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79-142

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

Tel:0905 267 750 Spišská N.Ves

ŠUMNÁ
STRECHA
MICHAL

0908 337 893

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 71
9 139
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov
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Týždenne do 32 750 domácností

66-0206
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01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné

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

0905 719 139
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

86.750
87.350
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

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

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
48.090
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

»Kúpim starú motorku aj diely .PONUKNITE.0949505827
»KUPIM TRAKTOR ZETOR
ALEBO UNC V AKOMKOLVEK
STAVE 0908853714
»KUPIM
motorky-JAWA/
CZ,BABETU,TATRAN,MANET,STADION,PIONIER,AJ DIELY.0905450533

0907 922 021
15
KLAMPIARS T VO

EURODIAG SPIŠKÁ NOVÁ VES, Odborárov 12
obj. tel.:

0904 121 559 | www.tulis.sk

KL P

s.r.o.

REVOLÚCIA NA STRECHE

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

 



 

  

VÝROBCA STREŠNÝCH KRYTÍN

07 REALITY / iné
»KUPIM MANZARDKU AL
1 IZB BYT V SNV ZA HOTOVOST 0902 467 630EUR .
0907219685

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682W

Odolná a spoľahlivá
Švédska a nemecká oceľ
Ocenená zlatou medailou
30-ročné skúsenosti

ZATEPĽOVANIE
PODKROVIA

    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kupim KRALICIE
0905350531

STRIEKANÁ
   
PUR PENA
 

KOZE

14 RôZNE / iné
»Kupim zvaracku triodyn 320 alebo len rotor.0944634153

16 ZOZNAMKA

GRÁTIS

PONUKA PRIAMO OD VÝROBCU
Volajte: +421 940 60 20 20  slovensko@budmat.com

»Som milý sympatický 37
ročný bez záväzkov si hľadá dievča prípadne aj slobodnú mamičku s dobrým
srdiečkom 0902764612



FÚKANÁ CELULÓZA
MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

Odborné poradenstvo
Zameranie
Cenová ponuka

0951 636 225

66-198
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INZerÁt,
KtOrÝ
preDÁVA

Chcete si
podať riadkový
inzerát?

0905 719 139

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
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 zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma
Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

LETANOVCE
Predaj denne od 8. 00-16. 00 h.
Tel: 0905 231 034, 0905 429 495
pdhorka@nextra.sk
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mobil : 0915 988 610
Markušovská cesta 8
052 01 Sp. Nová Ves e-mail :mbm@mbmnabytok.sk

M.B.M

www.mbmnabytok.sk

0905

71

Neviete sa rozhodnú� pre dobrý matrac ?

! POZÝVAME VÁS !
Na opakované a našimi zákazníkmi žiadané
meranie ortopedickej vhodnosti matracov.

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

4. 10. 2021 od 11:00 - do 17:00
v predajni - M.B.M. NÁBYTOK, Spišská Nová Ves

Pri každej objednávke

z¾ava -10%

Rezervujte si svoj èas na vyskúšanie
a výber zdravotných matracov

0915 988 610
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Kvalitný matrac = kvalitný spánok

79-144

objednajte sa na èas na tel. èísle:
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Povytiahnite knôty
Na pozadí práce mám zapnutú neja- ukazujú v reláciách, aké som spomenul v
kú televíziu s nejakým ťažko primi- úvode. Ale energie v nich ešte je!
tívnym programom. Je prime-time,
Začínam ich niečím spájať. Hoci aj
teda, hlavný vysielací čas. Kreatúry.
ponukou zmysluplne pracovať. Alebo
– rozumne komunikovať, zapájať sa do
Nie, nechcem im venovať ani len spoločného života nás všetkých. Pomôžminimum času, môjho i vášho, milí čita- me im ukázať a hlupákom aj dokázať, čo
telia, chcem iba poukázať na to, že naše vedia a že si iba nenavrávajú, že niečim,
Slovensko nemusí byť iba krajinou, v čím nie sú, sú. Snažmem sa zapaľovať
ktorej sú v centre pozornosti nepretržite „odložených“ ľudí.
nejaké kreatúry. Civilizačné, morálne,
Dá sa to a ide to. Táto šialená spoločetické, politické.
nosť so šialencami na čele ich potrebuje.
Spýtam sa takto - pamätáte si na pet- Potrebujeme ich. Ich zručnosti, ich múdrolejovú lampu? Starší asi áno. Vy, mladší, rosť, ich skúsenosti. Nechcú veľa. Nevideli ste ju niekedy? Tak dobre, zjednodu- splácajú hypotéky, tak už ani nemusia
šene - dolu petrolej, v strede knôt a hore tie- chcieť. Pre mnohých z nich peniaze už
nidlo. Knôty sa obvykle nechávali tlieť, nie dávno nie sú to najdôležitejšie na svete.
vždy sa sfúkavali. Na rozdiel od tých kre- Život ich motivuje žiť. Potrebujú iba príatúr. Vždy sfúkaných, vždy pripravených! ležitosť, šancu. Niekedy hoci aj len ľud(Tam, kde sa dá niečo ryžovať a vyryžovať, ské slovo, pohladenie.
aj cez mŕtvoly, aj cez popretie akýchkoľvek
Sú to tlejúce knôty, ktoré m,ôžu pocivilizačných zvykov a pravidiel.)
môcť rozsvietiť našu temnú
Tlejúci knôt je plamienok, večné spoločnosť. Potrebujeme
svetielko, priškrtená energia. Mám obdo- ich my, na čoraz zreteľnejšie izolovaných ostrovoch
bie vyťahovania knôtov.
Povyťahovania. Prišiel som na to nao- normálnosti. A stmieva sa
zaj iba náhodou. Že z tlejúcich plamienkov veľmi rýchlo.
sa opäť dá získať oheň, plameň, žiara.
Pekný týždeň
Odložení ľudia sú ako stiahnuté knô- vám želá
ty. Keď sa nehodia, keď sú sami sebou.
Keď sú „starí“. Keď nie sú „in“. Keďs sa ne» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
George Stephenson riadil svoju parnú Locomotion na trase dlhej 38
kilometrov medzi mestami Stockton a Darlington

27. septembra 1825

VYKUROVANIE TEPELNÝM
ČERPADLOM!
- jednoduché
- efektívne
- ekonomické

99-069

Viac informácií získate
v našom novom showroome
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Za rozumnú záchranu vtáctva
na Orave

Envirorezort zastavil výstavbu vtáčieho ostrova na Oravskej priehrade.
Nové hniezdisko malo stáť 2,8 milióna
eur, potrebovali by naň stotisíc ton kameňa.
Ministerstvo životného prostredia
SR sa aj na základe informácií od petičiarov bližšie oboznámilo s možnými
problémami, ktoré súvisia s vybudovaním vtáčieho ostrova. MŽP sa rozhodlo
vylúčiť investíciu z podpory štrukturálnych fondov a stavbu ďalej nerealizovať, hoci pôvodná motivácia vybudovať
vtáčí ostrov bola dobrá. MŽP bude v
spolupráci s občianskymi aktivistami,
ochranármi a miestnymi samosprávami hľadať iné riešenia, ktoré nebudú invazívne. Na výstavbu umelého ostrova
by sa muselo do priehrady nákladnými
autami doviezť do 100 000 ton kameňa,
čo by znamenalo negatívnu záťaž pre životné prostredie.
Kvôli výstavbe stoviek čiernych stavieb okolo Vodnej nádrže Orava zanikli
biotopy na brehu, kde vodné vtáctvo
mohlo hniezdiť. Nový vtáčí ostrov mal

Zdravotník v škole?

nahradiť biotopy zdevastované v posledných desaťročiach. Mnohé lokality
boli zničené práve v Čiernooravskom
ramene priehrady.
Podľa Michala Kiču, štátneho tajomníka MŽP, envirorezortu ide v prvom
rade o ochranu celej prírody: „Ministerstvo bude hľadať iné riešenie záchrany
vtáctva v tomto regióne,“ zdôraznil.
V súčasnosti známy Vtáčí ostrov
pri Námestove je malý ostrov (1,6 ha)
nachádzajúci sa vo vodnej nádrži Oravská priehrada, východne od Námestova. Vznikol zaplavením návršia nad
sútokom Bielej Oravy a Polhoranky. Je
významným hniezdiskom čajok smejivých, bielohlavých, rybárov riečnych
ako aj niekoľkých druhov kačíc a preto
je súčasťou chránenej krajinnej oblasti
Horná Orava a chráneného vtáčieho
územia Horná Orava v druhej najprísnejšej zóne, zóne B. Verejnosti nie je
prístupný.

» red

V parlamentne je návrh, aby mohli
v školách pôsobiť zdravotníci (lekári, sestry) ako zamestnanci. Aj keď
sa to zdôvodňuje zámermi pomôcť
chorým alebo postihnutým žiakom,
prvotná motivácia bola prezentovaná dávnejšie: asistovať pri zvládaní
covid 19, čo je dnes módnou témou.

jinách. Otvára sa otázka, či môže vôbec
niekto bez vedomia rodičov ošetrovať
žiakov v prostredí školy. Ešte nedávno
bola akákoľvek prítomnosť zdravotníkov v školách povolená iba s vedomím
rodičov. Zase sa to bude musieť spojiť s
rôznymi papiermi, aby sa dieťa mohlo
profesionálne ošetriť. Alebo sa to môže
zneužije a ošetrenie sa vykoná bez veNapr. v USA je bežné, že je súčas- domia zákonných zástupcov.
ťou školy aj zdravotník s vybavenou
Možnosť zamestnať zdravotníka
pracovňou, aby mohol realizovať zdra- v škole je predčasná, jej cieľom je polivotnícke úkony v prípade menej závaž- tický marketing. Bežný učiteľ, telocviných problémov. Avšak sme v realite kár, učiteľ biológie vie poskytnúť prvú
nášho školstva, kde sa neriešia dlho- pomoc a základné ošetrenie. Učitelia
ročné nedostatky, no presadzujú sa zá- pravidelne prechádzajú bezpečnostmery, ktoré sú populárne a zviditeľňujú nými školeniami. Na školách funguje
ich iniciátorov.
zdravotná služba a sú určení zamestJe všeobecne známe, že máme ne- nanci, ktorí sú zodpovední za zdravotdostatok zdravotníkov v nemocniciach nú pomoc, za prevenciu. Ak sa stane
i v ambulanciách. Aj pre platové či pra- niečo závažné, tak či tak sa musí volať
covné pomery mnohí z nich odchádza- sanitka alebo si po dieťa príde rodič,
jú pracovať do zahraničia. Epidémia prípadne dá súhlas na jeho odvedenie
zas vyžmýkala zdravotníkov tak, že k lekárovi. Stačilo by teda posilniť a
ubúdajú, čo sa dá pochopiť v kontex- zvýšiť kompetencie pedagógov, keďže
te, ako sa k nim vláda správa. V tomto ich schopnosti sú nadštandardné. Zanedostatku sa môže ešte časť z nich žili mnohé situácie, vedia predchádzať
presunúť do škôl, kde je menej hektická úrazom, odhalia chorých žiakov, propráca. Alebo sa nenájdu zdravotníci do pagujú prevenciu.
škôl, ktoré si pozíciu zdravotníka zriaZdravotník v škole nie je zlý námet.
dia. Ďalšou skutočnosťou je to, že školy Máme tu však nedostatky, ktorým by
nemajú ani základný personál, ktorý sa mal prednostne venovať priestor,
potrebujú na fungovanie a vzdeláva- pretože práve ony závažne narúšajú
nie. A to nikto nerieši.
fungovanie škôl.
Problémom je aj známa byrokra» PhDr. Ján Papuga, PhD.
cia, ktorá je prísnejšia ako v iných krapedagóg

79-053

Ministerstvo životného prostredia
SR pomáha ochrane vtáctva na Orave. Štátny tajomník Michal Kiča prijal zástupcov petičného výboru, ktorí požadujú zastaviť stavbu umelého
ostrova na Oravskej priehrade za 2,8
milióna eur.
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DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY
PROMONT GLASS s.r.o.

RÁMOVÉ ZASKLENIE

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
Promont Glass sro

0918 623 064

www.promontglass.sk
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29,90 €

Výročia a udalosti
paradajka bola verejne potvrdená za bezpečnú po tom, ako Robert
Johnson zjedol v Saleme v americkom štáte Massachusetts 24 kg

28. septembra 1820

6
8
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1 2
4
8
3 4
6

29,90 €

Výročia a udalosti
v Košiciach sa začal súdny proces s členmi protikomunistickej organizácie Biela légiaplodov

30. septembra 1952
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Inovátor František

Grid karty budú končiť

Máme pápeža jezuitu. Učeníci sv. Ignáca z Loyoly sa zameriavajú na sebapoznávanie, inovatívnosť, lásku a
odvahu.

Sociálna poisťovňa odporúča klientom, ktorí sa prihlasujú do jej e-Služieb s Grid kartou, aby si aktivovali
nový prístup.

Aj Svätý otec nás pri svojej návšteve
povzbudzoval k vytváraniu budúcnosti.
Hovoril, že cirkev nie je pevnosťou, mocenskou štruktúrou, či hradom, ktorý je
postavený na návrší, hľadiaci zhora na
svet s odstupom a vystačí si sám. „Zanechajme prílišné starosti o samých seba, o
naše štruktúry či o to, ako sa spoločnosť
na nás pozerá,“ hovoril pred našimi najvyššími pastiermi. Dúfajme, že počúvali
pozorne. Pápež František zdôraznil slobodu, odvahu a dialóg. Slobodný vzťah
k Bohu je viac ako snaha o kontrolu a
slepú poslušnosť. Pápež povedal: „Zoči
voči strate zmyslu pre Boha a radosti
viery nepomôžu náreky; neosoží nám
zabarikádovať sa v pevnosti obranného
katolicizmu, súdiť a obviňovať zlý svet.
Potrebujeme tvorivosť Evanjelia. Dajme
pozor! Evanjelium ešte nie je uzavreté,
je otvorené!“ Áno, aj my máme aktívnu
účasť na s-tvorení. Mladým ľuďom povedal: „ Dnes je toľko rozkladných síl, tých,
ktorí obviňujú všetkých a všetko, šíria negativizmus, sú odborníkmi na sťažnosti.
Nepočúvajte ich, veru nie, pretože sťažo-

vanie sa a pesimizmus nie sú kresťanské, Pán nemá rád smútok a keď niekto
zo seba robí obeť. Nie sme stvorení, aby
sme skláňali hlavu k zemi, ale aby sme
ju pozdvihli k nebu, ku druhým, smerom
k spoločnosti.“
Každá veta, ktorú pápež povedal, išla
rovno do srdca a niekedy vohnala slzy do
očí. Verím, že sme všetci pozorne počúvali. Pannu Máriu nazval súcitnou Matkou.
Buďme takí aj my. Namiesto prázdnych
slov s skloňme k tým, ktorí nás potrebujú
- navštívme našich starých rodičov, podajme ruku slabým a pomôžme tým, ktorí
sa už sami nedokážu postaviť. Hľadajme
vlastnú cestu - v dialógu a spolupráci.
V príhovore v Košiciach zaznelo: „Ak
objímame Ježiša, znovu sa rodí radosť. A
Ježišova radosť, v bolesti, sa premieňa na
pokoj. Želám vám túto radosť, silnejšiu
ako čokoľvek iné. Prajem vám, aby ste ju
zaniesli svojim priateľom. Nie kázne,
ale radosť. Prinášajte
radosť! Nie slová, ale
úsmevy,
bratskú
blízkosť.“

» Ján Košturiak

presmerujú do prostredia e-Služieb.
Po aktivovaní tohto prihlásenia si
klient môže spravovať svoj profil sám.
Môže si zmeniť heslo v záujme ochrany
pred zneužitím alebo si ho obnoviť, ak
Grid karty už Sociálna poisťovňa ne- ho zabudne. V takýchto prípadoch už
vydáva a ku koncu roka ukončí ich pou- nebude musieť navštíviť pobočku Socižívanie. Všetci klienti sa po novom budú álnej poisťovne, ako to bolo donedávna
prihlasovať pomocou mena, hesla a mo- napríklad pri strate Grid karty. Nový príbilnej aplikácie alebo s elektronickým stup predpokladá, že klient využíva jeobčianskym preukazom (eID). Nový dinečnú mailovú adresu, ku ktorej nemá
prístup do e-Služieb, ktorý majú klienti prístup iná osoba. Ak tú istú mailovú adk dispozícii od júla tohto roka, je rýchly, resu využíva viacero klientov, upozorní
komfortný a najmä bezpečný.
ich na to správa v e-Službách.
Aktiváciu nového prihlásenia do
Prechod na nový spôsob prihlásenia sa týka zamestnávateľov (pre službu e-Služieb uľahčí súčasným užívateľom
Odvádzateľ poistného), SZČO (pre služ- s Grid kartou návod, ktorý pre nich Sobu Saldokonto) a fyzických osôb (pre ciálna poisťovňa pripravila. Nájdete ho
službu Individuálny účet poistenca). na stránke Sociálnej poisťovne v sekcii
Pre nový prístup do e-Služieb si pou- s názvom Sociálna poisťovňa informuje.
žívatelia jednoducho stiahnu jednu z
aplikácií FreeOTP, Google Authenticator
alebo Microsoft Authenticator do svojho
smartfónu (pre Android alebo iOS). Pomocou nej si nasnímajú QR kód z e-Služieb (len pri prvej aktivácii) a aplikácia
im vygeneruje jedinečný kód, ktorým
sa overí ich prístup. Pri každom ďalšom
prihlásení pomocou mena a hesla vyzvú
e-Služby používateľa, aby zadal jedinečný kód z mobilnej aplikácie a potom ho
» Zdroj: SP
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SERVIS OKIEN

Ďalej ponúkame

t;BTkFOJFCBMkónov

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

I

OJ

K

0950 276 839

GARAN

SPO

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:

99-0032

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

SN21-38 strana-
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zdravie, služby

Najčítanejšie regionálne noviny

Bio Organická VýŽiva
Vetrová 5, Levoča
0903 640 670

E-mail: spissko@regionpress.sk

SN21-38 strana-
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bývanie, zamestnanie

sPišsko

11

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

AKCIA 370€

BIELE
vzor

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

Holandský
reštaurovaný
nábytok

34-0005-1

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

Otvorené:
Po-Pia: 9-17

dubový nábytok  bytové doplnky
Po-Pia

09:00 - 12:00
13:00 - 17:00

www.rasev.sk

Výročia a udalosti
Rudolf II. Habsburský bol korunovaný za
uhorského kráľa

25. septembra 1576
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Výročia a udalosti

Bola podpísaná Mníchovská dohoda

Spoločnosť ESA LOGISTIKA, s.r.o. so sídlom v Senci
obsadzuje pozíciu Vodič C+E
Pracovná náplň:
▪ rozvoz tovaru k zákazníkovi v rámci SR (poprípade susedné krajiny)
▪ práca s dokladmi (dodacie listy)
▪ starostlivosť o pridelené vozidlo
Ponúkame:
▪ zaujímavé ﬁnančné ohodnotenie: základná mzda 900 €+ mesačné osobné ohodnotenie
200 € + prémia za výkon
▪ možnosť celkového mesačného zárobku 1 500 € - 1 900 € brutto + diéty
▪ mzda vždy včas na Váš účet
▪ beneﬁty spoločnosti, bezúročné pôžičky, príspevok na poistenie škody pri výkone povolania
▪ moderná technika a servis 24 hodín denne
▪ ubytovanie zadarmo, partia vodičov výhodou

52-0167

V prípade záujmu zašlite svoj životopis na adresu:
e-mail: personalne@esa-logistics.eu, Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec
Telefonický kontakt: 0905 / 759 920, 02 / 20 830 113

SN21-38 strana-
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66-219

Slánska 8, Nižná Šebastová, 08006 Prešov
+421 903 567 934, info@rasev.sk

Politická inzercia

12

Najčítanejšie regionálne noviny

5

ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu peňažný príspevok

 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

52-0060

0800 162 162

37-126

PNEUMATIKY
AJ S PREZUTÍM

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

145 KČ/ NETTO HODINA

Obsadzujeme tieto pozície:

t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále ponuky aj pre mužov!
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

������������������
(od 880 €/mesiac)

���������������

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní

(od 920 €/mesiac)

����������������������

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

0800 500 091

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax

Volajte na bezplatné číslo

· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

a dohodnite si pohovor.

www.aiw.sk

SN21-38 strana-

(od 1.350 €/mesiac)
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(od 1.400 €/mesiac)

Miesto práce: Nové Mesto n. Váhom
Ubytovanie zdarma + stravné lístky

0800 24 24 44

Facebook: aiwsk
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32-001-5

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

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

Kontakt: 0918 493 960 (od 9:00 - 15:00 hod.)
E- mail: stajanslovakia@azet.sk

85 0711

HRADEC KRÁLOVE

85_0532

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

85_0699



