČKOVÉ PC
NOTEBOOKY
MONITORY, TABLETY

99-0013-1

DOPRAVA ZDARMA

KUPÓ

NA ZĽ

99-0140

JEDNOHROB 65 €
DVOJHOROB 100 €

F R É ZO VA N I E a
V L O Ž K O VA N I E
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Deň, na ktorý sa všetci pamätáme
Prvý september – symbolicky, v reále plus mínus – je hlavne deň začiatku školského roku. V mnohých podobách a s krásnymi spomienkami
sme ho zažili všetci.
Boli časy, keď sme sa ako deti tešili
po prázdninách na spolužiakov, ale aj
na mnohé naše vtedajšie učiteľky či dokonca celú školu. Na pár rokov sa nám
stala druhým domovom, aj keď, priznávame si to až s odstupom rokov.
Učitelia mojej generácie už väčšinou pomreli a ak ešte žijú, tak už naozaj v úctyhodnom veku. Pamätám si
ich tváre, prísne a láskavé zároveň a
ich pohoršenie nad mojimi občasnými
nevedomosťami či výmyslami. Jedna z
mojich učiteliek mi v štvrtej triede základnej školy povedala, že raz budem
novinár. Iným vďačím za úžasné všeobecné vzdelanie, z ktorého som ešte
dlho neskôr „profitoval“ na gymnáziu.
A vlastne – celý život. Lebo základ je
čosi, na čom stojí hotová stavba. Ak je
slabý, každé úsilie dohnať to vznešenými fasádami je márne. Dať výchovu a
vzdelanie – to je vznešený dar. Nedá sa
zabudnúť a tak – moje panie a páni učitelia – veľká vďaka vám, aj tým, hore,
kdesi nado mnou.

Polícia Českej republiky nedávno
zverejnila video, na ktorom je zachytený trinásťročný chlapec, ako pozerajúc sa na obrazovku mobilného telefónu vkročil rovno pod prichádzajúcu
električku. Mal šťastie – prežil, hoci s
útrapami. Je najvyšší čas, milí rodičia,
nájsť si aspoň zopár minút, sadnúť si so
svojimi deťmi a vysvetliť im, čo všetko sa im cestou do či zo školy v tomto
bláznivom uponáhľanom a nepozornom svete môže stať. Bolo by tiež dobré
zmieriť sa aj s tým, že škola nie je iba
priestor na odloženie detí, o ktoré sa
nemáte čas starať. Škola nie je jediná,
ktorá vám ich má vychovať a naučiť ich
byť ľuďmi. To je vaše poslanie.
Všetci vieme, že učitelia to nemajú
ľahké, vieme, s čím neustále bojujú,
ako sú spoločensky oceňovaní a štátom hodnotení. A ako sa k nim neraz
práve vaše deti správajú.
Takže po roku je tu
opäť prvý deň školského
spolužitia. Nech sa vydarí
a nech prinesie tie naozaj
krásne celoživotné spomienky
všetkým
jeho účastníkom!

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

12.100 VÝTLAČKOV TÝŽDENNE
PRE DOMÁCNOSTI A FIRMY

NAŠI ČITATELIA
SÚ VAŠI

ZÁKAZNÍCI

lubovniansko.sk

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

68-06

KURZY SBS

organizované na základe akreditácie, udelenej Ministerstvom vnútra SR
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bratislavsko Východ
bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
topoľčiansko+PE+BN
trenčiansko+DCA+IL
trnavsko
zlatomoravsko
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banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

osobne v spoločnosti GRUPP 5B s.r.o.,
Popradské nábrežie 476/2, Poprad 058 01
e-mailom na grupp5b@grupp5b.sk
telefonicky na 052/7724 176, 052/7724 177, 0903 610 114
GRUPP 5B

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

východné Slovensko

bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE:

99-0144

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

PRE KOHO SÚ KURZY URČENÉ?
TYP S - pre tých, ktorí chcú pracovať v SBS, alebo už pracujú v SBS a končí im platnosť preukazu SBS
TYP P - pre tých, ktorí chcú prevádzkovať vlastnú SBS

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 230€

SKÚSTE TO

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

INZERCIOU

v ponuke aj

0907 887 332

v naších novinách

INTERIÉROVÉ
DVERE
www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

0905 468 802

KEŽMAROK, Priekopa 1804
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Otvorené:
Po-Pia: 9-17

34-0005-1

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

83-0058

ĽUBOVNIANSKO

33-00031
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POLTICKÁ INZERCIA
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ZDRAVIE, POLITICKÁ INZERCIA / INZERCIA

Severská diéta II

POVSTAŇME VOČI MAFII

Základom konceptu škandinávskej
stravy nie sú len odporúčania týkajúce sa jedla, ale aj udržateľného poľnohospodárstva, možno ich zhrnúť do
desiatich bodov:
- jedzte každý deň viac ovocia a zeleniny
- jedzte viac celých zŕn
- zaraďte viac potravín z morí a jazier
- vyberte si kvalitné mäso - ale jedzte ho
celkovo menej
- vyhľadajte viac potravín z voľnej prírody
- vždy, keď je to možné, používajte ekologické produkty
- vyhnite sa potravinárskym prídavným
látkam
- uprednostnite sezónne produkty
- konzumujte viac domácich jedál
-produkujte menej odpadu

Maroša Žilinku. V prípade prokurátora
V týždni 75. vý- Žilinku s dovetkom, že vrahom za vražročia Slovenského du jeho ženy priplatí navyše 10 tisíc eur
národného
po- a za vraždu každého jeho dieťaťa takisvstania (SNP) Slo- to po 10 tisíc eur !!!!!
vensko zažilo šok.
Napriek tomu ju jej priamy nadriaDozvedeli sme sa, dený Gábor Gál drží silou-mocou vo
že druhá najmocnejšia žena na minis- funkcii. Napriek tomu ju odmieta odvoterstve spravodlivosti štátna tajomníč- lať aj premiér Peter Pellegrini, ktorý tak
ka za SMER - SD Monika Jankovská, dobrovoľne zo seba robí človeka, ktocelému Slovensku klamala, že nepozná rý viac drukuje mafii ako obyčajným
Mariána Kočnera a nikdy si s ním nevy- ľuďom a spravodlivosti. Protestujeme
menila ani jednu sms. Lenže, podľa in- preto pred ministerstvom spravodliformácií, ktoré zverejnila TV Markíza, vosti každý deň a budeme tak robiť
si s Kočnerom Jankovská veľmi inten- dovtedy, dokedy Monika Jankovská
zívne dopisovala až do momentu jeho bude podľa premiéra Pellegriniho gazadržania políciou.
ranciou nezávislosti a spravodlivosti
Keď som sa to dozvedel, povedal a najvhodnejšou osobou, ktorá má za
som si, že toto nemôžeme nechať len SMER - SD zastávať tak významný post
č. 32
tak, lebo je to najsilnejší dôkaz toho, že na ministerstve spravodlivosti.
strana SMER - SD je priamo prepojená
Robíme tak aj preto, lebo si chceme aj
s objednávateľom vraždy Jána a Marti- takto uctiť pamiatku našich starých otny a nie je teda pravdou, to, čo sa snaží cov a mám, ktorí sa odvážne v Povstaní
vyše roka Fico klamať, že s vraždami postavili čelom voči najSMER nemá nič spoločné. Jankovská väčšiemu zlu s vedototiž nie je len tak hocikto - bola zvola- mím, že svoj boj zrejná za poslankyňu za stranu SMER – SD. me aj tak prehrajú.
Inak povedané - vrcholový politik Nechceli totiž dopusSMERu miesto toho, aby strážil zákon- tiť, aby v nich vtedajnosť na najvyššom poschodí minister- šie vládne zlo úplne
stva spravodlivosti, podľa všetkého taj- potlačilo schopnosť
ne vynášal informácie objednávateľovi ozvať sa proti neprávosvraždy Jána a Martiny. Človeku, ktorý ti a schopnosť biť sa
si mal podľa vyšetrovateľov objednať za spravodlivosť.
navyše aj vraždu nášho kolegu Danie» Igor Matovič
Najčítanejšie
la Lipšica, či špeciálneho
prokurátoraregionálne noviny
predseda hnutia OĽANO
031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

spôsobujú menšie a aj pomalšie zvýšenie
hladiny cukru v krvi v porovnaní s potravinami s vyšším GI. Raž je v severskej
strave celozrnným základom. Potraviny
bohaté na bielkoviny skôr zabezpečia
pocit sýtosti a bránia pred pocitom hladu. Namiesto sladkostí je vhodné ovocie,
orechy, celozrnný toast alebo chrumkavý
chlieb s nízkym GI s nátierkou z tmavej
čokolády.
Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO) zistila, že stredomorská aj severská strava znižuje riziko rakoviny,
cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb.
Diéta môže pomôcť s redukciou váhy.
Jesť viac rastlinnej stravy je dobré aj pre
životné prostredie. Vďaka sústredeniu sa
na ovocie, zeleninu a celozrnné výrobky je strava bohatá na vlákninu, ktorá
Pri výbere rýb sa možno oriento- pomáha udržiavať zdravý a normálny
vať na všetky – morské aj sladkovodné, pohyb čriev.
mastné – losos, sleď, makrela, alebo
Že účinky zdravej výživy severanov
chudé – treska, halibut. Ideálne jedlo má sú iné ako u nás, potvrdzujú čísla - vo
pomer sacharidov k bielkovinám 2: 1.
Švédsku je úroveň podiel len 10 percent,
v ostatných škandinávskych krajinách je
Typický tanier :
to podobné. A ako je to u nás? Na Slovenpolovica - zelenina, šaláty, ovocie, sku trpí nadváhou viac ako
36 percent a obezitou viac
strukoviny
štvrtina - sacharidy s nízkym glyke- ako 25 percent populácie,
čiže spolu takmer dve tremickým indexom
štvrtina - potraviny bohaté na bielko- tiny Slovákov má hmotviny
nosť, ktorá už ohrozuje
ich zdravie.
Rastlinné alebo živočíšne bielkovi- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
ny by mali byť pri každom jedle. PotraviDiabetologička, odborníčka na poruchy
ny s nízkym glykemickým indexom (GI)
metabolizmu a výživy

ĽUBOVNIA
0948 59 59 58

y
Strojovéanhypdroitotvéer
cementové a

mietéky
Strojovéeno
vé
to a sadrov

Lubovniansko.sk

Striekaná

PUR izoláciá

www.potery-podlahy.sk

Nechajte si vypracovať

nezaveznú ponuku
s obhliadkou a zameraním

ZDARMA

66-0135

0949 561 455

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
ZVÁRAČ ZM1, 135
PRÁCA S POČÍTAČOM
(PRÍJEM TOVARU, ŠTÍTKOVANIE)

ZORAĎOVAČ
BEZPLATNÁ INFOLINKA:
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0800 500 091

NÁJDEME
PRÁCU
ÉMU
KAY ŽD
- MUŽI - PÁRY
ŽEN

85_0594

Slovenčina
naša
PONUKA
NA
V ČR
Nie
vidíme saPRÁCE
(v zmysle
na-POZÍCIE
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ - MZDY OD 915 EUR NETTO
budúce), ale uvidíme sa, budeme sa vidieť.

99-0156

0915 463 175

nájdete nás vedľa VÚB banky

57-0051

vápenno cem

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné

» Kúpim hodinky Schaffhausen. tel. 0944137683

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať inzerát?

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, SL zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na 2.
strane vľavo dolu.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

PLASTOVÉ OKNÁ
ŽENÍ
PO PREDLO NE J
Č
KONKUREN ŽNÁ
PONUKY MO !
D O H O DA
• Aluplast
• Gealan
• Salamander

Bezpečnostné dvere
Garážové brány
Vstavané skrine

ZDARMA

ZDARMA

• parapety zdarma
• dovoz nových
a odvoz starých okien
• zameranie
• odborné poradenstvo
• mikroventilácia
ku každému otváravosklopnému oknu

50 %
ZĽAVA

na žalúzie

• extra zľavy pre
rodinné domy
a bytové podniky,
stavebné firmy a iné...
• cenová kalkulácia
• 3 tesnenia v cene 2 tes.
• 6-komorové okná
v cene 5-komorových

OKENNÉ CENTRUM

0907 400 067

20 rokov na trhu | vyše 100.000 spokojných zákazníkov
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99-0003-11

Príklad:
RP SL 12 Predám kočík,
0987 654 321.

57-0072

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

DOBRÁ CENA

03 BYTY / predaj

RÝCHLE DODANIE

02 AUTO-MOTO / iné

VYSOKÁ KVALITA

01 AUTO-MOTO / predaj
» Predám Toyota Auris,
rv02/2011, 1,6 valvematic,
97kw, výborná spotreba, k
autu letné aj zimné pneu
na elektrónoch originál
Toyota. Zachovala, servisovaná, 1. majiteľ. Cena dohodou. Tel.0944 383 151

TLAČ
0907 887 332

Občianska
riadková
inzercia

vizitky - kalendáriky - letáky - plagáty - katalógy - tabule - billboardy

5
SLUŽBY, OKNÁ - DVERE

6
ZDRAVIE / ZAMESTNANIE

www.regionpress.sk

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723

66-0084

vlastnícky podiel jemu blízkej osobe, v takom prípade sa predkupné právo neuplatní.
V prípade predkupného práva spoluvlastníka majú právo odkúpiť podiel všetci spoluvlastníci a ak sa nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo odkúpiť podiel
pomerne, podľa veľkosti podielov.
Ponuku na prevod spoluvlastníckeho
podielu k nehnuteľnosti musí spoluvlastník
urobiť písomne, pričom v ponuke by mal
uviesť predmet prevodu, cenu a tiež ďalšie
podmienky, za ktorých má dôjsť k prevodu. Dvojmesačná lehota na prijatie ponuky
plynie každému spoluvlastníkovi samostatne od riadneho doručenia ponuky. Ak
spoluvlastník alebo ostatní spoluvlastníci
neprijmú ponuku, ich predkupné právo zanikne, a to bez ohľadu na dôvod prečo ponuku neprijali. V prípade, ak spoluvlastník
prevádzajúci svoj spoluvlastnícky podiel
nerešpektoval predkupné právo ostatných
spoluvlastníkov a opomenul svoju povinnosť ponúknuť svoj podiel prednostne
ostatným spoluvlastníkom, môžu ostatní
spoluvlastníci napadnúť prevod spoluvlastníckeho podielu a domáhať sa určenia relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode.

práce v Rakúsku už 15 rokov

Firma DMAG Vám pomôže
nájsť si PRÁCU V NEMECKU.

Ak ste živnostník, tak nás
neváhajte kontaktovať:
info@dmag.sk 0903648543

99-0172

Každý vlastník je oprávnený nakladať
s vecou, ktorú má vo vlastníctve podľa svojho uváženia. Vlastník má právo
vec držať, užívať, požívať a disponovať
s ňou.
To, v akom rozsahu má vlastník právo
disponovať s vecou, záleží aj od toho či ide
o vec vo výlučnom vlastníctve alebo spoluvlastníctve. V prípade spoluvlastníctva
má každý zo spoluvlastníkov zásadne tie
isté oprávnenia, aké má jediný vlastník,
avšak jeho právo je obmedzené právom
ďalšieho alebo ostatných spoluvlastníkov.
Jeho právo je obmedzené aj tzv. zákonným
predkupným právom, ktoré sa uplatňuje
pri prevode spoluvlastníckeho podielu, a
ktoré vyplýva priamo zo zákona v prospech
spoluvlastníka alebo spoluvlastníkov.
Predkupné právo predstavuje určité obmedzenie zmluvnej voľnosti spoluvlastníkov.
Z predkupného práva vyplýva, že ak jeden
zo spoluvlastníkov chce svoj spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti previesť na
tretiu osobu, musí tento svoj podiel najskôr
ponúknuť všetkým ostatným spoluvlastníkom za tých istých podmienok, za akých
chce podiel predať tretej osobe.
Predkupné právo sa nevzťahuje iba na
prípady kúpy resp. predaja nehnuteľnosti
ale zákonné predkupné právo sa vzťahuje
aj na ďalšie prevody spoluvlastníckeho podielu, a to napríklad na prevod darovacou
zmluvou alebo zámennou zmluvou. Ak
však spoluvlastník prevádza svoj spolu-

Sprostredkovanie opatrovateľskej

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku
0918 217 665

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0907 887 332

WWW.REGIONPRESS.SK

lubovniansko.sk

AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA

80%

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

sieť 39
regionálnych
novín

27-0017-46

Predkupné právo
spoluvlastníkov nehnuteľností

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES SLOVAKIA S.R.O.

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES SLOVAKIA S.R.O.
VÝROBCA KOMPONENTOV PRE ELEKTROTECHNICKÝ
A AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL, HĽADÁ PRACOVNÍKOV
NA UVEDENÚ POZÍCIU:

Požadujeme:
OCHOTU PRACOVAŤ VO VIACZMENNEJ PREVÁDZKE
(3-ZMENNÁ ALEBO 4-ZMENNÁ PREVÁDZKA)
ZODPOVEDNÝ PRÍSTUP, SPOĽAHLIVOSŤ
A MANUÁLNA ZRUČNOSŤ
PREDCHÁDZAJÚCA SKÚSENOSŤ S PÁSOVOU
VÝROBOU JE VÝHODOU
MIESTO VÝKONU PRÁCE: STARÁ ĽUBOVŇA
DRUH PRACOVNÉHO POMERU: HLAVNÝ
TERMÍN NÁSTUPU: MOŽNÝ IHNEĎ
MZDA: 3,65 €/HOD + MESAČNÁ PRÉMIA
DO VÝŠKY 12 %

zuzana.stefanakova@eu.panasonic.com

-nástupný bonus 75 €,
- príspevok na dopravu do
zamestnania a späť 2 €/deň,
- vianočná prémia (13.plat),
- mzda vždy vyplatená načas v plnej
výške,
- pravidelné prehodnocovanie
mzdových taríf,
- dotované závodné stravovanie,
- príspevok pri životnom a prac. jubileu,
- zázemie stabilnej medzinár. spoločnosti,
- komplexný školiaci program,
- vstupenky na kultúrne podujatia, športové a relaxačné aktivity,
- firemné akcie,
- príspevok na organizovanie kolektívnych
akcií.

Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.
Továrenská 13, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel. č.: 052/4260162
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OPERÁTOR/KA VÝROBY

VÝHODY A BENEFITY
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SLUŽBY, KULTÚRA, ŠPORT

Ľubovniansko
Mierová 14, SL

HNIEZDNE
´
´
FINALE SEZONY 2019

Najčítanejšie regionálne noviny
Najväčšia distribúcia
Vydávané každý týždeň
Grafika v cene inzerátu

INZERUJTE U NÁS

13.100 VÝTLAČKOV TÝŽDENNE

kontakt: 0907 887 332

VLADIMÍR OCHOTNICKÝ

prijme do TPP aj živnostníkov
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51-0017

85_0313

VODIČOV kategórie C
na rozvoz sypkých hmôt na prevádzke v Bernolákove.
Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail: sandrock@sandrock.sk

8
EDITORIÁL / SLUŽBY

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk
STAJAN SLOVAKIA PRIJME

Facebook: aiwsk

32-0077

• 20 rokov pomáhame opatrovateľkám v Rakúsku
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža
• stále dostatok ponúk - aj pre mužov
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

la
cn
ep
el
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y.s
k

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

PRACOVNÍKOV
NA POZÍCIU:
- ELEKTROTECHNIK

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

S VYHLÁŠKOU §21

splátky od 98 €

( 732€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné
lístky + ubytovanie ZDARMA )

- VODIČ VZV -SKLADNÍK
( 676€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné
lístky + ubytovanie ZDARMA )

ZĽAVY AŽ DO 25%

ZMENY

85_0586

PRÁCA LEN NA DVE

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

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0918 477 323

63-0139

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

Nezmeškajte posledné
kolo dotácií!

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

0905 552 537
0915 971 823

OPERÁTOR
VÝROBY / ČR
VODIČ VZV / RETRAK/ ČR
KONTROLÓR
KVALITY / ČR
VÝROBA UPRATOVACÍCH
POTRIEB / ČR

STAVEBNÉHO MAJSTRA
so skúsenosťami zo železobetónovými
konštrukciami

TPP - 1200 EUR / ŽIVNOSŤ- podľa dohody

ŽELEZIAROV
TPP - 6 EUR/ hod.

ŽIVNOSŤ- podľa dohody

85_0550

Práca na území SR. Nástup po dohode.
tel: 0918/413582, 0904/881 418,
mail: info@gsksro.sk

IENKY

CALL CENTRUM:

ELEKTRIKÁR VO ŠVAJČIARSKU,
OD 18 EUR /NETTO
né

eče
a DOPRAVA zab,ezp
ŽENY aj PÁRY
UBYTOVANIE
VHODNÉ PRE MUŽOV

+421 908 405 606

SL19-35 strana-

83-0324

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

Stavebná spoločnosť prijme

85_0591

0800 500 091

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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