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LadaSpiš, s.r.o., Mlynská 8, 053 11 Smižany
0904 804 708 / 0915 943 498 / info@ladaspis.sk

www.ladaspis.sk

Lada 4x4 Bronto
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Staň sa súčasťou nášho mladého kolektívu.

Hľadáme:

ČAŠNÍKA/ČAŠNÍČKU
KUCHÁRA /KUCHÁRKU

 
Miesto práce: Reštaurácia a penzión Stenly, 

Spišský Štvrtok
Termín nástupu: Január / 2020
Mzda: 3 - 3,5€ netto + dohoda

Kontakt: info@penzionstenly.eu, 0911 978 340
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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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výmena vaní
lištovanie a utes. vaní
iné opravy (voda, odpad)
zapojenie práčky
priamo na odpad

RENOVÁCIA VANÍ
SMALTOM
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30905 20 70 59   
www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov

0905 719 139
Inzerát, ktorý predáva
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              SlovChips s.r.o., tradičný výrobca zemiakových lupienkov na Spiši,                  
Vás pozýva na nákup do svojej novej podnikovej predajne.  

Kde nás nájdete? 
Sídlime na adrese Tatranská 126, 053 11 Smižany.  

        (V smere od Popradu je to prvá odbočka vpravo asi 1 m za tabuľou začiatku obce Smižany.   
 Okolo autoservisu Džubák potom prejdete rovno do areálu ku nám). 

Príďte a nakúpte za bezkonkurenčné ceny. 

Otvorené pondelok – piatok: 7:00 – 15:00 
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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

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

BETÓNOVÉ
ZEMNÉ PRÁCE

ŠTIEPANÉ

KAMENE

OKRASNÉ
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ul. Radlinského

EL spol. s r.o.

Bývalý
Areál

Z EZNE S Š VÁM Á PÄ

AKCIA

Radlinského 17, Spišská nová Ves

 NA UHLIE A PALIVOVÉ DREVO BUKOVÉ

0907 519 566

 POSYPOVÁ SOĽ VOĽNE LOŽENÁ
 POSYPOVÁ SOĽ BALENÁ 25 KG  4,99 €
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY
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PREDAJ
PALIVOVÉHO

DREVA

Kontakt: 0905 234 929

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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 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

   bolestí, alergií, skrytých chorôb

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA0905 719 139

VIZITKY
0905 719 139

spissko.sk

N A J V Ý H O D N E J Š Í 

LEASING 
alebo  ÚVER

AUTÁ, STROJE, NOVÉ aj OJAZDENÉ

Ing. Peter Buc, 0905 223 646
buc.peter1@gmail.com
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METIS (SLOVENSKO) spol. s r.o.

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

ROČNÁ ZÁRUKA

kia sk

Ak chcete nájsť najbližšieho predajcu Kia, 
stačí sledovať kam bežia všetci ostatní.

Nová Kia XCeed, ProCeed a Ceed

RODINA
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 27% Možnosť výhry 700 €VIANOČNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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 vysoká výhrevnosť ¦ cca 19 - 21 MJ/kg

 nízke emisie ¦ popolnatosť 0,3%

 praktické vákuové balenie ¦ čistá práca
 10 kg balenie ¦ 10 kusov, to je o 20% lepšie zlisovanie

 pre všetky typy kotlov ¦ krbov ¦ kachlí ¦ pecí

 horia 6 - 8 hodín ¦ tlejú až 8 - 10 hodín

EKO CERTIFIKÁT

NAJLEPŠIE BRIKETY
NA SLOVENSKOM TRHU

1 paleta
96 balíkov

1 balík = 10 ks
10 kg

ZABEZPEČUJEME
DOPRAVU K VÁM DOMOV

www.brikety.shop  ¦  info@brikety.shop

objednávky:
0908 998 998

Ekologické, originál RUF
DREVENÉ BRIKETY
           z dubového dreva

GARANTUJEME NAJLEPŠIU
CENU NA TRHU

Nedostávate vaše
obľúbené noviny
do schránky?

Napíšte nám do redakcie
furmanikova@regionpress.sk

„Prajem ti pokojnú prvú adventnú“ – 
prišlo mi minulú nedeľu ráno želanie. 
Pokojnú. Nuž, želám vám pokojnú 
druhú. S plným vedomím vzácnosti 
obsahu slova pokoj.

Je nedeľa pokánia. Svätý František 
tvrdí, že „len keď zabúdame na seba, 
nachádzame seba samých“. Často narie-
kame nad slabosťou svojho života, či už 
ide o krehkosť telesnú, lebo podliehame 
rôznym chorobám, ale i nad krehkosťou 
morálnou, zúfame zo špiny amorálnosti, 
arogancie a spupnosti, povýšenectva, 
najmä zo strany niektorých hlučných 
mocných tohoto nášho malého sloven-
ského sveta. Ale – často robíme to, čo 
sami vzápätí odsudzujeme. Správame 
sa očividne  nenormálne a nemorálne. 
Plačeme nad biedou, v ktorej žijeme a ne-
vieme či dokonca, čo je najabsurdnejšie, 
nechceme si pomôcť.

Potrebujeme pokoj. Bez pokoja ne-
prežijeme. Živoríme, no nežijeme.

Hľadáme pravdu? Chceme ju čítať a 
počuť? Alebo sa jej vyhýbame ako čert 
krížu? Bojíme sa jej? Nemáme odvahu 
sa s ňou zoznámiť? Akceptovať ju takou, 
akou je a urobiť opatrenia na to, aby prav-
dou zostala? Úprimné hľadanie pravdy 
znamená odloženie svojho subjektívne-
ho pohľadu a pripustiť názory iných. Kto 
nemá o ne záujem, kto im dokonca za-
braňuje zaznieť, ten nemá záujem o prav-

du a jeho svetom je lož. Primitívna lož. 
Spolieha sa na vyvolaný hnev z takejto 
arogancie, ale... Ak v hneve prekročíme 
kontrolu rozumu, vystavujeme sa riziku 
množstva chýb a omylov, ktoré spravíme 
či sa ich dopustíme. Mnohé a mnohí nás 
môžu nahnevať, my sami sa však oberá-
me o vnútorný pokoj a rozvahu, ak púšťa-
me takýto hnev mimo kontroly rozumu. 
Riešenie konfliktov spočíva v rozumnom 
uvedomení si záujmov druhej strany.

Svätý František Saleský mal veľmi 
inšpiratívny prístup ku každodenným 
nástrahám života. „Treba vždy a všade 
žiť pokojne. Ak nás stihne súženie, či už 
vnútorné alebo vonkajšie, treba ho zná-
šať pokojne. Ak ideme v ústrety radosti, 
treba ju prijať pokojne, bez rozrušenia. 
Treba utekať pred zlom? Áno, ale aj to v 
pokoji, nie v zmätku, pretože inak by sme 
na úteku mohli spadnúť a dať nepriateľo-
vi možnosť, aby nám vzal život. Ak treba 
vykonať dobro, máme k tomu pristupovať 
pokojne, aby sme v náhlivosti nenarobili 
zbytočne chyby. Dokonca aj 
pokánie treba robiť s poko-
jom.“

Takže – želám vám po-
kojnú druhú, milí čita-
telia!

Druhá nedeľa adventu 
– nedeľa pokoja

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

Jana Furmaniková  0905 719 139

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

párny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, 
Spišské Podhradie, Spišský Hr-
hov, Spišský Štvrtok, Gelnica, 
Novoveská Huta, Spišská Nová 
Ves, Danišovce, Harichovce, Hra-
bušice, Iliašovce, Jamník, Krom-
pachy, Letanovce, Lieskovany, 
Markušovce, Odorín, Spišské To-
mášovce, Spišské Vlachy, Spišský 
Hrušov, Teplička 

nepárny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, 
Spišské Podhradie, Spišský Hr-
hov, Spišský Štvrtok, Margecany, 
Prakovce, Spišská Nová Ves, Da-
nišovce, Harichovce, Hrabušice, 
Iliašovce, Jamník, Krompachy, Le-
tanovce, Lieskovany, Markušov-
ce, Odorín, Spišské Tomášovce, 
Spišské Vlachy, Spišský Hrušov, 
Teplička 

spissko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
POPRAD

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 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 (32.750 domácností)
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Predstavili sme 138 riešení pre zdravotníctvo. 
Žiadne kozmetické zmeny, žiadne akože vylepšenia 
pre zalepenie očí, ale vážne, systematicky zorade-
né a premyslené kroky. Rozpracované do detailov, 
prekonzultované s odborníkmi priamo v ambulan-
ciách, nemocniciach, lekárňach a poisťovniach. Na 
ich konci bude spokojný a správne liečený pacient. 
Zdá sa vám to utópia? Nám nie, pretože presne vie-
me, ako na to a nebojíme sa pomenovať veci, ktoré 
iní obchádzajú. Tu je pár zo 138 našich riešení:

· Stanovenie nároku. Nemôže byť všetko
   pre všetkých zadarmo, ale musíte vedieť,
   čo koľko stojí a čo za svoje peniaze dostanete.
· Zdravotná starostlivosť včas a v garantovanej
   kvalite.
· Pravidlá majú platiť pre všetkých rovnako.
   Pre chudobných bez známostí, aj pre bohatých
   s konexiami.
· Keď sa staráte o svoje zdravie, štát sa vám
   odmení.
· Prepojenie registrov, možnosť dobrovoľného
   objednávania na presný termín.
· Uvoľnenie cesty pre nové lieky.
· Investície do nemocníc formou projektového
   fi nancovania.
· Poisťovne nesmú mať dlhy voči lekárom
   a musia mať vytvorenú rezervu.
Populistické lacné bludy Fica 

či Kotlebu priniesli akurát tak to, 
že po 12 rokoch je zdravotníctvo                      
v katastrofálnom stave. Reálne 
zmeníme fungovanie zdravotníc-
tva v prospech občanov.

Čo prinesie reforma zdravotníc-
tva? Pozitívny kvantový skok

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Hádam v každej domácnosti sa nájdu z času na 
čas potraviny, ktoré sa rozhodneme vyhodiť. Nie-
kedy je naše rozhodnutie oprávnené. Áno, niekto-
ré potraviny je potrebné vyhodiť. Najmä tie, ktoré 
sú označené slovami „spotrebujete do“. Lebo tie-
to sa rýchlo kazia. Mikroorganizmy urobia svoje, 
vyprodukujú aj toxíny, ktoré sú pre zdravie ľudí 
nebezpečné a preto jesť potraviny po dátume, 
ktorý je na obale uvedený, je zdraviu nebezpeč-
né. A ak majú byť bezpečné aj počas dátumu uve-
denom na obale, je treba dodržiavať podmienky 
skladovania, ktoré sú v označení uvedené.

Sú však potraviny, ktoré sú označené slovami 
„minimálna trvanlivosť do ...“. Tieto potraviny, 
ak nemajú porušený obal a ak sú správne sklado-
vané, môžeme skonzumovať aj po tomto dátume. 
Aj lekvár alebo zavárané uhorky, ak ich za rok 
nezjeme, nevyhodíme. Aj syr, ktorý v pivnici zre-
je niekedy až 9 mesiacov, nevyhodíme len preto, 
že mu ukončil dátum uvedený na 
obale a v podstate mu nič nie 
je, pretože mliekarenské kul-
túry zabránia rozmnožovaniu 
baktérií škodlivých pre naše 
zdravie. Preto odporúčam, ta-
kéto potraviny dôkladne prezrieť 
prv, než skončia v odpadkovom 
koši.

Naozaj máte doma potraviny 
na vyhodenie?

Jarmila Halgašová
tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Vlastnícke právo patrí medzi jedno 
z najdôležitejších práv, ktoré upravu-
je aj Ústava SR a  Listina základných 
práv a slobôd. 

Vlastnícke právo k  nehnuteľnostiam 
sa eviduje v  katastri nehnuteľností. Ka-
taster nehnuteľností je verejný register 
a zároveň informačný systém obsahu-
júci geometrické určenie, súpis a popis 
nehnuteľností a údaje o právach k nim. 
Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra 
zapisujú tromi spôsobmi: vkladom, 
záznamom alebo poznámkou. 

Vklad má právotvorné účinky, t. j. 
právo k nehnuteľnostiam vyplývajúce zo 
zmluvy vzniká, mení sa alebo zaniká až 
povolením vkladu a je úkonom okresné-
ho úradu. Vkladom sú zapísané najmä 
vlastnícke práva k  nehnuteľnosti, ale 
môžu nimi byť zapísané aj iné vecné prá-
va k nehnuteľnosti, záložné právo, alebo 
práva z vecných bremien. Vklad možno 
vykonať iba na základe právoplatného 
rozhodnutia okresného úradu, katastrál-
neho odboru. V  praxi sú bežné zápisy 
vlastníckeho práva v spojení so zápisom 
záložného práva banky, ak sú posky-
tované hypotekárne úvery. Vlastnícke 
alebo iné právo k nehnuteľnosti vzniká, 
mení sa alebo zaniká až v okamihu zápi-
su vkladu do katastra nehnuteľností. Ko-
nanie o povolenie vkladu je návrhovým 
konaním, teda začína vždy len na návrh 
účastníka konania. Návrh sa podáva na 
príslušný okresný úrad, katastrálny od-
bor, v územnom obvode ktorého sa pred-

metná nehnuteľnosť nachádza. 
Spolu s návrhom sa podáva aj zmlu-

va ako základná príloha návrhu, ktorá 
je právnym dôvodom vkladu práva do 
katastra. Konkrétne môže ísť napríklad 
o  kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, 
zmluvu o zriadení alebo zániku vecného 
bremena, atď. Podstatnou obsahovou 
náplňou konania o  povolenie vkladu je 
skúmanie platnosti zmluvy. Ak by bola 
zmluva vyhotovená vo forme notárskej 
zápisnice alebo autorizovaná advoká-
tom, úrad by ju posudzoval len z  toho 
hľadiska, či je v  súlade s  katastrálnym 
operátom a či sú splnené procesné pod-
mienky povolenia vkladu. Ostatné nále-
žitosti zmluvy sa ponechávajú na tom, 
kto zmluvu autorizuje, resp. garantuje 
správnosť náležitostí zmluvy z  občian-
skoprávneho hľadiska. Výsledkom ko-
nania o vklade je buď rozhodnutie, že sa 
vklad povoľuje, alebo sa návrh zamieta. 
Vklad sa povolí, ak sú splnené všetky 
procesné podmienky na povolenie vkla-
du. V opačnom prípade sa zamietne. Pro-
ti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu mož-
no podať odvolanie na okresnom úrade, 
ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní 
odo dňa jeho doručenia.

Vklad do katastra nehnuteľností

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

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

Diabetes mellitus je ochorenie, kto-
ré je neporovnateľné s inými ocho-
reniami, samotný diabetik môže 
ovplyvniť jeho stav, priebeh, vývoj a 
prognózu neuveriteľnými 75-85 per-
centami. 

Je to obrovská výhoda oproti pa-
cientom s inými ochoreniami. Aktívna 
účasť na liečbe znamená dodržiavanie 
režimových opatrení - upravenie stra-
vovacích zvyklostí a zvýšenie fyzickej 
aktivity. A tu je kameň úrazu. Aj keď táto 
možnosť je, nevyužívajú ju všetci. 

Prieskumy ukazujú, že spomedzi 
diabetikov až 
- viac ako 75 percent sa stravuje nepra-
videlne,
- viac ako 75 percent konzumuje nevhod-
né potraviny,
- viac ako 77 percent si nemeria hladiny 
cukru v  krvi nepravidelne, 
- viac ako 58 percent si aplikuje zlú dáv-
ku inzulínu, 
- viac ako 45 percent nedodržuje určený 
čas a dávku predpísaného lieku

Prečo je to tak? - Kompliancia je 
miera spolupráce pri liečbe ochorenia. 
Vyjadruje, ako sa pacient riadi radami, 
ktoré dostane od lekára, zdravotnej ses-
try, z dostupnej literatúry. Platí to o do-
držiavaní diéty, cvičení, užívaní liekov, 
inzulínu, pravidelnosti kontrolných 
vyšetrení. Dôraz je kladený na ochotu 
spolupracovať s  medicínskymi odpo-
rúčaniami.  Úspechom liečby je stať sa 
dobre informovaným a motivovaným 

diabetikom, ktorý pozná možnosti a vý-
hody liečby pre jeho zdravie. 

Schopnosť chorého spracovať svo-
je ochorenie, vyrovnať sa s chronickou 
diagnózou, nielen s  cukrovkou, trvá 
u každého rôzne dlho – niekto to dokáže 
pomerne ľahko a  veľmi skoro sa začne 
zaujímať, čo môže aktívne zmeniť na 
zlepšenie svojho zdravia a aj to realizo-
vať. Niekto sa s  ochorením vyrovnáva 
veľmi dlho a  niekto sa aj nevyrovná 
a stále si kladie neriešiteľné otázky typu 
„prečo práve ja?“. Chronické ochorenie, 
akým cukrovka je, môžeme vnímať pe-
simisticky, poddať sa mu, alebo ho igno-
rovať. Prijatie ochorenia ale znamená za-
čať kroky k liečbe a k lepším výsledkom.

Kompliancia je dôležitá k  dobrej 
metabolickej kompenzácii – k dobrej 
kontrole glykémií a  k  predchádzaniu 
komplikácií. Slabá motivácia znižuje 
šancu na úspešnú liečbu. Je nevýhod-
ná aj pre verejné zdroje zo zdravotné-
ho poistenia, lebo znamená plytvanie 
prostriedkami na nespolupracujúceho 
pacienta na úkor toho, ktorý sa chce lie-
čiť a zlepšiť si svoje zdravie. 
Každá snaha, aby sa dia-
betik stotožnil s  liečbou, 
je vítaná a  môže zlepšiť 
výsledok spoločnej snahy 
lekár - pacient o úspeš-
nú liečbu.

Aktívna účasť diabetika na liečbe

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

metabolizmu a výživy
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Dvojzmenná prevádzka  pondelok – piatok. 
Mzda: 520 € + príplatky 80 - 90 € mesačne + mesačné odmeny, 

DDS. Str. lístky 4 €. Strojárske vzdelanie výhodou.

príjme do pracovného pomeru 

OPERÁTOROV VÝROBY

053/418 88 85, 0918 412 905, janka.lesnovska-sk@cfmholdings.com

CFM Slovakia s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves
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hľadá pracovníkov na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto/hod.
   ubytovanie ZADARMO
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
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AIW - Práca - Opatrovanie 

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
r r r k Č rv kríž

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
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 

seniorov v Rakúsku!

FIRMA TATRA TEXTIL, s.r.o. 
POPRADSKÁ 224, HOZELEC 

PRIJME DO ZAMESTNANIA:

 
ZÁKLADNÁ MZDA PRI NÁSTUPE 3,10 EUR/HOD., 

PRÍPLATKY DO VÝŠKY 100 EUR, + VÝKONNOSTNÁ PRÉMIA
OSOBNÝ POHOVOR NUTNÝ.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O TERMÍNE POHOVOROV V PRAC. DŇOCH 
OD 8:00 DO 15:00 HOD. NA TEL. Č.: 0903 635 278
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0915 549 895

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  
+ 8€ netto za odpracovaný deň
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PRIDAJ SA k nám
PONÚKAME STABILNÚ A DLHODOBÚ PRÁCU V POPRADE 

  
adekvátne skúsenostiam a praxi,

odmeny pri výročiach,  odmenu,

bonus za dochádzku

mesačné prémie do 20 %,

príspevok zamestnávateľa na DDP,

 dvakrát ročne,

ďalších podujatí.

PONÚKAME

Tel.: 0918 735 710, 0918 735 724, e-mail: personal@tatravagonka.sk
www.tatravagonka.sk | www.facebook.com/tatravagonka

ZVÁRAČ - mzda v HPP od 4,49 €/Nhod., SZČO od 7,80 €/Nhod. + motivačná zložka 
do 2,30 €/Nhod.    

  MAJSTER - mzda v HPP 900€ a viac v závislosti od praxe a odborných skúseností    

OBSADZUJEME POZÍCIE
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA0905 719 139
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