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Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád.

Zrez rizikových stromov.
 Oprava a montáž žľabov, komínov.
 Práce vo výškach všetkého druhu.
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INZERCIA

 

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Monika Janovčíková 0905 719 145

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

párny týždeň: Bzenov, Demjata, 
Fričovce, Chmeľov, Kapušany, 
Kendice, Kokošovce, Ľubotice, Pu-
šovce, Sedlice, Prešov, Veľký Šariš, 
Ďačov, Drienica, Jakubovany, Sa-
binov, Lipany   

nepárny týždeň: Drienov, Drie-
novská Nová Ves, Dulova Ves, 
Fintice, Haniska, Hermanovce, 
Chminianska Nová Ves, Lada, 
Lemešany, Ličartovce, Malý Šariš, 
Petrovany, Ruská Nová Ves, Sed-
lice, Široké, Tulčík, Víťaz, Vyšná 
Šebastová, Župčany, Prešov, Bre-
zovica, Kamenica, Pečovská Nová 
Ves, Šarišské Michaľany  

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Budovateľská 50 
PREŠOV

Sabinov

Prešov

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    42.810 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      45.115 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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (45.115 domácností)
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Kúpim BYT v Prešove
Platba v hotovosti 0944 153 562
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Kúpim GARÁŽ v Prešove
Platba v hotovosti 0949 854 569

62
-0
01

2057/448 61 89
VAŠE
ZDRAVIE

Dnes Covid 19, borelióza
pozri web: Mudr. Šimko aku s.r.o.

66
-0
05
1

V Y Y BY,
V enie!

 0905 638 627  finan ná ochrana

Magické číslo 7 v poradí cností

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Činorodosť. Úsilie, pracovitosť, pil-
nosť, pričinlivosť, iniciatíva. Hor-
livá a dôkladná prirodzenosť v ko-
naní. Energická pracovná morálka. 
Dobré hospodárenie s časom, vyva-
rovanie sa lenivosti, osobnej poho-
dlnosti a konzumného egoizmu.

Aby činorodosť prinášala plody, 
potrebujeme aj tvorivé rozjímanie, a 
keď to dosiahne istý stupeň intenzity, 
prelieva svoj prebytok práve do čino-
rodosti.

Činorodosť je konanie v prospech, 
predovšetkým, iných. Ak si niekto 
myslí, že byť činorodým znamená pri-
jať svoju mzdu či podporu, nakúpiť si 
svoje víno, jedlo, odevy v bazáre a od-
letieť na svoju dovolenku do Hurghady, 
je chudák.

Alebo zaliezť do svojho bytu, me-
dzitým ignorovať to, že žijem v dome s 
ďalšími päťdesiatimi bytmi a ich oby-
vateľmi a že žijem v spoločenstve s päť 
a pol miliónmi občanov. Robiť si svoje, 
ignorovať všetko, čo sa mne osobne ne-
páči a zháňať to, čo má na sebe každý 
druhý hlupák. Alebo v čom sa ten kaž-
dý druhý vozí. Aj keď je to dovezený ba-
zárový šrot, len nech naleštený vyzerá 
cool.

Činorodosť je v myslení, v cítení, v 
nápadoch, v originalite.

Známa mi písala, ako jej na pľúc-
nej ventilácii pomáha vážna hudba. 
Menovala svojich obľúbených autorov. 
Na sociálnych sieťach čítam, ako iným 
pomáhajú knihy, dobrý film. Virtuálne 
prehliadky galérií. Autori týchto diel 
boli činorodí.

Čo zostane raz po tých, ktorí sa ži-
votom iba preflákali a prejedli? Prepili, 
prežúrkovali a egoisticky a arogantne 
pretlačili až po svoju smrť? Jeden zby-
točný život? Jedna duchovne prázdna 
„rodina“? Čo zostane po tých, ktorí v ži-
vote nedali potrebnému ani euro, ktorí 
sa v živote o nikoho nestarali aspoň pár 
dní, ktorých v živote spoločnosti nikdy 
nič nezaujímalo, ktorí nevolia, lebo zo 
zásady ich to obťažuje? Nič. Absolútne 
nič. A ak aj náhodná spomienka, tak 
iba také mávnutie rukou!

Preto je činorodosť 
cnosťou. V našom mini-
seriáli poslednou pred-
jarnou.

Všetko dobré, váže-
ní čitatelia! 14. marca 1994           

prezident SR Michal Kováč odvolal z funk-
cie premiéra Vladimíra Mečiara

Výročia a udalosti

16. marca 1968           
americkí vojaci spáchali masovú vraždu 
vietnamských civilistov v M  Lai

Výročia a udalosti

presovsko.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 145
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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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 270€všetky dvere
SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

0917 56 36 12  |  0911 60 20 40  |  objednávky príjmame telefonicky
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

Víkendy doma!
Nie turnusy!
0903 692 545
orinosro@gmail.com 

na medzinárodnú
prepravu tovaru

VODIČOV KAMIÓNOV

Mzda
1500 až
2200 €
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»VÝKUP STARÝCH ÁUT A MO-
TOCYKLOV JAWA - ČZ, ŠKODA 
- TATRA - VOLGA - WARBURG - 
TRABANT - LADA ... A INÉ, tel: 
0908 053 657 

»Prepustím izbu študentke 
Košice centrum 0905272411

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 

»Hľadám sympatické diev-
ča vo veku 19-29r. štíhlej 
resp. plnoštíhlej postavy 
z PO na priateľstvo. Mobil: 
0940575627 (len SMS)

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PO medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, PO zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / 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   
12 DEŤOM    
13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    
15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Pri tlačovej konferencii počas spia-
točného letu z návštevy Iraku pápež 
František prezradil, že uvažuje aj 
nad návštevou Slovenska. V odpove-
di na otázku o destináciách jeho za-
mýšľaných ciest menoval Bratislavu, 
ktorú možno navštívi popri eucha-
ristickom kongrese v Budapešti.

„Teraz mám ísť do Maďarska, na 
záverečnú svätú omšu Medzinárod-
ného Eucharistického kongresu; nie 
je to návšteva krajiny [oficiálna, pozn. 
prekl.], ale idem len na svätú omšu. 
Ale Budapešť je len dve hodiny autom 
od Bratislavy, tak prečo neurobiť aj 
návštevu Slovenska?“ povedal pápež 
František.

V hlavnom meste Maďarska sa pá-
pež František plánuje zúčastniť na zá-
verečnej omši Medzinárodného eucha-
ristického kongresu. Tá je naplánovaná 
na nedeľu 12. septembra 2021 o 11. ho-
dine na Námestí hrdinov v Budapešti.

Hoci cesta ešte nebola oficiálne po-
tvrdená, o pozornosti, ktorú Svätý Otec 
tomuto plánu venuje, svedčí aj jeho in-
formácia o vzdialenosti oboch miest, 
keď uviedol, že Bratislavu od Budapeš-
ti delia len dve hodiny cesty autom.

Medzi krajinami, ktoré pápež Fran-
tišek zamýšľa v budúcnosti navštíviť, je 
aj Libanon. Novinárom sa však tiež pri-
znal, že sa už hlási aj jeho vek, keďže 

pri ceste do Iraku pociťoval viac únavy 
ako doteraz.

Posledná návšteva pápeža sa usku-
točnila na Slovensku od 11. do 14. sep-
tembra 2003. Bola už treťou návštevou 
Jána Pavla II. na Slovensku. Jej vrcho-
lom bolo blahorečenie biskupa Vasiľa 
Hopku a sestry Zdenky Schelingovej na 
svätej omši v bratislavskej Petržalke. 

Vtedajšia návšteva Slovenska bola 
102. zahraničnou cestou pápeža Jána 
Pavla II. Navštívil počas nej Bratislavu, 
Trnavu, Banskú Bystricu a Rožňavu. 
Ubytovaný bol v sídle Apoštolskej nun-
ciatúry v Bratislave, kde strávil tri noci. 
O jeho bezpečnosť, ale aj o bezpečnosť 
ostatných členov sprievodu a pútnikov 
sa staralo 6.000 policajtov, 500 body-
guardov, na zabezpečení návštevy sa 
podieľalo aj 630 vojakov.

Svätý Otec uvažuje o návšteve 
Bratislavy v septembri

» red

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 145

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA,
MASARYKOVA 24, PREŠOV

ponúka v školskom roku 2021/2022 tieto študijné odbory:

• 6341�M škola podnikania
Štúdium pripravuje absolventov na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Je kombináciou eko-
nomického a právneho vzdelania. Absolvent je schopný prijímať správne rozhodnutia z ekonomického a práv-
neho hľadiska a navrhovať ďalšie postupy. Má prehľad o informáciách a metódach ich získavania, o adminis-
tratívnej a právnej činnosti v podniku, ako aj o všetkých zákonných normách k procesom v podniku.

• 6325�M ekonomické lýceum
Štúdium pripravuje absolventov na vykonávanie činnosti v ekonomickej oblasti akéhokoľvek zamerania. Ab-
solvent je široko rozhľadený, čo mu umožňuje flexibilné zaradenie a aplikáciu vedomostí, znalostí a zručností 
v praxi a flexibilné reakcie na všetky problémy, ich operatívne riešenia, je stredoškolsky kvalifikovaným pra-
covníkom schopným samostatne vykonávať.

• 6324�M manažment regionálneho cestovného ruchu
Štúdium pripravuje absolventov na vykonávanie činnosti manažérov strednej úrovne v podnikoch cestovného 
ruchu (v cestovných kanceláriách, agentúrach, v turistických informačných centrách, v dopravných podnikoch 
a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kon-
gresoch, v strediskách cestovného ruchu, v úradoch verejnej správy a pod.).

Kontakty:
Telefón: 051/77 33 413, Mobil: 0903516334, Fax: 051/75 83 071
Web: www.sospodnikania.sk    |    Email: info@sospodnikania.sk
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6PONÚKNITE

Kúpim chatu na DOMAŠI
platba v hotovosti.
0917 830 888
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KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
- HRUBÉ STAVBY
- REKONŠTRUKCIE

- OMIETKY, STIERKY

- PLOTOVÉ SYSTÉMY
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0949 173 862 I 0908 377 851

Každý človek je výnimočná ľudská by-
tosť. Deti, mladí, dospelí aj starí. Chu-
dobní aj bohatí, chorí aj zdraví. Mieša sa 
v nás dobro aj zlo, máme rôzne vnútro aj 
vonkajšie prejavy, s niečím sme sa naro-
dili a niečo sme dostali z prostredia. Spo-
ločnosť nastavila určité normy. Tí, čo ich 
spĺňajú sú je normálni. Tí ostatní nenor-
málni. Alebo ich označujú za neprispô-
sobivých, nezvládnuteľných, problema-
tických, ľudí na okraji, nepotrebných, 
neužitočných, asociálnych a pod. 

Dôvodom „nenormálnosti“ sú nie-
kedy vrodená nemoc, nešťastie, staroba 
alebo ťažké životné okolnosti. Nenormál-
ni sa nehodia medzi normálnych. A  tak 
ich vyčlenia na okraj. Aby neprekážali a 
nebolo vidieť. Niektorí z nich sú len iní. Sú 
medzi nimi aj ťažko chorí, ale nemôžu za 
to. A sú tam aj takí, čo padli alebo zblúdi-
li nevedia sa bez pomoci vrátiť späť. Všet-
ci sú Božími deťmi, aj keď vyzerajú a sprá-
vajú sa všelijako. 

Sú dva prístupy k  týmto ľuďom. Ad-
ministratívny a  ľudský. Ten administra-
tívny je reprezentovaný väčšinou formou 
rôznych štátnych ústavov, kde sa títo 
ľudia musia prispôsobiť štandardným 
procedúram. Ľudský prístup sa ich snaží 
prijať takých akí sú a venovať im lásku a 

individuálny prístup. Ten prvý prístup 
v nich potláča ich výnimočnosť utlmujú-
cimi liekmi a izoláciou. Ten druhý prístup 
sa v  nich snaží objaviť a  rozvinúť niečo 
jedinečné. Prvý prístup je ekonomický 
a efektívny. Druhý vyžaduje obrovskú tr-
pezlivosť a vieru.

Boh má väčšiu moc, ako my. Mo-
hol by nás naformátovať a riadiť tak ako 
chce. A on, ktorý stanovil normy vesmí-
ru, nám dal slobodu rozhodovania a má 
s  nami nekonečnú trpezlivosť. Odpúšťa 
nám naše viny, za naše urážky sa nám 
odpláca láskou. On, mocný Boh voči nám 
bezbranným a slabým. Skúsme to aj my, 
prijať slabších a iných ako sme my. Milo-
vať ich tak, ako Pán miluje nás. Prijať ich 
a  trpezlivo im pomáhať, pretože všetci 
sme výnimoční – normálni aj nenormál-
ni. A Pán si z nás raz bude vyberať ku svoj-
mu stolu podľa Jeho 
noriem, a nie podľa 
štandardov tohto 
sveta. Nevyhýbajme 
sa slabým a  divným 
ľuďom. Možno tak, 
ako kedysi farizeji, 
odstrkujeme 
Krista zo svo-
jej blízkosti.

Výnimoční

» Ján Košturiak
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Staropramen 
Smíchov
• svetlé pivo

• rôzne druhy
179
-51%

(1 kg = 6,63 - 5,97)

270 - 300 g

3.69

Majonéza 

179
-40%

(1 l = 2,75)

650 ml

2.99*

044

Supercena

(1 l = 0,80)

0,55 l

Birell    
• rôzne druhy 

055

-42%

(1 l = 1,10)

0,5 l

0.95*

 
na varenie      
• 10 % tuku

059

Supercena

(1 l = 2,36)

250 ml

• plátky
• rôzne druhy 

CHLADENÉ

• rôzne druhy 

059

Supercena

(1 kg = 1,31)

450 g

089

Supercena
100 g

Spišiacka 

42 %  
alkoholu

999

Supercena

(1 l = 14,27)

0,7 l

 

u nás si nemusíte  
vyberať medzi

OD PONDELKA 15. 3. 
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269

-40%
kg

4.49

319
-40%

cena za 1 kg

5.39

CHLADENÉ

Sprchovací 
gél 
• rôzne druhy

199
Supercena

(1 l = 3,98)

500 ml

• rôzne druhy

399
Supercena

 108/111 praní

• prací gél
• prací prášok
• pracie kapsuly - rôzne druhy

999

-64%
27.99*

789
-50%

(1 kg = 0,79)

10 kg

15.99*

Biele hrozno 

Supercena

Supercena

299

Supercena
1 kg balenie

CHLADENÉ

Spišiacka 

Supercena

 
... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
15. MARCA
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PREPICHY
        POD CESTY
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 (50 miest) 
(930 €/mesiac a viac + príplatky + stravenky)

-  (20 miest)
(880 €/mesiac + príplatky + stravenky)

Miesto práce:

-  (20 miest)
(4,53 €/hod. + príplatky,bonusy,odmeny + stravenky)

Miesto práce:

 (10 miest)
(4,82 €/hod. + príplatky,bonusy,odmeny + stravenky)

Miesto práce:

Kontakt: 0918 493 960 (od 9:00 - 17:00 hod.)
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17. marca 2012  
novomenovaný pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef 
Haľko prijal biskupskú vysviacku

Výročia a udalosti
presovsko.sk
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Vajanského 29, Prešov
www.barezio.sk | 0904 12 12 12

predaj
pomníkov
posledné 

dôstojné rozlúčky
prevoz zosnulých

zo zahraničia
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Jar je už doslova „za rohom“, príde o 
týždeň, v sobotu 20. marca 2021. na 
prvý pohľad to bude znamenať, že 
deň a noc sú rovnako dlhé.

Rovnodennosť je v astronómii oka-
mih, keď má Slnko k svetovému rovníku 
nulovú deklináciu a slnečné lúče dopa-
dajú v mieste rovníka kolmo na zemský 
povrch. V okamihu rovnodennosti sa 
Slnko nachádza v jarnom alebo jesen-
nom bode.

Tento jav je spôsobený sklonom 
zemskej osi a obehom Zeme okolo Slnka. 
V čase jarnej rovnodennosti sa začína na 
severnej pologuli jar a na južnej pologu-
li jeseň. Počas jesennej rovnodennosti 
nastáva na severnej pologuli jeseň a na 
južnej pologuli jar.

V deň jarnej a jesennej rovnodennos-
ti je na všetkých miestach na Zemi deň s 
rovnakou dĺžkou slnečného svitu - 12 ho-
dín (výnimku tvorí južný a severný pól). 
V tento deň na severnom póle prvýkrát 
po šiestich mesiacoch vychádza Slnko 
- končí sa polárna noc a nastáva polár-
ny deň. Na južnom póle nastáva presne 
opačný jav. Slnko zapadá, končí sa polár-
ny deň a nastáva polárna noc.

Okamih jarnej rovnodennosti ne-
nastáva každý rok v rovnakom čase. Prí-
činou je rozdielna dĺžka astronomického 
a občianskeho roka a vkladanie prestup-
ného dňa - 29. februára - každý štvrtý rok.

Dátum 21. marec, ktorý sa uvádzal 
v učebniciach a mnohí ľudia ho dodnes 
považujú za prvý jarný deň, platil iba v 
prvých dvoch desaťročiach 20. storočia. 

Podobne ako deň zimného slnovratu 
patril aj príchod jari k najväčším sviat-
kom ľudstva v predkresťanskej ére. Na 
Slovensku sa najkrajšie ročné obdobie 
vítalo vynášaním Moreny, slamenej fi-
guríny odetej do ženských šiat. Morena 
symbolizovala slovanskú bohyňu zimy 
a smrti. Figurínu nosili ľudia po dedine a 
nakoniec ju hodili do potoka alebo spáli-
li. Verili, že takto odoženú od seba choro-
by a smrť. Tento zvyk si možno vykladať 
rôzne. Podľa jedných slamená figurína 
symbolizovala zimu, ktorej odchod mal 
otvoriť cestu pre nástup jari a po nej leta. 
Podľa iných bola Morena zosobnením 
smrti a jej likvidácia mala zabezpečiť pro-
speritu celej obci. Zvyk rozlúčky so zimou 
a privítania jari sa na Slovensku uchoval 
aj po prijatí kresťanstva.

Nenápadný, 
no stále najväčší sviatok ľudstva

» red
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kuchyne,
obývacie steny,
postele, 
schody, dvere, 
skrine, šatníky, 
altánky, pergoly, 
záhradný nábytok

Kontakt: 0944 034 436
NÁBYTOK NA MIERU

Nábytok na mieru - TOMI

Umývanie a náter fasád
 náter striech

a  -20%

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

JARNÁ AKCIA
sk
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 V+S Welding, s.r.o. 
(Výrobný areál Tarnov)
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POMÁHAME

13. marca 1943 
Otto Smik, najúspešnejší slovenský pilot v službách RAF počas 
Druhej svetovej vojny dosiahol svoj prvý zostrel

Výročia a udalosti
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SERVIS OKIEN
Máte plastové okná a prefukuje Vám?
Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?

Ďalej ponúkame

Ponúk r r tový k ý t ov
O rav v č kovania
Pr r t
V t
O r refukov kien
O kov knut kovania

k kónov
Be vere
Interiérov vere

tov k V ov vere
r D

V k cen
zav t my V r ku

v r áv K

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:
0905 216 926

    
    

    
     

GARANCIA

S
P

O
KOJN OSTI
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AKCIOVÁPONUKA

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

STRECHY  M

LIKVIDÁCIA
AZBESTU
zo striech

 0908 082 634 STRECHY  M

www.strechym.sk

 facebook/ StrechyM Likvidácia azbestu
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ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
a ďalšie, ponúkame
už aj na detašovanom pracovisku

v Lemešanoch
fj.dolina.plus@gmail.com
0910 816 551
FJ-Ekon Plus EkonFJ +EkonFJ +

Sme bližšie k Vám!
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

Nemecko: ELEKTRIKÁR,
nástupný: plat 14€/hod,

Nemecko: 

PREVETRÁVANÝCH 
a PRIEMYSELNÝCH FASÁD 
a STRIECH, práca na úkol, 

Francúzsko: KLAMPIAR, 
, 

 
PARTIE alebo JEDNOTLIVCOV  

, 
na tieto pozicie

Kontakt: 
+ 421 902 576 261  I + 421 911 576 261
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18. marca 1965  
kozmonaut Alexej Leonov na 12 minút opustil svoju kozmickú loď Voschod 
2 a stal sa prvým človekom, ktorý uskutočnil výstup do otvoreného vesmíru

Výročia a udalosti

Príjmeme na prácu v SR

PLAT: 7,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957

presovsko.sk
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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
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!


