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KOMINÁRSTVO
na trhu už 28 rokov

a PREDAJ KRMÍV

- revízie komínov ku kolaudácii
rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie
a vonkajšie fasádne komíny
s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie aj
zadechtovaných komínov

PREDAJ
MLÁDOK
Viac informácií
NA STRANE č.

INZERCIA

Karol a Bc. Ján Kmeč
revízni technici komínov

0907 887 332

VIZITKY

0907 887 332

57-0026

57-0011-1

57-0023
57-0023

0915 426 164 | 0907 933 226
mail: kmekom@kmekom.sk
KMEKOM, s.r.o., Nová Ľubovňa 27
www.kmekom.sk
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Plavba za horizont

ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

Tento názov knižky sme vymysleli
spolu s jej autorom, Lacom Herzogom
niekedy v noci v kormidelni tlačného remorkéra Ružín počas plavby po
Dunaji do Passau. S nákladom oceľových peliet. Nie s turistami. S kúskom
dobrého chleba a kyslého mlieka, nie
za stolom s luxusným menu. V teplákoch, nie v smokingu. Pri zelenom
svetle obrazovky radaru.

„hodnoty“, ale sú to skôr chvíľkové potreby, ako hodnotový systém.
Každý z nás sa plaví za horizont.
Niekedy. Niekto raz, niekto občas, niekto z paluby ani nevystupuje. Naše
plavby ťažko nazvať výletnými, je to
veľmi ťažko skutočná životná drina. Kto
raz strávil pár dní na nákladnej lodi,
vie, čo je to musieť a či dokonca môcť sa
spoľahnúť na človeka, dôverovať, obetovať sa. A to mi pripomína, že životy
Ladislav Herzog (dnes už na onom mnohých z nás sú takou plavbou. S posvete) v Plavbe za horizont po dlhom čase trebou držať kurz, ovládať a dodržiavať
zas raz popustil uzdu svojej dobrodružnej pravidlá, byť v strehu pred nebezpečennáture. V spomienkach sa vracal do dôver- stvom a tu a tam hodiť niekomu lano, ak
ne známeho prostredia dunajských lodí a to práve potrebuje.
lodníkov. Lacovo bilancovanie vlastného
Rieka je plná príbeživota je veľkou témou. V každom momen- hov o pomoci. O záchrate nášho života si treba položiť otázku, či ne i o nešťastí. Ako život.
to, čo činíme, má pre nás samotných do- Je dobré z času na čas si
statočný zmysel. Či to má zmysel pre naše takú plavbu uvedomiť.
ľudské spoločenstvo a čo mu to dá. Otázka
S lodníckym pohodnôt a ich usporiadanie v rámci vlast- zdravom - ahoj,
ného sveta je prioritou myšlienkových milí čitatelia
potrieb človeka. To ho odlišuje od zvierat.
Hoci aj mnohé z nich poznajú nejaké svoje
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
99-0022

2

F R É ZO VA N I E a
9 / 2 n . 2 9$ 1 , (
.20¥129

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
!IUÁ]RYDQLHDYOR{NRYDQLH
komínov
!VWURMRYÁĆLVWHQLH
zadechtovaných
komínov
> fasádne komíny
!ĆLVWHQLHDNRQWUROD
komínov

0911 918 050

www.regionpress.sk
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sieť 39 regionálnych novín

od 7,00 hod do 17,00 hod
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

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

Ski centrum Kubašok

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY

Sneh sa topÍ a my topÍme ceny

možnosť predaja
aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202

AKCIE

Kontaktná adresa Poprad:
Hviezdoslavova 24
tel.: 0915 547 169
email.: poprad@dachmann.sk

Trojhodino

vý lístok pre
deti za 8 €
a pre dosp
elých 10€.

maxidachmann@gmail.com

Prijíma objednávky na:

Plat

t kurčatá brojlere

nosť akcie od
2. 2.2020
- od Popradu vzdialené len 8 km,
- O svahy sa denne staráme,
- na svoje si prídu začiatočníci, ale aj náročnejší klienti,
- k dispozícií 5 vlekov, ski servis a inštruktori,
- možnosť večerného lyŽovania,
spišské bystré
- požičovňa lyží a snowboardov, bufet,
- záchranná služba v prípade zranenia.
+421 911 987 006

jednodňové

t kurčatá brojlere okolo 1 kg
t morky 7-týždňové
t nosnice 6-16 týždňové
t kačky, husi a husokačky

www.kubasok.sk
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www.dachmann.sk

83-0011

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

2

HYDINA KUBUS s.r.o.
VEĽKÝ SLAVKOV 290

Objednávky na tel. č.: 052/776 73 59, 052/776 73 60, 0911 952 229
Informácie: Pondelok - Piatok : 8.00 do 15.00 hod.

99-0038-2

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

99-0025

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

99-0014

www.kominar-lubovna.sk
www.kominyfrezovanie.sk

bývanie

Ľubovniansko
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Nová Vitara a SX4 S-Cross vás práve teraz potešia extra ponukou bonusov
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SEPULTURA·AMARANTHE
THERION·ORPHANED LAND

IMT SMILE

KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE

KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
HEĽENINE OČI·GLADIÁTOR HEX

83-0066

MEDI AL B AN AN A·AKUS T IK A·ANDY C

KURZY SBS

organizované na základe akreditácie, udelenej Ministerstvom vnútra SR

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
PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE:

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

99-0187

GRUPP 5B

E
MENTÁLN
AK STE MO
E,
RADE PRÁC
Ú
A
N
NÝ
STI
EVIDOVA
SPÔSOBILO
EJ
RN
BO
KURZ OD
V SBS
PRE PRÁCU
D PRÁCE
RA
Ú
Í
D
RA
VÁM UH
E
ŠK
VÝ
EJ
N
V PL

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

S

AKCIA 250€

U

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

kovanie ZDARMA
v ponuke aj

O

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR
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34-0007-1

K

Otvorené:
Po-Pia: 9-17

9 6 3 8
8

D

zameranie ZDARMA

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

1
4 5

U

7
3
8 3 5
1

4
1 3
5 4 9
8
9
6
5
9
4

Ľubovniansko

vzdelávanie / ŠKoly, služby
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Trojuholník škola – rodič - žiak VIII

Gymnáziá si často volia žiaci, ktorí
sa nevedia rozhodnúť, čo chcú študovať
ďalej. Gymnázií máme pomerne veľa
a tešia sa veľkému záujmu najmä vo
veľkých mestách. Pri výbere treba dávať pozor na tie, ktoré sú kvalitné, majú
svoje meno, tradíciu a nie sú odkázané
robiť nábor žiakov. Ak má gymnázium
nedostatok záujemcov o štúdium, treba
si overovať dôvody tohto stavu.
Okrem všeobecnovzdelávacích
predmetov sa gymnáziá venujú najmä
cudzím jazykom. Poznáme gymnáziá,
ktoré sa profilujú na konkrétny predmet, napr. na matematiku. Existujú
aj bilingválne päťročné gymnáziá, na
ktoré sa dá nastúpiť už po 8. ročníku
ZŠ, v ktorých sa realizuje výučba v anglickom, nemeckom, francúzskom či
inom jazyku. Takéto gymnáziá poskytujú možnosť spraviť si štátnu jazykovú
skúšku. Okrem toho, stredné školy vo
všeobecnosti môžu poskytovať niekoľko voliteľných predmetov, keďže majú
viac disponibilných hodín. Preto treba
poznať výchovno-vzdelávaciu správu

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

57-0024

Gymnáziá poskytujú všeobecné
štúdium, ktorého vyvrcholením je
maturita. Predpokladá sa, že gymnazista bude pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. Avšak aj s maturitou z gymnázia možno nájsť
uplatnenie na pracovnom trhu.

školy, jej školský vzdelávací program
a jej profiláciu. Opäť upozorním na to,
že pri profilácii hrozí, že študenta daný
predmet prestane napĺňať, no bude ho
musieť naďalej študovať.
Súčasťou maturitnej skúšky je ústna odpoveď, externý test a písanie slohovej práce z materinského a cudzieho
jazyka. Napriek tomu, že sa snažia
študenti dosiahnuť najlepšie výsledky,
málokedy sa zohľadňujú v prijímaní na
vysoké školy (VŠ). Je však výhodné vedieť, na ktorú VŠ chce žiak ísť, a podľa
toho si vybrať gymnázium, trebárs aj so
zameraním na budúci vysokoškolský
odbor. Netreba však zabudnúť na to, že
na vysokoškolské štúdium môžu pripraviť aj stredné odborné školy.
V diskusiách sa často otvárajú
osemročné gymnázií (OG), ktoré si vyberajú najlepších žiakov z 5. ročníkov
ZŠ. Takisto treba pripomenúť, že nie
každé OG sa vyznačuje kvalitou. Rodičia ich volia aj preto, aby sa vyhli prijímačkám a testovaniu. Testovanie sa
však realizuje už aj v kvarte gymnázia.
OG volíme vtedy, keď sme presvedčení,
že daná škola žiakovi pomôže, že má
študijné predpoklady, že plánuje ísť na
vysokú školu. Ak dieťa preradíme zo
snobských alebo sebeckých dôvodov,
môžeme spôsobiť dieťaťu dlhodobé trápenie sa a čelenie konkurencii vynikajúcich žiakov.
učiteľ ZŠ s MŠ

33-0027

Gymnáziá
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky:
uve me
pechúr,
do chodu
batavit,
ichor

1. as
tajni ky

krv bohov
(z gréc.)

konkurz

Gróf sa vezie na ko i a hovorí ko išovi:
- Po úvaj, Jano, niekto mi chodí kradnú slamu!
Vidíš tie diery v stohu?
- Ale nie, pán gróf, to sa len my, paholci a slúžky,
chodíme sem v sobotu hráva .
- A to máte aké hry?
- No, dievka str í hlavu do diery, mládenec príde,
zodvihne jej suk u a ona potom háda,
ktorý to bol.
- Po uj, Jano, ale to sú ve mi interesantné hry.
Nemohol by som aj ja prís ?
- oby nie, pán gróf,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

mucha
z e ade
pestríc

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
» Kúpim Jawu, CZ, Simson
môžu byť aj nepojazdné
alebo len diely.
0949505827

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

sviš anie

pešiak
(žart.)
ve mi
po obú
(expr.)

skratka
rastom
Slovenskej zna ka
sa priblíži
ligy v Ame- pre pascal
dospelosti
rike

spopred

07 REALITY / iné
» Chcete predať nehnuteľnosť? Kúpim v hotovosti.
Tel. 0948 068 938
» Predám 3i byt s vlastným
plynovým kúrením, viac
info 0917 900 949

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 tkané plátno, vrecia, kroje, šatky, sukne, starožitnosti. 0909117320

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
Chcete si
podať
podať inzerát?
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
vámvyúčtuje
vyúčtujeváš
vášmobilmobilný
operátor. Cena je 0,60 €
ný operátor.
sCena
DPHjeza0,60
každých
začatých
30
€ s DPH
za kažznakov
textu 30
vášho
inzerátu
dých začatých
znakov
textu
vrátane
medzier. vrátane
Nič iné neúčvášho inzerátu
metujeme.
Služba
dzier. Nič Upozornenie!
iné neúčtujeme.
nefunguje
u operátora
TIP 1: Ak chcete
inzerát 4ka.
na viac
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov,
pošlite
týždňov, pošlite rovnakú
rovnakú sms
sms
toľkokrát,
toľkokrát, vv koľkých
koľkých týždňoch
týždňoch
chcete inzerovať.
inzerovať.
chcete
TIP 2:
2: Ak
Ak chcete
chcete inzerát
inzerát uverejuverejTIP
niť
niť vv ľubovoľných
ľubovoľných iných
iných našich
našich
novinách, SL zameňte za skrat2.
ku novín,
novín, ktorú
ktorúnájdete
nájdetenana
strane vľavo
zadnej
stranedolu.
vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk
technicSlužbu
PlatbaMobilom.sk
techky
zabezpečuje
ELET,
s.r.o.
nicky
zabezpečuje
ELET,
s.r.o.

2. as
tajni ky

oblas
výskytu

3. as
tajni ky

cudzie
mužské
meno

kr ma,
po esky
môžem

tam

vzorec
sulfidu
indnatého

vládca
ženské
meno

sprevádzanie re i
výrazom
tváre

trhá
(kniž.)
písomná
správa
hrubé
povrazy
tretia
as celku

záštita,
ochrana
(pren.)
matka
Pomôcky:
Romula
egida,
a Rema
trúdovka,
vydlabával
Eol

tla il
pohybuješ
sa po vode

hlavný
mestský
chrám,
katedrála

as
rukavice
spor
(zastar.)
pletka
(kniž.)
zotri

skratka
lekárskej
fakulty

grécky
boh vetrov
decht
(hovor.)

práve,
priam

rímske
íslo 550
zna ka
milikelvina

odroda
vermikulitu
skratka
súhvezdia
Povozník

málokrvnos

klamstvá

rozprávková obluda

www.scalpermedia.sk
S otázkami, ktoré sa
Volebná infolinka
týkajú parlamentných
volieb, sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku.
Zriadilo ju Ministerstvo vnútra MV SR.
Informačná linka bude prístupná od pondelka do soboty
29. 2. od 7.30 do 15.30 h na telefónnych číslach 02/4859
2317 a 02/4859 2312. V deň konania volieb, 29. februára,
bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzavretia
volebných miestností. „Tieto linky sú určené pre verejnosť,“ pripomína ministerstvo.

www.facebook.com/krizovkysusmevom
Výročia a udalosti

5. marca 2007

zomrel Milan Kiš, slovenský herec (* 1934).

6. marca 1930

sa v USA objavili prvé mrazené polotovary.
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Chrípka a prechladnutia u diabetikov II REGIONPRESS ďakuje
Z času na čas sa stane, že niekto z poslanec za našu časť Miroslav Rosina
Meranie hladiny cukru a ketolátok
Každé infekčné ochorenie môže
spôsobiť zmeny v hladinách krvného cukru. Preto počas choroby
je potrebné si častejšie merať glykémiu glukomerom ako obyčajne.
Frekvenciu merania je vhodné
prispôsobiť
závažnosti ochorenia
dýchacích ciest – či už je to chrípka,
nádcha, zápal priedušiek alebo až
pľúc – čím je diabetik viac trápený
infekciou, tým častejšie – obyčajne
trikrát za deň, pri vážnejších stavoch
a komplikovanej liečbe, až každé 3 až
4 hodiny. Pri významných zmenách
oproti bežným hodnotám, je potrebné konzultovať svojho diabetológa.
Možno bude potrebné upraviť dávku
inzulínu, alebo tabliet. Každý diabetik by mal vedieť, ako si upraviť dávku
inzulínu, ak sa sám dobre pozná a vie
aj správne vyhodnotiť namerané glykémie, pokojne možno titrovať o 2-8
jednotiek inzulínu smerom nahor, ale
aj nadol.
U diabetikov 1. typu je vhodné
skontrolovať aj ketolátky v moči alebo
krvi, lebo pri vysokých hladinách ketolátok je riziko diabetickej ketoacidózy. Prítomnosť ketolátok je ďalším častým dôvodom zavolať svojho lekára.
Hladina cukru a úprava liečby
Aj pri nezmenenej dávke liekov či

inzulínu, alebo pri užívaní niektorých antibiotík, môže sa niekedy objaviť nižšia hladina krvného cukru
– hypoglykémie. Ale nebýva to často.
Obyčajne pozorujeme zvýšenie hladiny glykémie. Prebiehajúce infekčné
ochorenie je stresom pre organizmus.
A vtedy sa vylučujú látky - stresové hormóny, ktoré na jednej strane
obraňujú organizmus, na druhej ale
pôsobia proti účinku inzulínu, oslabujú jeho vplyv a hladina krvného
cukru sa tak zvyšuje. Pečeň uvoľňuje cukor zo svojich zásob, zvyšuje sa
inzulínová rezistencia – odolnosť
tkanív voči inzulínu. Preto je pravdepodobné, že počas infekčného ochorenia je potrebné na prechodnú dobu
zvýšiť dávku inzulínu či užívaných
antidiabetických tabliet. Je to dôležité
v situácii, keď hladina krvného cukru
je vyššia ako 10-14 mmol/l viac ako 24
hodín.
Ketolátky je potrebné merať, ak je
hladina krvého cukru vyššia ako 17 mmol/l, hlavne
u diabetikov 1. typu.

vás, milí čitatelia, reaguje na to, čo
uverejníme. Súhlasne, nesúhlasne.
Ak má takáto reakcia spoločensky
prijateľnú podobu, zvykneme reagovať. Osobne, alebo aj takto verejne.

Tentoraz ide o odozvu na naše nedávne redakčné slovo, v ktorom sme
upozornili na to, že nie iba „naše“ je
naše, že často aj to spoločné môže po
skrášlení spríjemniť život nám všetkým. A za to treba určite poďakovať.
Dnes pani Helene z Nosíc. Jej pozdrav
citujeme:
„Dobrý deň pán šéfredaktor.
Pred týždňom, alebo skôr,som si poplakala pri Vašom článku. (Bolo to o
kamarátoch). V najnovšom čísle píšete
o skrášľovaní okolia. Som z Nosíc, je to
časť Púchova. Pred troma rokmi som
si zmyslela,že by bolo dobré dať na zastávku kvety. Dali nám novú zastávku,

dal priestor predĺžiť, dali tam zábradlie.
Dala som za všetko okolo 50 eur, ale to
nevadí, nikto mi to nekázal.T ento rok
Púchovské noviny vyhlásili súťaž letnú,
jesennú a zimnú - aj balkóny. Vyhrali
sme druhé miesto. S pani Annou Gašpárkovou, ktorá býva pri zastávke sa
striedame pri polievaní. Našli sa aj takí,čo hovorili že načo to robím a kto mi
to bude chodiť polievať. Stiahla som si
tú fotografiu z môjho profilu,tak neviem
či to dobre pripojím k článku. Tá druhá
fotografia je môj dom,v ktorom žijem
sama,tak sa teším z kvetov. Ďakujem za
krásne články, tie čítam prvé.
Helena Dunková – Nosice“

Nuž, milá pani Helenka, my ďakujeme tiež, za všetkých, ktorých oko sa
poteší pri pohľade na Vašu nadprácu.
Ale aj za Váš list. Všetko dobré Vám aj
pani Anne!
S pozdravom – za redakciu

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

» Ivan Brožík

VIAM dražobná spoločnosť, s.r.o.

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby: Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ,
Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č. 320 na 3. poschodí,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Dátum a čas konania dražby: 27. marca 2020 o 10.45. hod.
Predmet dražby: 2 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 99

80%

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

distribú

c
poprad ia: 40 000 dom
sko@re
gionpreácností
ss.sk

Inzercia
u nás sa oplatí

Výročia a udalosti
sa odohralo prvé predstavenie opery SND v Bratislave – Hubička
Bedřicha Smetanu.

1. marca 1920

94-0030

Výročia a udalosti
sa narodil Pavel Bunčák, slovenský básnik, pedagóg a literárny vedec († 2000).

4. marca 1915

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t3VǏOâQSBDPWOÓLoSVǏǏJTUFOJFoûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ#5ûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ$PEûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ

;JNOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
+
príplatky a 0%.&/:
,dispecing2@aii.sk

87-0028

na 7. poschodí, ul. Okružná 882/70, 064 01 Stará Ľubovňa

Najnižšie podanie: 33.400€ Minimálne prihodenie: 500€
Výška dražobnej zábezpeky: 3.000€
VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.: 0907 337 779, 0903 435 423
www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com

Výročia a udalosti
nastupujúci prezident Vladimír Mečiar udelil amnestiu pre neznámych
páchateľov zodpovedných za kauzu zavlečenie Michala Kováča ml..

3. marca 1998
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trofejeeu@gmail.com

46-0017

tel. 0940 723 073
SCLEROSIS MULTIPLEX najčastejšie postihuje mladých ľudí
v priemere od 18 - 36 rokov, ktorí sú často odkázaní na invalidný vozík.

2 % z Vašej dane ani nepocítite,
nám však ZACHRÁNITE ŽIVOT.

Len REHABILITÁCIA MÁ 100% ÚČINOK v liečbe SM.
Vyhlásenie o poukázaní 2% si stiahnite z webovej stránky

www.ncsm.sk

a spolu s Vašim Potvrdením o zaplatení dane ” pošlite do 30. apríla na hociktorý DÚ v SR.
”

SETL SK

32-0031

85 0152

Prijímateľ 2%: NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.
Sídlo: ,VLVǏÓOPWB 4BCJOPWt Právna forma: Nezisková organizácia t IČO: 42092175

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk
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85-0008

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������
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