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SPIŠSKO

SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO
ČISTENIE HROBOV
JEDNOHROB 65 €
DVOJHROB 100 €

ŠITIE PAPLÓNOV, VANKÚŠOV, PERÍN,
ZAVINOVAČIEK, DETSKÝCH PAPLÓNIKOV
79-226

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

KUPÓ

NA Z

N

ĽAVU

DOPRAVA ZDARMA

Dopravu zaistíme I Mníšek nad Hnilcom

ŠUMNÁ
STRECHA

10 €

0910 281 674

99-0140

ČISTENIE PERIA PAROU
0950 266 074

Týždenne do 32 750 domácností

MICHAL

0908 337 893

61_0087
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ODŤAHOVKA
NONSTOP SNV
MKAUTO.SK

0914 70 70 44

79-225

ODŤAHOVKA SNV

79-169

AJ DOVOZ ÁUT ZO ZAHRANIČIA
NÁHRADNÉ VOZIDLO ZDARMA
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auto-moto

SN20-36 strana-

Najčítanejšie regionálne noviny

2

služby, bývanie
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Chcete si
podať
inzerát?

6

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

2
8

3
2 7

DISTRIBÚCIA (32.750 domácností)
párny týždeň:
Smižany, Levoča, Domaňovce,
Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Gelnica,
Novoveská Huta, Spišská Nová
Ves, Danišovce, Harichovce, Hrabušice, Iliašovce, Jamník, Krompachy, Letanovce, Lieskovany,
Markušovce, Odorín, Spišské Tomášovce, Spišské Vlachy, Spišský
Hrušov, Teplička

Príklad:
RP SN 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
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, SN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na tretej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

nepárny týždeň:
Smižany, Levoča, Domaňovce,
Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Margecany,
Prakovce, Spišská Nová Ves, Danišovce, Harichovce, Hrabušice,
Iliašovce, Jamník, Krompachy, Letanovce, Lieskovany, Markušovce, Odorín, Spišské Tomášovce,
Spišské Vlachy, Spišský Hrušov,
Teplička

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

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

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

ÚNIK TEPLA?
MÁME PRE VÁS RIEŠENIE

- ZATEPĽOVANIE FASÁD
- FÚKANÁ IZOLÁCIA
+ vzduchotesná parozábrana

- PENOVÁ IZOLÁCIA

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

www.axaproperty.sk 0911 313 632
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kalkulácia a odborné
poradenstvo zdarma

79-223

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

služby, auto-moto
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BIO meranie celého tela
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15 €

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:
tGVOkčnosť a stav jednotlivých orgánov
tQovBIVBQSÓŘJOV Vášho ochorenia
bolestí, alergií, skrytých chorôb
tQSÓtPNOPTƃDVEzorodých organizmov
tPkamžite rieši zdravotné problémy,
bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa

Čínska medicína MING

99-0006-21

4

Výročia a udalosti
zomrel Antonín Baťa starší, český podnikateľ (* 1844)

79-199

52-0003

5. septembra 1905

79-224

Kontakt: 0905 234 929

79-0003

PREDAJ
PALIVOVÉHO
DREVA

SPIšsko

redakčné slovo, spravodajstvo

Zmierovanie
Zmierenie je užitočné. Synonymicky svoj národ, svoju vlasť v mene služby šiaide o udobrenie sa, o podanie rúk, o lenému fúzatému maliarovi izieb?
odstránenie rozporov. Myšlienka na
Nie, doba takéhoto zmierenia nezmierenie s tým, s čím sa možno zmie- nastala. Možno iba pohrobkovia tých
čias žiadajú, aby sa spravila nejaká čiara,
riť, ako také nie je zlá.
aby sa dekriminalizovali zverstvá tých
Oveľa horšie je to vtedy, ak na zmie- čias, vojnové zločiny a zločiny proti ľudrenie s nezmieriteľným nabáda zákono- skosti a civilizovanosti.
darný poltik/politička. Zmieriť sa s obdoJe smutné, že nevydesí ani tak pokribím rokov 1939-1945 na Slovensku? Dosť kovanie adorantov krajnej pravice (eufesilný návrh!
mizmus v tomto prípade) pri pamätníku
Často v duchu vediem rozhovory SNP počas chvíľ vzdávania úcty jeho hrso svojim starým otcom. V duchu preto, dinom. Vydesí názor, že sa s tým obdobím
lebo som ho nezažil. Prišiel som na svet treba zmieriť. A to už naozaj nie je hra “o
neskôr, ako ho on predčasne opustil. Na potraty”, to je riskovanie vlastnej identity,
leukémiu a ďalšie choroby, ktoré získal v riskovanie straty tváre národa, riskovajedenástich koncentračných táboroch v nie opľutia morálky ako takej.
období rokov, o ktorých padol návrh, že
Áno, už teraz čakám odozvu “pobúby sme sa s tou históriu mali zmieriť. Spo- rených”. Už teraz vidím reakcie adorantov
mínam aj na to, čo po starom otcovi zosta- fašizmu. Ale neprekážajú mi. Ja ešte svoju
lo. Napríklad zápisky z koncentračného vlastnú hrdosť, ako aj hrdosť na to, čím pretábora. A v nich trebárs vety, v ktorých šli - museli práve kvôli fašistom
píše, koľkí sú na baraku večer a koľkých a ich podržtaškám prejsť cez deň popravili. A ako sa pestujú zemia- moji predkovia, mám. A zaky, ako sa pečie chlebík a ako je smutno chovám si ju, kým budem!
za rodinou, manželkou Betkou a dcérami,
Dodatočne - vzdávam
tam niekde v exile, vo Francúzsku.
hold hrdinom - aj a najZmieriť sa s dobou, ktorá toto pripusti- mä a preto - hrdinom
la? S “ľuďmi”, ktorí boli jej aktérmi? S vrah- SNP!
S úctou
mi, udavačmi, s kolaborantmi, zradcami a
inými podliakmi, ktorí zapredali svojich,
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Vzácne slaniská vyhlásili
za chránené areály

Vládny kabinet schválil päť chrá- ta. Vznikajú buď v blízkosti morí, kde je
nených areálov o výmere približne prítomná morská voda, alebo vo vnút525 hektárov. Ide o chránené areály rozemí. V týchto prípadoch obvykle
Čenkov, Panské lúky, Kamenínske vzniká prameňom bohatým na mineslaniská, Síky a Marcelovské piesky. rály, resp. sa v pôde hromadí soľ vďaka striedavému vlhkému a suchému
Ich zachovanie je dôležité pre počasiu. Voda sa vyparuje a vťahuje do
správne fungujúci ekosystém. Naria- pôdy minerálne látky.
denia, ktorými na Slovensku pribudnú
Jedinečnosť týchto území je výchránené areály, predložil na rokova- znamná nielen u nás, ale aj v rámci
nie vlády minister životného prostredia celej Európy. Aby nedošlo k ich zániku,
Ján Budaj.
v súčasnosti je ochrana slanísk zabezSúčasťou chránených areálov je 6 pečovaná vyhlasovaním Území euúzemí európskeho významu a všetky rópskeho významu. Európska komisia
sa nachádzajú na území Nitrianskeho podporuje návrat k tradičnej pastve,
kraja. Účelom ich vyhlásenia je za- ako ideálnemu spôsobu zachovania
bezpečenie priaznivého stavu veľmi týchto prírodných pokladov. Pri obvzácnych biotopov – tzv. slanísk, su- nove tradícií pastvy je kľúčová práve
chomilných lesných biotopov a travín aktívna účasť miestnych obyvateľov a
na pieskoch, ako aj vzácnych druhov vôľa znovu zaviesť spôsoby hospodárerastlín a živočíchov, akými sú kosatec nia ich predkov.
piesočný, jesienka piesočná či rosnička
zelená. Schválením nariadení Slovensko zabezpečí právnu ochranu lokalít v
zmysle európskej legislatívy.
Minister Budaj v tejto súvislosti povedal: „Vnútrozemské slaniská a slané
lúky s vysokým obsahom soli v pôde sa
v rámci Európy nachádzajú iba v niekoľkých krajinách. Tvoria približne tri
percentá rozlohy Európy. Som rád, že
Výročia a udalosti
ny
SOCIÁLNEsaSIETE
nám dnes podarilo vyhlásiť vzácne
Holokaust: Židia starší ako 6 rokov na Nemcami okupovaných úzeslaniská.“
Pre slaniská je typická veľká salini» red
miach boli povinní nosiť žlté hviezdy.

6. september 1941

Sexuálni predátori na internete

Pozor na nástrahy virtuálneho sveta

Vplyvy digitálnych technológií na
každodenný život sú neodškriepiteľné či už v pozitívnom tak aj v negatívnom zmysle slova. Pravidelný
prístup na internet má viac ako 4,5
miliardy obyvateľov na celom svete, preto je dôležité poznať jeho nástrahy, ktorým čelia predovšetkým
deti.

Virtuálny svet sa stal mimoriadne
príťažlivým fenoménom a mladí ho využívajú nielen vo vzdelávacom procese,
ale najmä vo voľnom čase. Je preto dôležité uvedomiť si, že okrem chatovania s
priateľmi na internete môžu deti naraziť
aj na nevhodný obsah alebo správanie
iných, často neznámych osôb, ktoré
môžu prejavovať predátorské správanie voči maloletým. Sexuálni predátori
predstavujú v prostredí internetu veľkú
hrozbu pre deti a tínedžerov. „O tomto
novodobom fenoméne musíme hovoriť otvorene. Je dôležité, aby boli mladí
ľudia informovaní. V komunikácii na
sociálnych sieťach nesmú byť prehnane
dôverčiví, opatrnosť je na mieste najmä
ak komunikujú s neznámymi ľuďmi.
Som rád, že sa tejto problematike venujú naši odborníci, ktorí robia preventívne kampane aj cez sociálne siete,“
zdôrazňuje minister vnútra SR Roman
Mikulec.

Sexuálni predátori
sú hrozbou pre deti a tínedžerov

Sexuálni predátori si na sociálnej sieti vytvoria profil, v rámci ktorého komunikujú s maloletými. Tí sa tešia záujmu
zo strany opačného pohlavia, či nových
kamarátov, v komunikácii pokračujú a
postupne odhaľujú súkromný život. Tu
sa však konanie predátorov nekončí.
Pre dosiahnutie cieľov vyvíjajú nátlak
a pýtajú si intímne fotografie či videá.
Páchateľmi - sexuálnymi predátormi,
môžu byť dospelí, ale aj maloletí.

Zo strany predátorov
hrozí vydieranie aj šikana

Sexuálni predátori majú vopred premyslenú taktiku a spôsob manipulácie,
na ktorú sa deti, či mladí ľudia dajú
často nalákať a posielajú neznámym virtuálnym priateľom intímne videá a fotografie. Zaslaním fotografie či videa však
príbeh nekončí. Osoba na druhej strane
väčšinou takto získaný materiál použije
na vydieranie – či už s finančným, šikanujúcim alebo obťažujúcim motívom. V
najhorších prípadoch dochádza k osobnému stretnutiu, ktoré môže končiť sexuálnym obťažovaním alebo zneužitím.

Štatistiky nepustia

Podľa európskeho priemeru (EU Kids
Online 2020), v uplynulom roku dostalo

22 % detí aspoň jednu správu so sexuálnym obsahom, 21 % detí bolo vystavených seba poškodzujúcemu a 10 % detí
samovražednému obsahu. Ďalej 54 %
slovenských detí má tendenciu zveriť sa
s takouto skúsenosťou kamarátovi, 31 %
detí sa zverí rodičovi a 22 % by o svojej
skúsenosti radšej nepovedalo nikomu.

Kde vyhľadať pomoc?

Ak ste sa stali obeťou sexuálnych
predátorov, alebo s tým súvisiacej činnosti a chcete získať viac informácií o
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možnostiach pomoci, obráťte sa na políciu alebo pracovníkov informačných
kancelárií pre obete trestných činov v
každom krajskom meste osobne, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom
online formulára. Téme sexuálnych predátorov sa v kampani SAY NO! venuje aj
Europol, ktorý vytvoril zaujímavé video:
https://youtu.be/2TkuuHnQE_U.

Informácie a foto poskytol Tlačový
odbor Kancelárie ministra vnútra SR
Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

redakčné slovo / služby, bývanie
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OD NEDELE 6. 9.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
Zelené jablká
• Golden Delicious
• nový zber

kg

-40%

kg

-37%

2.49

1.59

0

99

Hrozno biele

• ve�ké sladké bobule

1

49

Chery
paradajky
stapcové
500 g balenie

-37%
1.59

0

99

Supercena
Petžlen

500 g balenie

0

89

(1 kg = 1,98)

(1 kg = 1,78)

Hrušky Williams
• nový zber

kg

-45%
1.99

1

09
Slne�nicový olej

0,55 l

-36%

8 x 100 g = 800 g

-42%

0.69

Staropramen
Smíchov

0

44
(1 l = 0,80)

3.49

C H L AD E N É

1

99

Actmel

• rôzne druhy

(1 kg = 2,49)

1l

-33%
1.79*

1

19
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33-0063

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 25. 8. 2020.

Ponuka tovaru platí od 6. 9. do 12. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

spomíname / služby, bývanie, zamestnanie

SPIšsko

OD NEDELE

Kuracie
prsné
rezne

C H L AD E N É

7
TENTO TÝŽDE�

DO SOBOTY
6. – 12. SEPTEMBRA

cena za 1 kg

-38%
5.39

3

29

Supercena

C H L AD E N É

Mleté äso ix
XXL

Sädný
ních
Radler

Goral Vodka
Master

Supercena

(1 l = 0,89)

0,7 l

-25%

100 kusov

0,55 l

0

3

69

40 %
alkoholu

• rôzne druhy

49

1 000 g balenie

+ osviežova�
Tablety
do uýva�ky
radu

13.49*

balenie

9

9

99

99

(1 kus = 0,10)

(1 l = 14,27)

42 praní

-45%
15.99

Krmivo
pre psy

8

79
(1 kg = 0,88)

Persil
Duo-caps
• rôzne druhy

42 kusov

-42%
13.99*

7

0,7 l

99

52 %
alkoholu

Tatanský
�aj

(1 kus/1 pranie
= 0,19)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 25. 8. 2020.

Supercena

16

99
(1 l = 24,27)

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Ponuka tovaru platí od 6. 9. do 12. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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33-0063

10 kg

+ dar�ek
2 poháre

služby

TATRANSKÝ PROFIL,
ZRUBOVÝ OBKLAD,
=EñDHOB<:%M>K:LHOD:%EBðMR:ä<ARMDR

www.oddlzenieuverov.sk

27-0011-2

0908 984 147
0905 742 924

0905 508 163
0911 168 982

=HO>SB>F>

0948 300 988

61-0222

www.perodrazka.sk

Œ8--ßĖ.72.ă?.;8?ŒC*<=*?Ñ6.-;*Ė+B
ŒC*<=*?Ñ6.C;ªĖ4BC86C-B

8û2,4ª8--5Ė8?*,2*<9858¸78<ÿ<ķ;ķ8ķ

STROJOVÉ
POTERY

=K>O>G¡
OBKLADY

OSOBNÝ BANKROT
87=*4=>3=.7ª<)$#E)!
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NAJLEPŠIE CENY V OKOLÍ
Profesionálna montáž

okien a dverí
garažových brán
a tienenia 20
ROKOV
SKÚSENOSTÍ

0910 109 109

99-0122

info@tvojeokno.sk

F R É ZO VA N I E a
9 / 2 n . 2 VA N I E

NAJPREDÁVANEJŠIE BEZPEÿ1OS71e DVERE

0908 995 976 | 0905 794 067

.20¥12V

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
> frézRYDQLHDYOR{kovanie
komínov

AK&,$1$%(=3(ÿ12671e'9(5(+,6(&
Neváhajte, platí do v\SUHGDQLD]iVRE

> strojRYÁĆLstenie
zadechtovaných
komínov

440,00 €

> fasádne komíny

pôvodná cena

- 20 €

80cm

ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

0905 279 418

KOVANIE

obhliadka ZDARMA

.ontaktujte nás v pracovných dČRFh
od 7,00 hod do 17,00 hod

MONTÉæ

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

400,00 €

Erimont s.r.o., LXĆLYQ¹15
0905 279 418, Michal HudáĆ

cenaSR]ĺave s montáçRu

NA-9ë+2DNEJŠIE CENY PODLÁ+A INTERIeROVÝC+DVERÍ V REGIÓNE
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99-0014-1

=
šírka dverí
priechodná

!ĆLstenie a kontrola
komínov

99-0004-17

'
+,6(&75(1
20 DEKOROV

- 20 €

VDĢHILQDQÎQªSUREOªP\Y\ULHši
),1$1Í12&+5$1$ 0905 638 627

66-0174

Máte dlhy ? Súdy ? DrCʓby ?

KLAMPIARS T VO
0905 923 625 | www.tulis.sk

KL P

s.r.o.

66-0059

Viac info na

služby, bývanie

SPIšsko

9

Opatrenie bude platiť 2 týždne, to
znamená: od 2. septembra 2020 od
06:00 do 14. septembra 2020 18:00.
Výnimky z nosenia rúšok po novom pribudnú u:
- žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (ak tieto deti
budú rúško na tvári akceptovať, jeho
nosenie jednoznačne odporúčame)
- žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
Vypúšťajú sa nasledovné výnimky z nosenia rúšok:
- pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (napr. asistent
učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v
rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
- žiakov základnej a strednej školy v
interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
- osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška
mohlo viesť k zhoršeniu stavu (K vypusteniu výnimky sa pristúpilo z dôvodu, že mnohí výnimku zneužívali.
V opatrení naďalej ostávajú nasledovné výnimky:
- deti do 3 rokov veku,
- osoby so závažnými poruchami autis-

tického spektra,
- vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami
v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu
osôb,
- žiaci pri konaní prijímacích skúšok,
komisionálnych skúšok, jazykových
skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti
na výkon povolania a pri ukončovaní
výchovy a vzdelávania,
- poslucháči pri konaní štátnych jazykových skúšok,
- deti v interiéri materskej školy a jaslí,
- osoby pri výkone športu,
- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
- osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
- deti pristupujúce k prvému svätému
prijímaniu,
- účinkujúci pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a
výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
- osoby vo wellness a umelých kúpalísk,
- účastníci zotavovacích podujatí pre
deti a mládež,
- zamestnanci vykonávajúci prácu v
spoločnom pracovnom priestore, ak sú
od seba, alebo od iných osôb vzdialení
minimálne 2 metre, alebo zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku
sám.

» Zdroj – ÚVZ SR

DEZINFEKCIA VOZIDLA
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3RXŀ
Y,
ÁLN

N
ESIO
NNÝ
PROF O VÝKO Ý
V
K
O
O
K
S
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0918 623 064

87-0013

Zmena opatrenia k noseniu rúšok
od 2. septembra

Výročia a udalosti
na námestí Piazza della Signoria vo Florencii slávnostne odhalili
sochu Dávida od Michelangela Buonarrotiho.

8.september 1504

REKUPERÁCIA

ŠETRENIE PRI VYKUROVANÍ
RODINNÉHO DOMU / BYTU

5HNXSHUDÏQ« V\VW«P\ VD SRXŀ¯YDM¼ QD ]Q¯ŀHQLH VSRWUHE\
HQHUJLHDGHQQ¼VWDELOL]£FLXWHSORW\YRYQ¼WUL
5HNXSHU£FLDP£RNUHPUHNXSHU£FLHWHSODDMPQRKRÑDOģ¯FK
Y¿KRG]DEH]SHÏHQLHÏHUVWY«KRY]GXFKX]Q¯ŀHQLHYOKNRVWL
YRYQ¼WULEXGRY\EH]NRQGHQ]£FLHYRNQ£FKEH]DOHUJ«QRY
KP\]X PXFK\NRP£UH RGVWU£QHQLHWYRUE\K¼EDSOHVQ¯

NÁVRH ƒ DODÁVKA ƒ 0217Ŀƒ SERVIS





 

 

UltrazvukovRXÏLVWLÏkRXVSRĀDKOLvo

99,9

]QLÏ¯PHDŀ
% Y¯UXVRY
EDNW«UL¯VSµUDSOHVQ¯YLQWHUL«UL
a kOLPaWL]£FL¯v£ģKRDXWD

OBJEDNÁVKY A INFORMÁCIE NA:


0911 856 693



d-t@d-t.sk



www.d-t.sk
92-0015
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služby, bývanie
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Najčítanejšie regionálne noviny

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 250€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

Otvorené:
Po-Pia: 9-17

34-0007-1

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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Hľadáme odberateľov - montážne �rmy

33-0066

63-0045

Kontakt: 0948 787 777 • www.balkona.eu
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zamestnanie
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PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

CA PRE KAŽDÉHO
PRÁ
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
- pracovník
vo výrobe /ČR/
- montážny
pracovník /ČR/
- zdravotné
asistentky sestry CALL CENTRUM: 0918 607 897
opatrovateľky /DE/ 0915 971 823 I 0905 552 537
- klampiar, inštalatér VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY aj PÁRY
A hradené
zvárač /DE/
UBYTOVANIE a DOPRAV

1 6

S 4 9 8
U3
D
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85_0596

Sklad Nemecko 2800 € /mes.
Drevár Rakúsko 3500 € /mes.

85_0616

SPIšsko

" #
!  
  
  #  
)'  %   !

%  !
)' 

  )

 


  %    

  %  )'    

10-0075

 

     %
    " !

52- 0099






47-095

&   !  
! '  #  %
 $ ()! 

SN20-36 strana-

12

