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INZerÁt,
ktorÝ
PreDÁVA

0905 719 139
ŠUMNÁ
STRECHA
MICHAL

0908 337 893

61_005

79-142

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

RENOVÁCIA VANÍ
SMALTOM

99-075

99-0023-1

lištovanie a utes. vaní
iné opravy (voda, odpad)
zapojenie práčky
priamo na odpad
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»Kúpim starý aj pokazený
traktor
0905675749

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Prenajmem dvojizbový byt
v centre mesta po GO 0905
552 180

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»KÚPIM MANZARDKU AL 1 IZB
BYT V SNV ZA HOTOVÉ 0902
467 630

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682W

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Darujem
0948115764

mačiatka

Dve slová, ktoré v rozhlasovom vysielaní Tá je iba obrazom nás. Našich hodnôt, nášiba tak, akoby mimochodom, povedala ho správania sa, myslenia, nášho spôsobu
herečka, pani Bára Munzarová. Dve slo- života. Samozrejme, myslené väčšinovo.
vá, ktoré mi vŕtali v hlave celý nasledujú- Presne tak, ako to napokon vždy dopadá vo
ci sviatočný deň.
voľbách, tiež väčšinovo.
O pyšné lži sa potkýnam na každom kroO pokore som písal na väčšej ploche už ku. Firma, v ktorej človek prežil pracovne
začiatkom roka. Pokora je jednou zo sied- polovicu života, oslavuje svoje výročie a na
mich cností, je to slobodné, nie vynútené pódiu idú fotografie ľudí, ktorí v nej pracouvedomovanie si vlastnej nedokonalosti vali. Publikum tlieska. Ide aj fotka človeka,
pred nejakou vyššou existenciou. Opakom ktorého firma vyhodila v preddôchodkovom
pokory je pýcha, ktorá patrí medzi sedem veku a on sa z toho utrápil k smrti. A príhlavných hriechov. Pripomínam najmä tomní tlieskajú. Dosť hnus. Istý bývalý člen
mocným tohto nášho geograficky malého vedenia inej firmy vyčíta bývalému vedeniu
slovenského sveta. Najmä tým, ktorí argu- firmy nedostatky. Bol jeho súčasťou, jeho
mentujú tradičnými hodnotami viery iba súdny spor sa ešte vedie. A riešia sa aj škody,
keď sa im to osobne a mocensky hodí. Takže, spôsobené ním. On však rozrýva firemnú atešte raz, opak pokory, pýcha, je hriech!
mosféru, podráža nové vedenie a seba a svoPoctivosť alebo pravdivosť je súčasťou je chyby taktne obchádza. Hovorí o farizejmorálneho charakteru, ktorý odráža pozitív- stve nových, ktorí zamlčujú minulosť. Fuj.
Preto ma zaujali slová o pokornej pocne a ctnostné vlastnosti. Napríklad hodnotová a názorová integrita, pravdivosť, pria- tivosti. A preto sa k nim stále
mosť, vrátane priamosti správania sa, ako vraciam. A preto tiež viem, že
aj absencia klamstva, podvádzania, krádeží svet, aj ten náš, je taký preto,
či manipulovania. Úprimnosť tiež znamená lebo tie dve slová sme poslali
byť spravodlivý. A vonkoncom nie sebecký. do vyhnanstva. Lebo mnoTak si tie dva výrazy spojme a máme tu hým z nás to bez nich ide
pokornú poctivosť. Niečo, čo sa vidí a vníma akosi ľahšie.
u nás iba vzácne, zriedka, málokedy. Skôr
Pekný týždeň,
naopak, sme svedkami pyšných lží. A to milí čitatelia
nehovorím iba o politike, vonkoncom nie.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 71
9 139
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11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

66-0206

SPIŠSKO
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14 RôZNE / iné

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

Chcete si
podať riadkový
inzerát?
79-152

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

16 ZOZNAMKA

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

KLAMPIARS T VO

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.

0904 121 559 | www.tulis.sk

MÁTE DOMA PREBYTOK OVOCIA?
Ponúkame výrobu kvalitných a cenovo prijateľných ovocných
štiav z Vášho ovocia alebo zeleniny BEZ akýchkoľvek
chemických konzervantov. Prinesiete prebytočné ovocie, my
ovocie spracujeme a vy odídete z muštárne so 100% šťavou
zabalenou v 3L, alebo 5L bag-in boxoch.
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VYROBTE SI VLASTNÚ ŠŤAVU V MUŠTÁRNI U3G
V JANOVCIACH (OKR.BARDEJOV).

WWW.MUSTARENOVOCIA.SK
TEL.: 0951 535 605
FB: Muštáreň U3G Janovce

KL P

66-0018

Západné Slovensko

85_0799

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

79-018

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

»Kúpim domáce tkané plátno, vrecia, kroje, šatky,sukne,starožitnosti ako obrazy,
hodiny, maľované truhlice.
0909 117 320

služby, auto - moto

3
SÚKROMNÁ
0908 562 632
MATERSKÁ ŠKOLA
adriana174174@gmail.com

99-137

Otvárame materskú školu pri Poprade (7 km)

79-053

sPIšsko
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> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vlo{kovanie
komínov
> strojRYÁĆistenie
zadechtovaných
komínov
> fasádne komíny
!Ćistenie a kontrola
komínov

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

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

príslušníci poľského Ministerstva vnútra
prezlečení za milicionárov prepadli, uniesli
a pravdepodobne ten istý večer aj zabili
poľského kňaza Solidarity Jerzyho Popiełuszku (* 1947).
Výročia a udalosti
Mária Antoinetta, manželka Ľudovíta XVI.
bola počas Francúzskej revolúcie sťatá.

16. októbra 1793

17. októbra 1931

Výročia a udalosti

Al Capone bol usvedčený z krátenia daní.
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www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
Erimont s.r.o., LXĆLYQ¹315
0905 279 418, Michal HudáĆ

99-0005-1

19. októbra 1984

Výročia a udalosti

bývanIe a domácnosť

5

79-118

sPIšsko
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od pondelka 18. 10 .

cena za 1 kg

U nás si nemusíte
vyberať medzi

-45%

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

ƍıƌƔ

19

]úȝìàĊ©ìï¤ÌÏĒ

1

cena za 1 kg

cena za 1 kg

-32%

-16%

ƐıƐƔ

ƏıƒƔ

79

3

99

3

ïĊ àĊÏïÏàĊÀ Ï

Kuracie
prsné rezne

• bez kost�, v celku

Supercena
1 kg balenie

49

CÒ¨ú©ØóàØÀĐ
• hovädzie a bravčové

3

DÀúȝǿÙóÏĒÌà¸ÿïú
• rôzne druhy

150 g

500 g

-30%

-50%

ƋıƏƍľľ

ƒıƔƔľ

29

0

Jacobs
Krönung

(100 g = 0,19)

• mletá káva

99

3

(1 kg = 7,98)

cena za 100 g

-28%

ïĊ àĊ©Ïï©
• bez kost�, v celku

ƋıƑƔ

cena za 1 kg

49

-34%

0

ƏıƑƔ

09

3

j¤¨ÙØÏï¨Ò

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƜƣıƜƛı¤àƝƟıƜƛıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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SLUŽBY, BÝVANIE, ZAMESTNANIE

SPIŠSKO

od pondelka

7

ƜƣıàÏúáï

Supercena
10 kg

cena za 1 kg

19

3

ƌƋÏ¸

-50%

ƌƜÏ¸ŽƛİƞƝƍ

ƍıƒƔ

39

1

;àÙėÿØÙ©
ė¨ØÀÏĒÙ¨óÏàï©
• var�ý typ B - pr�lohové
• neprané

ØÀÙà
150 g

-47%

¨ïĊ¨Ù©ÌÒÏ
Ċ¨ÒÀÙ

ƌıƑƔľ

89

0

150 g

ƌƜƛƛ¸ŽƛİƠƤƍ

ƑƔ

0

Càėėï¨ÒÒ
ÒóóÀ

ƌƜƛƛ¸ŽƛİƟơƍ

120 g

-22%
ƋıƓƔľ

ƑƔ

0

ƌƜƛƛ¸ŽƛİƠƣƍ

dúȝÙóÏÙÀĊ

8/16 kapsúl

-35%
ƐıƑƔľ

ƑƔ

ƌƜÏìóÿÒŽ
ƛİƟơĮƛİƝƞƍ

dóóÀØà9àó

0,75 l

• kávové kapsuly
• rôzne druhy

600 g

-37%

-27%

Hubert
¤¨=ÿĐ¨

ƐıƏƔľ

• blanc/rosé

99

Dÿú¨ÒÒ

3

ƌƜÏ¸ŽơİơƠƍ

ƑıƎƔľ

99

3

ƌƜÒŽƠİƞƝƍ

... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

ľJ¤ìàïĀ Ù¨ęÙØÒàà½à¤Ùìï¨¤ÌÙ¨ÙĊēïàÿı

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƜƣıƜƛı¤àƝƟıƜƛıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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Najčítanejšie regionálne noviny

Ak sa chcete dostať na psychiatriu, Polícia upozorňuje na viditeľnosť
účastníkov cestnej premávky
vieme, čo skráti vašu cestu
Alkohol je najčastejšou príčinou hospitalizácií na psychiatrii. Muži boli
hospitalizovaní častejšie ako ženy.
Najvýraznejšia prevaha mužov bola
pri hospitalizáciách s poruchami psychiky a správania sa, zapríčinených
užívaním alkoholu.

nených užívaním alkoholu. Pri druhej najčastejšej skupine diagnóz schizofrénia,
schizotypové poruchy a poruchy s bludmi
taktiež mierne prevažovali muži. „Najviac
ženy prevažovali nad mužmi pri hospitalizáciách so skupinou diagnóz afektívne
poruchy,“ spresnila Sivá.
Najviac hospitalizovaných mužov
Na psychiatrických oddeleniach bolo pre poruchy súvisiace s užívaním alkohov minulom roku pre duševné poruchy a lu malo trvalé bydlisko v Trenčianskom
poruchy správania uskutočnených 36.862 kraji, nasledoval Košický kraj a Prešovský
hospitalizácií, z toho muži tvorili 55,9 per- kraj. Najviac žien, ktoré boli prijaté na hoscenta. Najviac hospitalizácií si vyžiadali pitalizáciu s touto diagnózou, pochádzalo
poruchy psychiky a správania zapríčine- zo Žilinského a Trenčianskeho kraja, nané užívaním alkoholu, ktoré prestavovali sledoval Košický a Prešovský kraj.
Medziročný pokles NCZI zaznamenal
25 percent všetkých hospitalizácií. Informovala o tom hovorkyňa Národného pri všetkých vekových skupinách, najviac
centra zdravotníckych informácií (NCZI) pri skupine do veku 14 rokov, kde sa počet
hospitalizácií na 10.000 obyvateľov znížil
Alžbeta Sivá.
V dôsledku pandémie NCZI evidovalo o 28,1 percenta. „Celkový počet psychiatminulý rok o 7208 hospitalizácií menej rických hospitalizácií na 10.000 obyvateako v roku 2019, čo predstavuje pokles o ľov klesol v porovnaní s rokom 2019 o 16,4
16,4 percenta. Z celkového počtu hospi- percenta,“ uviedla Alžbeta Sivá.
talizácií bola takmer tretina pacientov
hospitalizovaná vôbec prvýkrát v živote.
„Druhou najčastejšou skupinou diagnóz
hospitalizovaných pacientov s podielom
0,7 percenta bola skupina diagnóz schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy
s bludmi,“ priblížila Sivá.
Muži boli hospitalizovaní častejšie
ako ženy. Najvýraznejšia prevaha mužov
bola podľa Sivej pri hospitalizáciách s
poruchami psychiky a správania zapríči» Zdroj: Internet, upravila red

Zároveň varuje, že chodci a cyklisti denia, že biele alebo svetlé oblečenie je
v tmavom oblečení sú v tme pre vo- predsa len lepšie vidieť! Potme, v šere
dičov motorových vozidiel takmer ani v sychravom počasí reflexné prvky
neviditeľní.
v akejkoľvek podobe skrátka nič nenahradí.. Chodci aj preto a už v zmysle
Polícia opätovne upozorňuje na dô- zákona musia nosiť tzv. reflexné prvky,
ležitosť reflexných prvkov. Za zníženej a to vtedy, keď sa pohybujú za zníženej
viditeľnosti musí mať chodec idúci po viditeľnosti na ceste mimo obec, alebo
krajnici a cyklista jazdiaci po krajnici pokiaľ idú po neosvetlenej vozovke v
alebo po okraji vozovky na sebe vidi- obci. Zníženou viditeľnosťou sa potom
teľné reflexné prvky alebo oblečený re- myslí nielen tma, ale aj hmla, dážď aleflexný bezpečnostný odev nielen mimo bo snehová fujavica. Neosvetlenému
obce, ale aj v obci. Polícia to pripome- chodcovi hrozí pokuta.
nula na sociálnej sieti.
Väčšinou ide o žlté, biele, šedé,
„Správne umiestnené reflexné zelenožlté či oranžové fluorescenčné
prvky ovplyvnia, aby človeka na ces- prúžky umiestnené na prednej, bočnej
te bolo vidieť. Dôležité je, aby reflexné a zadnej strane školských aktoviek a
prvky boli viditeľné a nezakrývali ich batohov alebo športových a mestských
ďalšie vrstvy oblečenia, prípadne pre- batohov či tašiek. Čoraz častejšie býnášaná batožina,“ zdôraznila polícia.
vajú reflexné prvky taktiež súčasťou
Zároveň pripomína, že chodci a oblečenia, predovšetkým športových
cyklisti v tmavom oblečení sú v tme pre nohavíc, búnd, viest a mikín.
vodičov motorových vozidiel takmer
neviditeľní. „Ak skombinujete nápadnú farbu odevu s reflexnými prvkami,
prestanete byť neviditeľní a zvýšite tak
svoju bezpečnosť,“ dodala polícia.
Vidieť a byť videný je pravidlo,
ktoré si nie vždy všetci vodiči, chodci
a cyklisti berú dostatočne k srdcu, hoci
môže pomôcť zvýšit ich bezpečnosť v
dopravnej premávke a predísť dopravným nehodám s tragickými následkami. Nespoliahajte sa na všeobecné tvr» red

Bio Organická VýŽiva
Vetrová 5, Levoča
0903 640 670
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ŠETRITE NA PLYNE A VYKUROVANÍ
POCTIVÝ SERVIS ZA ROZUMNÉ CENY
Ƈ

7(61(1,(1$.$ä'e2.12
Ƈ
VYMENÍME STARÉ TESNENIE

ƇƇ NASTAVÍME

ZIMNÉ PRÍTLAKY

Ƈ PLASTOVÉ AJ EUROOKNÁ

Ƈ

OBHLIADKA A PRÍCHODNÉ ZDARMA

ZZZRNQRUHQRYDVN60(7835(9È68ä52.29
9LDFLQIRDREMHGQiYN\
tel.: 0902 111 773

61_0060

3DYRO-XãþiN
Hrabušice 32

Výročia a udalosti
pápež Ján Pavol II. bol oﬁciálne uvedený
do úradu pápeža.

22. októbra 1978
99-010

3DYRO-XãþiN

albert
99-132
99-0005-11

SADROVÝ
ANHYDRITOVÝ
POTER

9Ĕ7$1,(678'1
9ĕWDQLHSULHPHURP
PPDOHERPP

akcia
á
n
Jesen

0903 895 448



66-0146
66-184

7HO
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99-140

20%

služby, škola
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

O6
7
K 4 1 3
U

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

4

5
9

6

1

AKCIA 370€

BIELE
vzor

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

MATERIÁL PRE FARMY
A DROBNOCHOV

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

Pri
nákupe nad
100 € poštovné
zdarma!

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

Otvorené:
Po-Pia: 9-17

34-0005-1

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

7
9
9 1
8 5
8
6 3
5
7

www.agromaterial.sk
0908 30 99 05 // info@agromaterial.sk

10-0018
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<KEZsdMZ/hD͕d/DKEKsϮ͕<Ka/
ƵĚĞŵĞǀĞűŵŝƌĂĚŝ͕ĂŬƐĂƌŽǌŚŽĚŶĞƚĞƉƌĞƓƚƷĚŝƵŵŶĂŶĂƓĞũƓŬŽůĞǀĂŬŽŵŬŽűǀĞŬŽĚďŽƌĞĂƵŵĞŶŝĞƐĂƐƚĂŶĞǀĂƓŽƵĐĞůŽǎŝǀŽƚŶŽƵĐĞƐƚŽƵ͘
<ŽŶǌĞƌǀĂƚſƌŝƵ ƉŽŶƷŬĂ ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĞ ǀ ŽďůĂƐƟ
ŚƵĚďǇ͕ƐƉĞǀƵ͕ƚĂŶĐĂĂŚƵĚŽďŶŽͲĚƌĂŵĂƟĐŬĠŚŽ
ƵŵĞŶŝĂ͘ sǌĚĞůĄǀĂŶŝĞ ǀ ŶĂƓĞũ ƓŬŽůĞũĞ ŶĂ ǀǇƐŽŬĞũ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶĞũƷƌŽǀŶŝ͘
s ŬŽŶĐĞƌƚŶĞũ ƐĄůĞ ƓŬŽůǇ ũĞ ƵŵŝĞƐƚŶĞŶǉ ĚŝŐŝƚĂůŝǌŽǀĂŶǉ ŬŽŶĐĞƌƚŶǉ ŽƌŐĂŶ Ă ŬŽŶĐĞƌƚŶĠ ŬƌşĚůŽ
ǌŶĂēŬǇ ^ƚĞŝŶǁĂǇ͘ WƌĞ ƓƚƵĚĞŶƚŽǀ ŵĄŵĞ ƉƌŝƉƌĂǀĞŶǉĂũƉƌŽũĞŬƚZDh^нǀƓƉĂŶŝĞůƐŬŽŵŵĞƐƚĞ
ǀ^ĞǀŝůůĞ͘

ODBORY

ŚƵĚŽďŶŽͲĚƌĂŵĂƟĐŬĠƵŵĞŶŝĞ
ƚĂŶĞĐ
ƐƉĞǀ
ƐŬůĂĚďĂ
ĚŝƌŝŐŽǀĂŶŝĞ
ŬůĂǀşƌ
ŽƌŐĂŶ

ǁǁǁ͘ŬŽŶŬĞ͘ƐŬ

ǌŽďĐŽǀĄŇĂƵƚĂ
ŇĂƵƚĂ
ŬůĂƌŝŶĞƚ
saxofón
hoboj
ĨĂŐŽƚ
ůĞƐŶǉƌŽŚ
ƚƌƷďŬĂ
pozauna
tuba
ďŝĐŝĞŶĄƐƚƌŽũĞ

V ŠKOLE PÔSOBIA TIETO SÚBORY:
SYMFONICKÝ ORCHESTER
ŠKOLSKÝ SPEVÁCKY ZBOR
KOMORNÝ ORCHESTER
BRASS BAND
BIG BAND
JAZZ BAND
POP BAND
^jKZ@hKs:,hz

EĂƓŝ ƷƐƉĞƓŶş ĂďƐŽůǀĞŶƟ ƉĂƚƌŝĂ ŵĞĚǌŝ
ǀǉǌŶĂŵŶǉĐŚ ƵŵĞůĐŽǀ ŶĂ ^ůŽǀĞŶƐŬƵ Ăũ
ǀǌĂŚƌĂŶŝēş͘

ŚƵƐůĞ
ǀŝŽůĂ
ǀŝŽůŽŶēĞůŽ
ŬŽŶƚƌĂďĂƐ
harfa
ĐŝŵďĂů
ŐŝƚĂƌĂ
ĂŬŽƌĚĞſŶ

ĂũƚĞƐǀŽũŵƵƚĂůĞŶƚƵǀƓĞƚŬŽ͕ēŽƉŽƚƌĞďƵũĞ

/ŶĨŽƌŵĄĐŝĞ͗ǌĂƐƚƵƉĐĂΛŬŽŶŬĞ͘ƐŬ͕ƚĞů͗͘ϬϵϭϬϭϴϯϵϴϱ
ƓƚƷĚŝũŶĠŽĚĚĞůĞŶŝĞ͗ƐĞŬƌĞƚĂƌŝĂƚΛŬŽŶŬĞ͘ƐŬ͕ƚĞů͗͘ϬϱϱͬϲϮϮϮϬϵϮ

SN21-41 strana-

10

37-146

^ƉŽŵĞŸŵĞ ŶŝĞŬŽűŬŽ ǌŶĄŵǇĐŚ ŵŝĞŶ͗
WĞƚĞƌ ƌĞŝŶĞƌ͕ /ŐŽƌ dŝŵŬŽ͕ WĞƚĞƌ ŝē͕
ůĞǆĂŶĚĞƌ ĄƌƚĂ͕ ŽŵŝŶŝŬĂ <ĂǀĂƐĐŚŽǀĄ͕ ZĂƐƛŽ <ŽƉŝŶĂ͕ sůĂĚŝŵşƌ <ŽďŝĞůƐŬǇ͕ WĞƚĞƌ ƌĂũĞƌēşŬ͕ ůĞŶĂ ƵƌĄŶŽǀĄ͕
DĂƌŝĄŶĞŬŽǀƐŬǉ͕<ƌŝƐơŶĂĂěĂůƓş͘͘͘

11

Práca pre každého

PONÚKAME PRÁCU V ČR

Prijmeme do TPP

SKLADOVÝCH
PRACOVNÍKOV

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- práca s ručným skenerom
- preukaz VZV vítaný

0905 550 896
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

spissko.sk

52-0184

0800 500 091

24-0104

v mestách Senec,
Trebatice, Madunice

85_0655

Máme pre Teba prácu!

zamestnanIe

85_0471

sPIšsko
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POLITICKÁ INZERCIA

Najčítanejšie regionálne noviny

19 ROKOV NA TRHU

32-0135

e-mail: velcon@velcon.sk

Stavbári
a lešenári pozor!
zôüôòúþðÔąĢóĂúþ
òôûþāþĝýĎÿāĎòðýðăĄāýĄĂĈ
òôĂăððñŭąðýøôĉðóðāüþ

ýðíxþóZWWWóþ\\WWüôĂðĝýô
ýð||þóY[WWóþ[YWW5ýôƈþ6

94-0100

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698
www.alukogroup.com/nabor
AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále ponuky aj pre mužov!
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

Honorár 1 200 až 1 800 € 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

www.aiw.sk

SN21-41 strana-
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0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-7
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