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Týždenne do 32 750 domácností
PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma
Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

ČISTENIE HROBOV
65 €
100 €

LETANOVCE
Predaj denne od 8.00-16.00 h.

DOPRAVA A IMPREGNÁCIA ZDARMA

ZĽAVA

-40%
až do

NUS - 30 0sto€p linka
EXTRA BO
11 646 960 non
09

www.skrinesosna.sk

firma SOSNA I 0911 646 960, 0907 066 581

99-0147

!
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79-018

VSTAVANÉ SKRINE!

Tel: 0905 231 034, 0905 429 495
pdhorka@nextra.sk

79-092

0910 281 674

ŠUMNÁ
STRECHA
MICHAL

0908 337 893

61_0055

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

INZERCIA

0905 719 139
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75-15

JEDNOHROB
DVOJHROB

AUTO - MOTO, ZÁHRADA
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slUžby, bývAnie

Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRAĿ%AMI, PODVODMI
je volaħ 0905 638 627 súrne!

3

66-0102

sPišskO

991210049

� STRIEKANÁ PUR PENA
� FÚKANÁ CELULÓZA
� MONTÁŽ SADROKARTÓNO
SADROKARTÓNOV
OV

0951 594 367

991210049

0951 636 225

.20¥1OV

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vlo{kovanie
komínov

Výročia a udalosti
začala výstavba sídliska Ťahanovce v Košiciach

18. mája 1984

> strojRYÁĆistenie
zadechtovaných
komínov

Kompletné služby pre vaše auto

Autoklíma
Diagnostika
Elektro
Geometria

Nastavenie svetiel
Pneuservis
STK+EK
Spojky-Prevodovky

Brzdy
Karoséria
Motory
Podvozky

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

Výfuky-FAP-DPF
Ťažné zariadenia
Rovnanie diskov
Lakovanie diskov

> fasádne komíny
!Ćistenie a kontrola
komínov

0905 279 418

Jarná kontrola len

9,90 €

obhliadka ZDARMA

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

Erimont s.r.o., LXĆLYQ¹315
0905 279 418, Michal HudáĆ

KLAMPIARS T VO
0904 121 559 | www.tulis.sk

KL P

BIO meranie celého tela

ROKOV

s.r.o.

Realizujeme
66-0018

5

ZÁRUKA

15 €

0948 300 988

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

PIESOK
ŠTRK
KAMENIVO

-20%

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa

Čínska medicína MING

991210003-1

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

JARNÁ ZĽAVA
*

STROJOVÉ
POTERY

dovoz
zdrama

61-0056

79-086

0915 377 999

Maxima Gorkého 17 , 052 01 SNV

99-0005-1

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

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.
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BEZPLATNÁ
INFOLINKA

52-0064-1
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Občianska
riadková
inzercia
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0905 719 139
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www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (32.750 domácností)
párny týždeň:
Smižany, Levoča, Domaňovce,
Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Gelnica,
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Markušovce, Odorín, Spišské Tomášovce, Spišské Vlachy, Spišský
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Smižany, Levoča, Domaňovce,
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Západné Slovensko

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

Východné Slovensko
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

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

07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
»Predám
predelovaciu
plastovú stenu s dverami
na zámok podrobnosti v
správe 0918477458

14 RôZNE / iné
»Kúpim domáce tkané
plátno, vrecia, kroje, šatky,
starožitnosti ako obrazy,
maľované truhlice, hodine
a iné. 0909117320

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Hľadám priateľku na
lásku a rodinku. Mám 41 r.
0911471781

Chcete si
ripodať riadkový
inzerát?

SERVIS OKIEN

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 zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

t;BTkFOJFCBMkónov

tBe[QFŘOPTUOÏEvere
Máte plastové okná a prefukuje Vám?
tInteriérovÏEvere
Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?
t1MBTtovÏPkOÈVDIPEovÏEvere
tPonúkBNFÞEräCVBTFrWJTQMBTtovýDIPkJFOWÝFULýDItZQov
tÇBMÞ[JFTJFƃLZrPMFULZDFŵBOPD
tOQravZBvâNFOVčBTUJkovania
AK
tPrFNB[BOJFBJNQrFHOÈDJVtFTOFOÓ
VÝFUkP[BOBKMFQÝJFcenZOBUSIV
PO CIOV zavPMBKtFOÈNBmyVÈNVrPCÓNFJOEJWJEVÈMOVQPOVku
tVâNFOVtFTOFOÓ
NU Á
tOETUrÈOFOJFQrefukovBOJBPkien
KA QPEűBvBÝJDIQrFETUáv#&;K0/,63&/ė/²$&/:
tOECMPkovBOJF[BTFknutÏIPkovania
GARAN

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SN 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Ďalej ponúkame

A
CI

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

PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY
STRIECH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

06 POZEMKY / predaj

0950 276 839

OJ

K

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

05 DOMY / predaj

SPO

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

04 BYTY / prenájom

61_0052

Jana Furmaniková

03 BYTY / predaj

N OST

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
99-0032

INZERCIA

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 290€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

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

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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Otvorené:
Po-Pia: 9-17

34-0005-1

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

»KÚPIM staré motorky aj diely Ponúknite
0949505827

I

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

bývAnie, GAsTRO

OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

5

www.promontglass.sk

87-0011

sPišskO

0918 623 064

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y!
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI
farba
ANTRACIT

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

,
mete.tam
a
i
v
a
t
S e potrebuje
kd

Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zvýhodnená cena
na tieto farby

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

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH

61_0060

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A

87-0007

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

Výročia a udalosti
Prvá arabsko-izraelská vojna: Egypt, Jordánsko, Libanon, Sýria,
Irak a Saudská Arábia zaútočili na Izrael

15. mája 1948
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Výročia a udalosti
Akadémia ﬁlmových umení a vied po prvýkrát udelila ceny za zásluhy, známejšie pod menom Oscar

16. mája 1929
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SLUŽBY, BÝVANIE
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OD PONDELKA 17 . 5.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

Banány
cena za 1 kg

-31%

;ÿï 

1.29

89

0

cena za 1 kg

-31%
2.19

49

1

cena za 1 kg

-44%
2.69

49

1

]úȍìàĊ©
ìï¤ÌÏĒ

480 g

cena za 100 g

-30%
Losos

99

2

1.99

• f�leta v celku
• s kožou
• bez kost�

39

1

(1 kg = 6,23)

Camembert

250 g
950 g

960 ml

79

Zmrzlina

• rôzne druhy

2

(1 l = 2,91)

33

Med kvetový

3

85

0

(1 kg = 3,40)

Smotanová
Ùúǯ¨ïÏÏÒóÀÏ

(1 kg = 3,51)

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƒıƐı¤àƍƎıƐıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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33-0024

8 x 120 ml

SLUŽBY, BÝVANIE, ZAMESTNANIE

SPIŠSKO

7

OD PONDELKA
17. MÁJA

3 kusy
Bref
WC blok
• rôzne druhy

3

125 tabliet

29
żƌÏóŭƌİƌƋŽ

1,2 kg
ïȅÏàĊÏĊ

• v ponuke aj Mletá káva
2 x 500 g za 4,99 €

5

99

15

99
żƌúÒ¨úŭƋİƌƎŽ

9ïÏìóÿÒ¨

(1 kg = 4,99)

500 g
• rôzne druhy

2

49
(1 kg = 4,98)

1l

2,25 l

1,5 l

7

99

920 g
ïĊ àĊ©
ìïÏĒ

3

59
(1 kg = 3,90)

]ìÀõÀÏ
àïàĊÀ Ï

• v ponuke aj Spišiacka
Jahodovica 1 l za 11,99 €
40 %
alkoholu

0

95
(1 l = 0,63)

Kelt
• svetlé výčapné pivo

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƍƒıƏıƍƋƍƌı

-40%
1.49*

0

89
(1 l = 0,40)

àƆàÒĮàÒ¨ïàĮ
%ÙúĮ]ìïǯú¨

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƒıƐı¤àƍƎıƐıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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33-0024

ïĊ àĊ©
mäso
v skle
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SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY
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Viac ako 1 000 ton odpadu
sme nenechali plávať
Množstvo odpadu v našich riekach a vodných nádržiach každým rokom rastie. Jednou z hlavných zložiek
takéhoto odpadu sú mikroténové vrecká z obchodov. Voda je spoločným dedičstvom a bohatstvom nás
všetkých. Jej zdroje sú však vyčerpateľné - o to viac zodpovednejšie by sme mali k tejto téme pristupovať.
Lidl si uvedomuje časť svojej zodpovednosti, a preto sa rozhodol pomôcť s odstraňovaním tohto problému.
Vďaka diskontu a jeho zákazníkom sú slovenské rieky a vodné nádrže ľahšie už o 1 000 ton odpadu.
mikroténového vrecka, môže zaň dobrovoľne
zaplatiť jeden cent. Túto možnosť výberu majú
zákazníci od polovice septembra 2020. Lidl v tom
nenechá svojich zákazníkov samých, a preto sa
rozhodol priložiť ruku k dielu - darovanú sumu
za vrecká zdvojnásobí, a tá poputuje na pomoc
Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri
odstraňovaní odpadu a najmä plastov z našich
riek a vodných nádrží. Diskont taktiež zmenil
dizajn a výrobu mikroténových vrecúšok - sú
z tenšieho igelitu a nemajú ušká, čím sa zníži
množstvo plastu až o 20%.
„Som nesmierne rád, že aj napriek týmto
neľahkým časom môžeme spustiť projekt,
ktorý pomáha našim riekam a teda životnému
prostrediu. A možno aj práve preto, keď viac ľudí
trávi čas v prírode si uvedomia význam potreby
jeho ochrany a sami sa zapoja do čistenia svojho
okolia,“ uviedol Ing. Róbert Hok, generálny
riaditeľ SVP.

dôležité, aby si jednotlivci uvedomili aký veľký
dosah má ich bežné, každodenné správanie,
iba to je totiž cesta k skutočnej udržateľnosti,“
vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl
Slovenská republika.

Mikroténové vrecká na jedno použitie sú
najčastejšou zložkou odpadu v našich riekach
a vodných nádržiach. Používame ich len
chvíľu, no v prírode, kde častokrát končia, sa
môžu rozkladať aj niekoľko desiatok rokov.
Rozhodnutie, či si vyberiete mikroténové
vrecko alebo recyklovateľnú sieťku má vplyv aj
na oceány a moria, za ktorými cestujeme kvôli
oddychu a relaxu. Priamy vplyv to má aj na nás
samotných, našu krajinu a naše rieky, v ktorých
sa taktiež nachádza množstvo plastového
odpadu. Pre ochranu prírody môže niečo urobiť
každý z nás aj pri bežnom nakupovaní.
„Kampaň Nenechajme to plávať je v prvom
rade o tom, že každý z nás má na výber a môže
svojou voľbou rozhodnúť o tom, ako bude
vyzerať naša príroda. Teší nás, že mnoho tisíc
našich zákazníkov sa čoraz častejšie zamýšľa nad
tým, či naozaj potrebujú mikroténové vrecká. Je

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Ak sa
však zákazník predsa len rozhodne pre použitie

SN21-19 strana-
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Zber odpadu z brehov v spolupráci s SVP,
dobrovoľníkmi, mestami a školami začal
na jar 2021. Projekt „Nenechajme to plávať“
má už svoje prvé reálne výsledky. Doteraz
sa podarilo vyzbierať z našich riek a brehov
vyše 1000 ton odpadu a plastov. Najnovším
vyčisteným miestom boli Zemplínska Šírava
a Liptovská Mara, z ktorých ubudlo niekoľko
stoviek ton odpadu. O jednotlivých etapách
a ďalších úspešne vyčistených riek a vodných
nádrží vás bude obchodný reťazec informovať
prostredníctvom sociálnych sietí a vlastného
webu www.spolocenskazodpovednost.sk. Takto
budete môcť priamo sledovať postup čistenia
slovenských riek.
Lidl ukazuje pri ďalšom projekte silu svojich
zákazníkov, ktorí pomáhajú dosiahnuť spoločný
cieľ. Pripojte sa aj vy a pomôžte v ochrane našej
prírody a vôd. Použite recyklovateľnú sieťku
alebo prispejte jedným centom. Malý krok pre
jednotlivca, no napriek tomu to má veľký vplyv
na nás všetkých.

33-024

Pri ekologickom probléme je potrebné
zamerať sa nielen na jeho odstránenie, ale aj
na prevenciu, aby znovu nevznikol. Preto sa aj
Lidl rozhodol vo svojej kampani Nenechajme to
plávať riešiť tento problém dvoma spôsobmi.

Minulý rok Lidl a SVP predstavili iniciatívu
Slovensku v obci Margecany. Zamestnanci
diskontu a vodohospodári spoločne čistili
sútok riek Hornád a Hnilec pri Ružínskej
priehrade, o ktorých znečistení sa dlhodobo vie
a upozorňuje sa na ne. Čistenia sa zúčastnil aj
reper Kali, ambasádor projektu „Nenechajme to
plávať“, ktorý ku projektu zložil aj rovnomennú
pieseň.

ReDAkČné slOvO, HlAvU HORe / ZAMesTnAnie

sPišskO

Diktátori „novej demokracie“

Bezcitní supi

Svet okolo nás je plný spasiteľov.
Chcú zachraňovať všetko a každého,
bez ohľadu na jeho vôľu. Chcú páchať
dobro bez ohľadu na spoločenskú
škodlivosť toho, o čom si myslia, že
to dobre je.

Supi sú vtáci, ktorí dokážu stráviť
zdochliny v takom stave, keď sú pre
iné živočíchy nejedlé. Krúžiace supy
sú symbolom smrti.

vodcovi. Stačí vyčleniť z vlastného slovníka slovo nie, stačí nemať žiaden názor
a tváriť sa, že si myslím to, čo vodca diktátor. Odmenou za to sú posty pre „našich“, miesta na kandidátkach, vplyvné
pozície a dobrý biznis. Celkom slušný
profit z toho, že zo seba robím verejnú
Stačí im na to moc. Nerobia nič iné, nulu. Čo tam po vlastnej tvári a dehoako to, že sa neustále snažia dostať k nestovaní mena vlastných predkov.
Žijeme hnusnú dobu, trúfam si namoci, aby tých bezmocných zahŕňali
„dobrom“. Aby im vnucovali svet podľa písať s ohľadom na prežité roky. Jednu
ich predstáv, veľmi často zvrátených, z najhnusnejších. V popredí samovyvochorých, nebezpečných. Predstáv, lení vždy flexibilní, popierajúci aj sami
ktorých realizácia ich utvrdzuje v ich seba, hlavne, že majú moc. Nad štátom,
moci. Nenávidia a píšu o láske. Mstia nad všetkými. A keď im táto moc nestasa a kreslia srdiečka na svoje statusy na čí, tak si ju ešte podčiarknu vyhlásení
sociálnych sieťach. Hovoria nám „bude núdzového stavu, ktorý im dáva dodobre“, ale už nedodajú, komu a kedy, datkové práva obmedzovať. Diktátori
za akých okolností bude dobre.
„novej demokracie“. Reinkarnovaní
Fanatiszmus, politický, miešajú s Pinochetovia.
vlastným sadizmom a opierajú to o barJe čas, aby sme my zmenili ich. Naličku moci, o ktorú neustále bojujú, aj najvýš jednoducho – vymenili. Máme na to právo.
medzi sebou.
Bez nej sú to nuly. Neschopné bez- Slovensko je štát, ktorý
významné nuly. Zakomplexované, ne- patrí nám. Nie im.
Pekný týždeň, zdá sa,
docenené nuly. Ľudské, odborné, nuly
bez autority. Doslova sa chce napísať, že už takmer letný, vážeže ak spolupracujú dve nuly, je z toho..., ní čitatelia!
no, veď viete čo.
Lenže, ich o tú svoju moc bojuje oveľa viac. Bez názoru, stačí submisívnosť k
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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rovacej väzbe a niektorí ľudia ich ľutujú.
Ľutovať by však mali ich obete. Bezcitní
supi roky rozkrádali naše zdravotníctvo
a dnes na to doplácame všetci. Nemalo by
sa kradnúť ani v doprave, pôdohospodárSupi sa zbiehajú aj okolo nás. Prichá- stve alebo školstve. Ale okrádať chorých
dzajú z bánk, poisťovní (pozor najmä naa ľudí v nemocniciach je najväčšia bezcitsupov z jednej z nich), exekučných firiem nosť pánov „sociálnych demokratov.“
a organizácií, ktoré povýšili svoj biznis
Bezcitní supi ošklbávajú ľudí pri
nad život a smrť človeka. Zomrel nám úžerníckych pôžičkách, predaji nepootec a moja mama so sestrou absolvujú trebných výrobkov a služieb a šikanujú
ťažké jednania s bankou, poisťovňou bezbranných občanov na úradoch. Majia mobilným operátorom o tom, že otec ich teľka penziónu pri Žiline okradla našich
služby už potrebovať nebude. Robia dra- klientov z Dobrého pastiera. Niekedy
hoty, každý poplatok navyše je pre nich ich však okrádajú aj členovia ich rodiny.
dobrý. Podobným supom je aj lekár, ktorý Odháňajme bezcitných supov od svojich
si vypýta úplatok od ťažko chorého člove- obetí, ktoré sa im nevedia brániť. Upozorka alebo jeho blízkej osoby. Poznám také ňujme verejnosť a políciu na ich praktiky.
prípady u lekárov, ktorí zarábajú viac Skutočných supov tak naprogramovala
ako obyčajní ľudia. A čo doktori, ktorí príroda. Sú to inteligentní vtáci, ktorí domesačne účtujú vysoké poplatky štátu za kážu hádzať zo vzdumobilné odberné miesta a takmer žiadne chu kamene a rozbíjať
odbery nerobia? A v čase covidu si vypnú nimi vajíčka. Supi
telefóny a neodpovedajú na maily?
v ľudskej podobe sú
Poznám aj supov z východného Slo- výsledkom chamtivenska. Celý život kradnú a dnes ohrozu- vosti a zla a dokážu
jú existenciu významného podniku. Po- rozbíjať ľudské žirušujú zákon, ignorujú súdne nariadenia, voty.
vydierajú slušného podnikateľa a chcú
zničiť pracovné miesta stoviek ľudí.
Mnohí bezcitní supi sedia dnes vo vyšet» Ján Košturiak
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- Hľadám skupinu elektrikárov, alebo
aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí ﬁrma
- Zabezpečíme náradie a ﬁremné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky

TEL.: 0950 301 301

85_0321

PRÁCA PRE
ELEKTRIKÁROV
VO ŠVAJČIARSKU

PRIJMEME

PONUKA PRÁCE
Zdravotná sestra s nemeckým
uznaním vzdelania Anerkennung / Urkunde 2/
Mobilná starostlivosť o pacientov v Nemecku

Mäsiara

- nemecká / slovenská PZ,
výhodné platové podmienky + príplatky
- ubytovanie zdarma, príspevok na dopravu
Kontakt: 0917 650 018, nemecko@modd.sk

(Rakúsko)

3000 EUR/
mesačne Brutto

- výhodné pracovné podmienky, doprava
a ubytovanie zdarma , viac info 0915 971 823

SN21-19 strana-
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85_0356

Práca v ČR
85_0351

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

POLITICKÁ INZERCIA
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Najčítanejšie regionálne noviny

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY I ZÁLOHY
UYBOTVANIE

0800 500 091

85_0196

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tNÈNFstále dostatok ponúk BKQSFNVäPW
t-dňPWÏUVSOVTy SBLÞTLBäJWOPTť
tTNFQBSUOFSPNSBLÞTLFIPƎFSWFOÏIPLSÓäB

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Facebook: aiwsk

32-001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

ZĽAVA

25%

0944 113 140
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