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NOVÉ!!!
Masáže = Zdravie

Štefánikova 25 
Nitra

0904 545 952

www.kanalizacnyservis.sk

KRTKOVANIE
VIDEOMONITORING
odpadov, kanalizácie

0904 023 542
ČERPANIE ŽÚMP

Aj na vzdialenosť až 40 m

ZA NAJLEPŠIE CENY

NON
STOP

Servis ČOV

vysokotlakové čistenie
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Vykonávame

STAVEBNÉ
PRÁCE
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tel.: www.stresnekrytiny.sk

predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

na krytiny až do

- 50%
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PALIVOVÉ DREVO 
poctivá ukladaná metrovica 

cena s dovozom 
40€/prm   

0949 598 398

         

 

Ušetrite až polovicu !!!
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   Maľujete, staviate, či rekonštruujete Váš dom, byt 
alebo chatu?
   Chcete nakúpiť  za najnižšie ceny a pritom mať ši- 
roký výber ako vo veľkých obchodných centrách?
  Navštívte Váš Dom farieb & hobby centrum a 
presvedčte sa sami, že tam nájdete všetko čo 
potrebujete. Za ceny o 30-50% nižšie ako v ob- 
chodných centrách. Načo platiť inde viac?
     Vašim známym dávajú v obchode zľavy a Vám nie?  
V tejto predajni sú okrem nízkych cien zľavy až do 

10% pripravené práve pre Vás. Navyše ku každému 
nákupu nad 49,-EUR dostanete osviežujúci darček.
    Odborné poradenstvo je samozrejmosťou. Príďte 
sa  presvedčiť,  cieľom  tejto  pre- 
dajne  je  šťastný a spokojný 
zákazník.

NITRA, Bratislavská 35 (HomeBox pri Möbelixe),  0948 955 977, www.vasdomfarieb.sk
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IZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

VYSOKOKVALITNÝMI 
MATERIÁLMI

0911 28 88 68
Sme na trhu už viac ako 25 rokov...
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NITRIANSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

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

párny týždeň: Nitra, Dolné Krškany, 
Dražovce, Horné Krškany, Kynek, Mly-
nárce, Párovské Háje, Alekšince, Bá-
dice, Branč, Veľká Ves, Cabaj, Čápor, 
Čab, Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, 
Dolné Lefantovce, Dolné Obdokovce, 
Golianovo, Horné Lefantovce, Hosťo-
vá, Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Jel-
šovce, Kolíňany, Lukáčovce, Lužianky, 
Malý Cetín, Nitrianske Hrnčiarovce, 
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Rišňovce, Rumanová, Štitáre, Veľký 
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ce, Zbehy, Žirany, Ladice, Veľké Zálužie 
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Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol, Zbehy, 
Žirany, Veľké Zálužie 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Kmeťkova 10
NITRA

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
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NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
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SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
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PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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kovou úpravou.
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Aj spomienky nás učia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Naozaj som to nemal rád. Kopať a oko-
pávať záhradu, obrábať záhony so ze-
leninou, nosiť vodu, zalievať. Roboty 
na celú jar. Moja nebohá stará mama 
to zvládala. Aj sama. Pretože – záhra-
da musela byť. A keď sa varilo, nešla 
do supermarketu, ale za stodolu, s 
nožom v ruke a vybrala si čo bolo tre-
ba. Dopestovala si všetko. Zeleninu, 
ovocie, bylinky, aj niektoré koreniny. 
A nielen pre seba, ale pre celý dom a 
často aj pre menej pracovité susedy, 
ktoré v nedeľu o desiatej dobehli so 
slovami „Beta, nemáš pórek?“ Alebo, 
„Beta, nemáš patruželu?“ Stará mama 
Betka vždy mala, aj na rozdávanie.

Pritom nemala žiadnu farmu, ani skle-
níky, iba pôdu, ruky a silu. A aj tej pôdy 
jej stačilo pomenej. V horúcom lete si 
išla ruky vyťahať, čo nosila vodu spredu 
zo studne. Bojovala proti krtkom, ručne 
zbierala mandelinku zo zemiakov a stí-
hala aj domácnosť a v mladších časoch aj 
prácu na družstve.

Dnes kosíme trávniky a po mrkvu 
utekáme autom do supermarketu. Jablká, 
slivky a višne patria medzi najdrahšie 
ovocie, hrušky sú luxus. Samozrejme, z 
dovozu. Domácich niet. Kupujeme lacné 
citrusy a ešte lacnejšie banány a v lekár-
ňach umelé chemicky vyrábané vitamí-

ny. Zemiaky z obchodnej siete v komore 
začnú hniť po týždni, zemiaky zo záhrady 
vydržali v pivnici do mája nasledujúceho 
roku.

A my hnijeme v radoch počas čakania 
na voľný košík alebo možnosť vstupu do 
obchodu. 

Dnes sa tomu vzletne hovorí potra-
vinová bezpečnosť. V skutočnosti na 
Slovensku skôr nebezpečnosť. Stačí, aby 
kdesi uviazlo pár kamiónov a ani tú mrk-
vu do polievky nemáme. Čosi sa stane a 
vrhneme sa na obchody ako vyhladovaná 
svorka vlkov. Už nevieme žiť tak, aby sme 
využili všetky možnosti, ktoré nám okol-
nosti priam vnucujú.

Veď malú záhradku môžeme mať aj 
na balkóne, ale o tom až niekedy nabudú-
ce. Ja iba že až teraz vidno, ako je dobré 
zachovávať si zvyky starých rodičov, ako 
je dobré nebáť sa práce so zemou a ako 
je dobré zvýšiť vlastnú potra-
vinovú bezpečnosť aspoň 
čiastočným samozásobiteľ-
stvom.

Začína sa sezóna, ešte 
je čas. A tento rok aj čas 
najvyšší!

Nech sa vám 
darí

GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou

Kŕmené husi s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,50€/kg

9€/kg

4,30€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ

PREDAJ
6 - týždnové
MORKY NA CHOV
a živé KURENCE
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0918 794 577

Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)

Cena 37€/ pms (bez dopravy)
Cena za  6pms z dopravou 
(Nitra a okolie od Zlatomoraveckéj cesty - 5km)

Cena za 10pms z dopravou 
(Nitra a okolie od Zlatomoraveckéj cesty - 5km)

Cena za 10pms z dopravou 
(napr.: Lužianky, Lehota, Ivanka pri Nitre, 
Veľký Cetín)

275€

Cena platí do 30.4.2020

425€

445€

DREVO
EXPRESS
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www.kamenarstvobednar.sk 78
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, Zlaté
Moravce, Vráble,
Levice a okolie 

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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INZErÁT,KTOrÝ
prEDÁVa

0910 851 307 
0910 455 919
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Sociálna poisťovňa informuje za-
mestnávateľov a SZČO o platení po-
istného za mesiac marec aj priamo, 
prostredníctvom SMS a e-mailu. Do-
teraz rozoslala okolo 500 tisíc mai-
lov a sms správ všetkým subjektom, 
ktoré majú v Sociálnej poisťovni 
nahlásené aktuálne kontakty. Žia-
dosti sa začínajú prijímať prostred-
níctvom elektronického formulára. 

Základnou podmienkou odkla-
du poistného je pokles čistého obratu 
alebo príjmu z podnikania a inej sa-
mostatnej zárobkovej činnosti o 40 per-
cent a viac. 

Nárok na odklad platenia odvodov 
si už teraz môžu podnikatelia uplat-
ňovať vyplnením a odoslaním elektro-
nického formulára, ktorý na tento účel 
pripravila Sociálna poisťovňa a zverej-
nený je na jej webovej stránke tu: Čest-
né vyhlásenie.

Pre získanie rýchlejšej spätnej 
väzby formou notifikácie o zapracova-
ní požiadavky je vhodné uprednostniť 
webovú verziu formuláru a jeho elek-
tronické odoslanie.

Ak niekto nedisponuje prístupom 
k internetu, je možné využiť aj listinnú 
podobu formuláru. Po vyplnení a pod-
písaní ho treba zaslať poštou na adresu 
príslušnej pobočky Sociálnej poisťov-
ne, prípadne doručiť do schránky v jej 
priestoroch.

Spôsob určenia poklesu čistého 

obratu a poklesu príjmov z podnikania 
a inej samostatnej zárobkovej činnosti 
je určený nariadením vlády Slovenskej 
republiky č. 76/2020 Z. z. z 9. apríla 
2020 o spôsobe určenia poklesu čistého 
obratu a príjmov z podnikania a z inej 
samostatnej zárobkovej činnosti.

Sociálna poisťovňa zároveň upo-
zorňuje, že čestné vyhlásenia na účely 
odpustenia povinnosti platiť poistné 
na sociálne poistenie za apríl 2020 
môže prijímať až po splnení nasledu-
júcich podmienok-musí to schváliť 
parlament, podpísať prezidentka SR a 
uverejniť Zbierka zákonov SR. Splnenie 
všetkých týchto náležitostí je možné 
očakávať v týchto dňoch a až po splne-
ní týchto náležitostí zákon nadobudne 
platnosť a účinnosť.

Hneď ako sa tak stane, Sociálna 
poisťovňa oznámi odvádzateľom po-
istného všetky potrebné skutočnosti 
a spôsob, akým bude potrebné doku-
menty prijímať.

Sociálna poisťovňa operatívne

» SP
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POTREBUJETE DREVO 
  NA KÚRENIE? 
Ponúkame na predaj

0918 938 519

Garancia dodania dreva do týždňa po objednaní 80
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INTERNET M INTERNET L 14,99 €

11,99 € 
150 Mb/s 300 Mb/s

19,99 €

13,99 € 

Kristína Lauková, 0950 040 096

Monika Dávidová, 0918 898 007

SWAN CENTRUM

Ján Volko

Predbehni

dobu 

internetom

144 €
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim auto rok 1980 a staršie. 
Platba ihneď. 0903 305 388
» Kúpim auto rok 1980 a staršie. 
Platba ihneď. 0903 305 388
» PIONIER MUSTANG SIMSON JAWA 90 
KÚPIM TIETO MOTORKY 0915 215 406

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8
» Kúpim Haki lešenie, 0908 532 
682

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STA-
ROŽITNOSTI, STARÉ VECI A ĽUDOVÉ 
KROJE 0918 439 124
» ODKÚPIM VYZNAMENANIA 0903 
868 361

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim starý strieborný príbor 
alebo iné veci zo striebra Platba 
ihneď. 0944 469 960
» Kúpim hokejové kartičky sloven-
skej extraligy 0908 876 988

hľadám prácu 15
» Hľadám prácu ako opatrovateľka 
seniorov môžu byť aj deti, nástup 
možný ihneď. 10 ročná prax. Okres 
Zlaté Moravce. Tel.0905 692 647
» HĽADÁM BRIGÁDU NA STAVBE 
0940 855 751

zoznamka 16
» Hľadám si priateľku 25-40r. 
slobodnú, bezdetnú, nie molet-
ku. Sms 0948 528 207
» 55r hľadá priateľku 0917 049 831

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / iné    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

Chcete si
podať inzerát?

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie 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. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.

Vláda predstavila občanom postup-
nosť krokov pri otváraní ekonomiky.

Ak sa situácia bude po stránke prie-
merného prírastku nakazených ob-
čanov vyvíjať dobre, to znamená, že v 
priemere nepribudne denne viac ako 
100 nákaz, bude sa pokračovať podľa 
plánu v tabuľke.

Ak počet infikovaných občanov 
prekročí denný priemer 150, uzavrie 
sa to, čo bolo otvorené v predchádzajú-
com kroku.

Ak bude počet infikovaných nad 
200, možno podľa vysvetlenia očaká-
vať úplné uzavretie všetkého – okrem 
lekární, potravín a drogérií.

Otváranie ekonomiky

» red

27. apríla 2014 
uskutočnila sa kanonizácia pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II.

Výročia a udalosti

26. apríla 1986   
udial sa výbuch jadrovej elektrárne v Čer-
nobyle.

Výročia a udalosti

AUTO
PNEU SERVIS

Automont - Mikula
tel.: 0910 448 778  0911 159 559

Cabajska 10, 949 01 Nitra (bývalý areál mäsokombinátu/TAMI)

SEZÓNNE PREZÚVANIE 80
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Firemné rúška.sk

- dvojvrstvové bavlnené rúška s vlastným logom

- ručne šité v krajčírskej dielni
- elastická gumička
- vhodné na viacnásobné použitie
- možnosť prať na 600C

- sterilne balené

      odosielame do troch pracovných dní

Štúdio Škerák, Krajná 76, Šamorín
tel.: 0911 754 726
         www.firemneruska.sk
                      FB: @firemneruska
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

2-3 týždňové 
2-3 týždňové
2-3 týždňové

2 týždňové
17 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

3,50 €
3,50 €
8,00 €
2,30 €
6,00 €

0905 745 006  0903 944 151    TURÁ - bývalé PD
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Úrad verejného zdravotníctva vydal s 
účinnosťou od 20. apríla nové karan-
ténne opatrenia, zamerané na pre-
venciu šírenia epidémie.

Všetky osoby, ktoré prídu zo zahrani-
čia, pôjdu do povinnej štátnej karantény. 
Výnimky platia pre niektoré skupiny – 
napríklad tehotné ženy, osoby nad 75 ro-
kov, osoby s vážnymi zdravotnými prob-
lémami, „pendleri“, vodiči a posádky 
nákladnej dopravy s cieľom zásobovať 
SR a podobne. 

Všetkým osobám, ktoré od 20. aprí-
la 2020 od 7.00 hod. vstupujú na územie 
Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolá-
cia v zariadeniach určených štátom na 
dobu nevyhnutnú na vykonanie labora-
tórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 
a následne po zistení negatívneho vý-
sledku sa tejto osobe nariaďuje domáca 
izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. 
Po dobu domácej izolácie podľa predchá-
dzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám 
žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Všetkým osobám, ktoré od 20. aprí-
la 2020 od 7.00 hod. vstupujú na územie 
Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby 
bezprostredne po návrate do Slovenskej 
republiky oznámili túto skutočnosť a to 
telefonicky alebo elektronicky poskyto-

vateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý 
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špe-
cializačnom odbore všeobecné lekár-
stvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu 
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
alebo poskytovateľovi zdravotnej sta-
rostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú 
starostlivosť v špecializačnom odbore 
pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvo-
renú dohodu o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na 
území Slovenskej republiky uzatvore-
nú takúto dohodu sú povinné oznámiť 
umiestnenie do izolácie miestne prísluš-
nému lekárovi samosprávneho kraja. 

Všetkým poskytovateľom zdravot-
nej starostlivosti, ktorí poskytujú zdra-
votnú starostlivosť v špecializačnom od-
bore všeobecné lekárstvo alebo pediatria 
sa nariaďuje, aby všetkým osobám, ktoré 
v období od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. 
vstúpili na územie Slovenskej republiky, 
vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v 
spoločnej domácnosti, vystavili PN z dô-
vodu karantény pre COVID-19.

Opatrenie sa nevzťahuje na osoby, 
ktoré sú v ňom uvedené ako výnimky. 
Ich presná špecifikácia je na webovej 
stránke Úradu verejného zdravotníctva 
SR.

Nové karanténne nariadenia

» Zdroj: ÚVZ SR
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Ponuka práce 
pre vodičov VZV a operátorov 

skladu (pickerov)
Nástupná základná mzda 
pre vodičov VZV od 858 €, 

pre pickerov 714 € + 
bonusy do 15% + rôzne 

príplatky + stravné lístky.  
Práca v Nitre, 

v 2-3 zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená 

bezplatne. 
Nástup v priebehu mája.

Info na 0948 430 727 
0948 121 244 

Job Impulse s.r.o.

Kontakt:
jarosova@novosedliksro.sk

mobil: 0907 731 489

VODIČ
VP  C + E
hydraulická ruka
autožeriav AD 20T

Prijmeme
pracovníkov do TPP

od 6€/hod
+ MESAČNÁ ODMENA
+ DIÉTY / STRAVNÉ LÍSTKY

STROJNÍK
obsluha stavebných
strojov 1B, 1C, 1G, 2B
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,70 € / ks
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+421 908 428 021 +421 905 945 291

NEVYHRÁVAT NEVIET AK ALE
VY ALUJT S NÁ
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KONTAJNEROVÁ DOPRAVA
Odvoz stavebného

odpadu a preprava

materiálov kontajnermi

Peter Varga 0911 566 902 80
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Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

INZErÁT,
KTOrÝ
prEDÁVa

0910 851 307 
0910 455 919
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 4. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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Koronaman VYHODNOCUJE SÚŤAŽ 
Pred necelým mesiacom sme vyzvali podnikateľov, ktorí sa nevzdávali a bojujú 
s epidémiou korony aj ekonomicky, aby nám dali vedieť svoje nápady.

Dezinfekcia vozidiel ultrazvukom, 
Design Technology, Poprad  
Veríme, že podporou tohto projektu pomôžeme nielen 
jednej fi rme, ale cez podporu zdravia a udržateľnosti 
biznisu aj viacerých podnikateľov.

Študijné centrum BASIC, Senec  
Zákaz osobného stretávania veľa biznisov doslova vy-
pol. V prípade prechodu na online vzdelávanie  a kon-
zultácie je to naopak cesta, ako osloviť nových zákaz-
níkov aj z oblastí, kde ste doteraz nepôsobili. Veríme, že 
podpora pre senecké študijné centrum bude príkladom 
a inšpiráciou aj pre ďalších.

Spoločenská hra Kalórie,
Dom srdca Martin  
Obmedzenie pohybu sa prejavilo u viacerých na váhe 
a sekundárne aj na zdraví. Preto podporíme pro-
jekt, ktorý má nielen podnikateľský, ale aj zdravotný 
rozmer.

Predajne konceptu Farmfoods, 
AGROTRADE GROUP Rožňava
Značku a projekt Farmfoods vytvorili slovenskí 
farmári, ktorých podporíme pri ich snahe dostať do 
povedomia špičkové slovenské potraviny, vyrábané 
bez konzervantov a „éčok“, ktorých sú priemyselne 

vyrábané potraviny plné. Pre všetkých, čo sú kvô-
li vírusu doma a varia sebe aj deťom - nech jedia 
zdravé potraviny.

Potulný kováč Ladislav Gulyas, 
Sládkovičovo 
Zrušenie festivalov, jarmokov a ostatných vere-
jných podujatí, ale aj zatvorenie škôl zrušilo šancu 
na   prezentáciu viacerým remeselníkom. Umelecký 
kováč aktívne hľadá spôsoby, ako dostať jeho remes-
lo k ľuďom aj v dobe pandémie a keďže to bude 
príklad aj mnohých ostatných, radi ho v tom pod-
poríme.

Sľúbili sme vybrať:

5 projektov 5 000 EUR
KTORÉ PODPORÍME

INZERCIOU 
V HODNOTE

Dostali sme viac podnetov ako sme čakali a tak nám výber trval dlhšie. Odhodlanie a presvedčenie malých a stredných podnikateľov, ktoré 
obsahovali tieto projekty, bolo veľmi motivačné. Podporu si zaslúžil každý jeden. Napokon sme však vybrali 5 projektov, ktorým sa budeme 
venovať. Snažili sme sa zostaviť pestrý mix, ktorý obsahuje rôzne činnosti. Sú to tieto:
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V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. čísle  
0911 770 074  v Po - Pia od 08,00 – 16,00 hod.

hľadá nových kolegov
(aj predčasných, výsluhových dôchodcov)  

na stráženie administratívnych a priemyselných 
objektov v Nitre.

Trvalý pracovný pomer 
MZDA: od 650 eur v čistom/mesiac

  Preukaz odbornej spôsobilosti nie je podmienkou
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Spoločnosť PMP Montex s.r.o. poskytujúca služby v ob-
lasti montáží, rekonštrukcií, opráv a údržby technolo-
gických celkov ako aj v oblasti modernizácie výrobných 
zariadení a montáži a demontáži oceľových konštrukcií

HĽADÁ ZAMESTNANCOV 
do trvalého pracovného pomeru na pracovné pozície 

montér, potrubár, zámočník, zvárač, technik realizácie

PONÚKAME:
■ Mzdové ohodnotenie od 880 Eur/mesa-       

   čne podľa skúseností a zručností
■ Možnosť kariérneho a finančného rastu
■ Absolvovanie certifikovaných školení
■ Ubytovanie zabezpečené zamestnáva-   

    teľom

Kontakt: PMP Montex s.r.o., Vlčie hrdlo 90, 821 07  Bratislava www.pmpmontex.sk 

POŽIADAVKY
■ Manuálna zručnosť
■ Ochota cestovať
■ Flexibilita a spoľahlivosť
■ Technické/strojárske vzdelanie
■ Anglický jazyk – pokročilý – platí  
   pre pozíciu technik realizácie 

V prípade záujmu nám pošlite svoj životopis mailom na kariera@pmpmontex.sk. 
Do predmetu správy uveďte názov pozície o ktorú máte záujem.
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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

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

K
R

 

 

47
-0
64

100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

Objednávky na MORKY
nahlásiť do 3.mája

SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

�����������������������������

�������������������������������������������
�������������������������������������������������

���������0903 848 030 I 0907 919 325

�������setlsk@centrum.sk

���

����������������������������������

8
5
_
0
2
6
5

94
-0
05
7

www.pekneruska.sk

Ochranné rúško
so znakom
Slovenska

z edície
„ZVLÁDNEME TO“

PEKNÉRÚŠKA.SK

Doručenie kuriérom
do 24 hodín
priamo k Vám 

Ochr
so
Sl

„ZV

priamo k


