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INZerÁT,KTOrÝ
PredÁVA

0905 719 139

11. decembra 1967    
predstavenie nadzvukového dopravného 
lietadla Concorde v Toulouse

Výročia a udalosti
vykúpi
hov�dzie
kože
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KOŽBYT
spol. s r.o.

0918 593 240

vykup-kozi.sk

Po dohode,
aj prídeme

NAJLEPŠIE
výkupné ceny

viac ako
25 rokov
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0904 121 559 | www.tulis.sk

KLAMPIARS T VO
KL Ps.r.o.
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lištovanie a utes. vaní

iné opravy (voda, odpad)

zapojenie práčky

priamo na odpad

RENOVÁCIA VANÍ

SMALTOM
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené
VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

Jana Furmaniková  0905 719 139

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

párny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, 
Spišské Podhradie, Spišský Hr-
hov, Spišský Štvrtok, Gelnica, 
Novoveská Huta, Spišská Nová 
Ves, Danišovce, Harichovce, Hra-
bušice, Iliašovce, Jamník, Krom-
pachy, Letanovce, Lieskovany, 
Markušovce, Odorín, Spišské To-
mášovce, Spišské Vlachy, Spišský 
Hrušov, Teplička 

nepárny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, 
Spišské Podhradie, Spišský Hr-
hov, Spišský Štvrtok, Margecany, 
Prakovce, Spišská Nová Ves, Da-
nišovce, Harichovce, Hrabušice, 
Iliašovce, Jamník, Krompachy, Le-
tanovce, Lieskovany, Markušov-
ce, Odorín, Spišské Tomášovce, 
Spišské Vlachy, Spišský Hrušov, 
Teplička 

spissko@regionpress.sk
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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 (32.750 domácností)

»Kúpim starý traktor aj po-
kazený 0905675749
»Kúpim staré motorky 
aj nepojazdné aj Die-
ly.0949505827

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682W

»KÚPIM BODÁKY ŠABLE OD-
ZNAKY A INÉ VOJENSKÉ VECI 
0940233933

»Ahoj hľadám milú poho-
dovú partnerku na spo-
ločné chvíle sviat.aj prac...
mám 59 vys.štíhly.farmár 
z PO.Budem rád ak sa ozv. 
0940 263 081

Občianska
riadková
inzercia

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                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Chcete si
podať riadkový
inzerát?
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 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, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    
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Jesenná akcia
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OBHLIADKA A PRÍCHODNÉ ZDARMA

SERVIS OKIEN A VÝMENA TESNENIA

KVALITA ZA ROZUMNÚ CENU

NASTAVENIE A PREMAZANIE

PLASTOVÉ AJ EUROOKNÁ
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Hrabušice 32 tel.: 0902 111 773 

www.oknorenova.sk

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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v krajine polmesiaca

  

   
 
Inšpiruj svoje zmysly
Plne elektrická Kia EV6. 

 

Metis (Slovensko) spol. s r.o.

Duklianska 36, 052 01  Spišská Nová Ves 
Tel.: +421 918 424 390  
www.metis-sk.sk

Vďaka globálnej modulárnej platforme a veľkej batérii môžeš model EV 6 využiť ako mobilný zdroj energie pre svoje každodenné voľnočasové aktivity.
Túto funkciu nazývame napájanie externých spotrebičov z vozidla(V2L). Vozidlo je schopné dodávať elektrický výkon až 3,6 kW, takže môže slúžiť
ako pomocník pri kempovaní, premietaní filmov či pri nabíjaní iných elektromobilov.

Dojazd bol stanovený podľa štandardizovaného postupu merania EÚ (WLTP) na základe batérie s výkonom 77,4 kWh, pohonu zadných kolies a 19" kolies.
Individuálny štýl jazdy a ďalšie faktory, ako napríklad rýchlosť, vonkajšia teplota, topografické podmienky a použitie zariadení/jednotiek,
ktoré spotrebúvajú elektrickú energiu, ovplyvňujú skutočný dojazd a prípadne ho môžu znížiť.
Na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania musí vozidlo EV6 používať 800 V nabíjačku elektrického vozidla, ktorá dodáva najmenej 250 kW elektrickej energie.
Skutočná rýchlosť nabíjania a doba nabíjania môžu byť ovplyvnené teplotou batérie a vonkajšími podmienkami prostredia.
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U nás si nemusíte 

od pondelka 13. 12.

Maslo

159

-46%

(1 kg = 0,80)

2 kg balenie

369

-35%
cena za 1 kg

189

-36%

(1 kg = 4,73)

400 g

• blok

• 

149

Supercena

(100 g = 7,45)

20 g

• 

199

-50%

(1 kg = 7,37 – 6,63)

270 – 300 g

• 

• 
069

(1 kg = 2,76)

250 g

• 

185

Supercena

(1 kg = 7,40)

250 g

329

-26%
cena za 1 kg
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Kofola
• 

169
-41%

(1 kg = 4,23)

400 g

• 

039

-40%

(1 l = 0,78)

0,5 l

139(1 kg = 5,15)

270 g

pláty

šunka

1,25 kg

999

299

500 g

• 

069

-44%

(1 l = 0,35)

2 l

599

900 g

(1 kg = 6,66) 059

-33%

(1 kg = 2,36)

250 g

od pondelka
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Teda, vraj. Čas adventný, z rádia už 
zaznela aj stará klasika (v češtine 
Rolničky, rolničky). Vraj čas pokoja, 
stíšenia, vstúpenia do seba. 

Už aj tá hnusná pandémia akosi 
ustupuje - v Českej republike, podľa ta-
mojšej hlavnej hygieničky. 

Nejak mi do toho času nezapadajú 
hrubé nadávky, urážky, ponižovanie sa 
navzájom, ktorého sme svedkami v te-
levíznom vysielaní. Za mojich detských 
čias sa v tom čase vysielaval Kremienok 
a Chocholúšik, zbojník Rumpeľ a ďalšie 
podobné nezabudnuteľné skvosty.

Dnes počúvame primitívne nadávky 
z úst primitívov. V advente. Pripomí-
nam. A pripomínam to zámerne. Mnohí 
z tých nadávajúcich totiž radi nad sebou 
nosia veľké transparenty, majúce zdô-
razniť, že ich v rukách držia tí najlepší, 
najčistejší, najvyvolenejší. A veď – spo-
veď očistí všetko.

Nie, neočistí. Spoveď, na ktorú sa 
mnohí z nás v tomto období chystajú, je 
spoveďou iba vtedy, ak je úprimná. Ak 
oľutovanie všetkého nesprávneho, čoho 
sme sa dopustili, vychádza zo srdca a 
nie z nejakej povinnosti, ktorá sa „patrí“.

Na internete je možné nájsť naozaj 
takmer všetko. Často na ňom hľadám to, 

čo nájsť chcem. Našiel som i toto: „Božia 
milosť nepôsobí len prostredníctvom 
sviatostí Cirkvi, ale aj v kontexte Lásky: 
Kto veľa miluje, tomu sa veľa odpúšťa, 
kto menej miluje, tomu sa menej odpúš-
ťa. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich 
najmenších bratov, mne ste to urobili. 
Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vy-
znám pred svojím Otcom. Láska zakrýva 
množstvo hriechov. Boh hľadá na zemi 
ľudí, ktorí majú skrúšené a pokorné srd-
cia. Pyšné srdce sa protiví Bohu!“

Z toho mi logicky vyplýva, že z 
človeka by nemala tiecť nenávisť voči 
všetkému a každému, človek by nemal 
milovať predovšetkým sám seba, človek 
by nemal iným robiť to, čo sa nepáči, 
ak sa deje jemu. Často spomínam slovo 
„človek“. Nuž. Vytratilo sa akosi z na-
šich slovníkov, vytlačil ho výraz straník, 
stranícky šéf.

Ak nechcem byť nenávi-
dený, musím skúsiť prestať 
nenávidieť. Inak to naozaj 
nejde. Aj keď si to daktorí 
myslia.

Krásny pokojný, 
tichý a pokorný ad-
vent, vážení čita-
telia

Iba taký tichý čas...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Kedysi chlapi chrabro bojovali za svoje 
ideály a za svoju česť v súbojoch s me-
čom v ruke. Dnes bojujú zbabelí chlapi 
hysterickými výkrikmi a nadávkami 
ukrytí za obrazovkou počítača. 

Alebo blázni bez rúška v obchode. 
Kedysi odvážni chlapi bránili bezbran-
né ženy, dnes na ne zbabelo útočia. Sme 
zbabelí k svojim nedostatkom a agresívni 
k druhým. Zbabelci v politike nemajú od-
vahu povedať občanom pravdu a začať re-
formovať krajinu. Tak hovoria to, čo chce 
dav voličov počuť. Len aby získali jeho 
hlas. Zbabelí manželia utekajú od svojich 
rodín, keď príde vážny problém. Jedného 
zbabelého chlapa som videl nedávno v 
akcii. Opustil svoju manželku a dcérku a 
vyháňa ich z domu, ktorý spoločne posta-
vili. Najskôr im vypol vodu a odmontoval 
vaňu, neskôr odniesol kotol. Tento sebec-
ký zbabelec vyháňa svoju manželku a 
dcéru do mrazu na ulicu, aby si do domu 
mohol nasťahovať mladú milenku. 

Kde sú tie časy, keď chlapi hovori-
li pravdu a pozerali sa do očí. Za svoju 
pravdu a česť dokázali odvážne bojo-
vať a obetovať aj to najcennejšie. Fašisti 
urážajú ľudí na internete a keď ich pred-
volajú na políciu, tak zbabelo klamú, že 
to neboli oni, veď ani nevedia pracovať 

s počítačom. Ich šéf sa rád predvádza s 
fašistickými kódmi, ale pred súdom za-
piera a hovorí, že tie čísla nič nezname-
najú. Obvinia mafiánov za ich zločiny a 
oni chcú zbabelo hodiť vinu na svojich 
mŕtvych kumpánov. Zbabelí manažéri 
si radi privlastňujú výsledky druhých a 
svoje zlyhania hádžu na svojich nevin-
ných spolupracovníkov. 

Kde sú tí chrabrí rytieri, mušketieri a 
skutoční chlapi s odvahou? Prečo sa bo-
jíme povedať pravdu, priznať si chybu a 
zlyhanie a nechceme bojovať s presilou? 

Zvykli sme si na odmeny bez námahy 
a obety. Chceme mať všetko a hneď, ale 
bojíme sa riskovať. Konfucius pred vyše 
2500 rokmi povedal: „Vedieť, čo je správ-
ne, a neurobiť to, je najväčšia zbabelosť.“ 

Nájdime odvahu hovoriť pravdu, ne-
buďme populistami, ktorí sa chcú všet-
kým zapáčiť. Postavme 
sa za chudobných, 
slabých a utláčaných. 
Buďme odvážni 
priznať sa, že sme 
omylní, hriešni a často 
bezmocní. Zbabelec 
umiera sto-
krát, hrdina 
iba raz.

Zbabelí chlapi

» Ján Košturiak

14. decembra 1503    
narodil sa Nostradamus, francúzsky as-
trológ († 1566)

Výročia a udalosti 15. decembra 1890    
zomrel Sediaci býk, náčelník indiánskeho 
kmeňa Siouxov (* 1831)

Výročia a udalosti

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 400€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

FRÉZOVANIE a
OVANIE

9
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vlo kovanie
   komínov
> stroj istenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

istenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., L 315
 0905 279 418, Michal Hudá

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

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

ontaktujte nás v pracovných d ch
od 7,00 hod do 17,00 hod

OV
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Obľúbenú turistickú destináciu ži-
linského kraja v súčasnosti nemajú 
možnosť navštíviť všetci. Pokiaľ nie 
ste z okresu Martin alebo Žilina, do-
stanete sa tam len ťažko. Vďaka no-
vej 360° videomape tam však môže 
zavítať ktokoľvek a kedykoľvek. 

Letecký tím Slovensko z neba 
vytvoril 360° videomapu Krivánskej 
Malej Fatry z neba. Nová virtuálna 
technológia snímania 360° pohľadu 
na krajinu umožnila vyhotoviť video 
z lietadla, ktoré sledovateľom dopraje 
skutočne autentický zážitok. Na tomto 
linku si môžete zaletieť nad Malou Fat-
rou: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=SN_wvwSXgBA&t=135s

Preletieť nad Malou Fatrou tak mô-
žete s pomocou počítača, smartfónu či 
tabletu. Pohybom myši alebo naklone-
ním smartfónu obdivujete tú časť kraji-
ny, kam sa chcete pozerať. 

Vo videomape sú zapracované aj 
geografické popisy, názvy obcí, turis-
ticky zaujímavé miesta i všetky ostat-
né záujmové body. Takto sa vie divák 
veľmi rýchlo zorientovať, kde sa presne 
nachádza a zároveň si dokáže lepšie 
predstaviť polohu danej lokality. 

Videolet s 360-stupňovým pohľa-
dom na krajinu žilinského kraja trvá 
pol hodinu. „Pilotným projektom bola 
360 stupňová videomapa pohoria Vy-

soké Tatry a regiónu Stredné Slovensko. 
Tentokrát sme sa zamerali na severné 
Slovensko, konkrétne na Krivánsku 
Malú Fatru. Nad ňou sa môže preletieť 
ktokoľvek aj bez lietadla. Navyše vo vi-
deomape sledovateľa sprevádza nielen 
kartografický popis krajiny, ale aj prí-
jemná hudba a zvuk motora dodáva-
júci úplnosť a dokonalý zážitok počas 
letu. Aj v dobe, keď nemáme možnosť 
cestovať či navštevovať obľúbené turis-
tické destinácie, umožňujeme navštíviť 
Malú Fatru každému, a to pohľadom z 
neba,“ približuje pilot, letecký fotograf 
a autor videomapy Milan Paprčka.

Tridsať minútový letecký doku-
mentárny film vám predstaví, ako vy-
zerá turistická trasa hrebeňom Malej 
Fatry, ako sa kľukatie Domašínsky me-
ander a ako vyzerá z leteckého pohľadu 
okresné mesto Žilina a Martin.

Zalietať si ponad 
Malú Fatru už môže každý

» Zdroj: Mgr. Andrea Farkašová

Zelenému reštartu Slovenska pomôžu 
investície z Plánu obnovy a odolnosti 
SR, predovšetkým vyše pol miliardy 
eur na obnovu rodinných domov. Po-
číta sa s energetickou obnovou 30 tisíc 
domov. 

V tejto súvislosti bude potrebná pri-
bližne polovičná finančná spoluúčasť zo 
strany domácností. Ministerstvo životné-
ho prostredia Slovenskej republiky uzav-
relo spoločne so Slovenskou agentúrou 
životného prostredia a Európskou ban-
kou pre obnovu a rozvoj Memorandum o 
porozumení pri realizácii obnovy rodin-
ných domov.

Podľa slov ministra životného pro-
stredia Jána Budaja bude štát preplácať 
prostredníctvom plánu obnovy určitú 
časť nákladov. „Majitelia nerenovova-
ných domov budú môcť urobiť so štátom 
dohodu, obsahujúcu plán na premenu 
svojej nehnuteľnosti na kvalitný dom pre 
21. storočie,“ zdôraznil minister Budaj. 
Zvyšnú časť obnovy domu si budú ich 
majitelia financovať z vlastných zdrojov, 
prípadne prostredníctvom bankových 
úverov. Vďaka podpísanému Memoran-
du o porozumení pomôže EBOR pri vy-
užití komerčného financovania od part-
nerských komerčných bánk vo výške až 
100 mil. eur.

Zelenú transformáciu Slovenska 
oceňuje aj EBOR. „Ide o dôležitú doho-

du a prvú svojho druhu na Slovensku, 
kde bude program ťažiť z grantov plánu 
obnovy v kombinácii s komerčným finan-
covaním. Nový program pomôže Sloven-
sku posunúť sa vpred so svojou zelenou 
transformáciou, najmä z pohľadu reno-
vácie budov,“ podčiarkla výkonná riadi-
teľka EBOR pre strednú a juhovýchodnú 
Európu Charlotte Ruhe.

Obnova rodinných domov si vyžiada 
úzku spoluprácu medzi ministerstvom ži-
votného prostredia, Slovenskou agentú-
rou životného prostredia (SAŽP) a EBOR s 
cieľom zabezpečiť, aby pôžičky, granty a 
technická pomoc boli dobre integrované. 
„Pre nás je kľúčové, aby koneční príjem-
covia mali účinný a včasný prístup k po-
trebnému financovaniu a podpore. Práve 
preto chceme zriadiť 10 regionálnych 
kancelárií, v ktorých záujemca vybaví 
všetko na jednom mieste,“ doplnil gene-
rálny riaditeľ SAŽP Michal Maco.

Obnova rodinných domov 
s  pomocou Európskej banky

» Zdroj MŽP SR

3
3
-0
1
0
1



SN21-49 strana- 11

služby, kultúrasPišsko
11

Juraj Hnilica spoločne s českou pesničkárkou Kaczi 
vydáva nový videoklip, ktorého posolstvo je spájať

Dvaja živelní pesnič-
kári Juraj Hnilica a 
Kaczi sa spojili v piesni 
„Dobrú noc z hôr“, kto-
rej hlavné poselstvo je 
spájať. Pieseň oslavuje 
prírodu, život, jedno-
duchosť bytia, ženu 
a muža. Kladie dôraz 
na krásu česko-slo-
venských hôr a našich 
kultúr. 

Videoklip sa natáčal v 
okolí Martina. Obidvoch 
interpretov spája práve 
láska k prírode a radosť 
zo života. Cieľom je pre-
pojenie našich spoloč-
ností a kultúr, tak ako to 
bolo kedysi. „Videoklip 

prevádza dej, kde sa 
symbolicky lúčime s du-
šami, ktoré nás opustili 
a putujú na druhú breh. 
Zároveň sa lúčime so 
zvukárom Radimom 
Mrožom Vaňkom, ktorý 
tento svet opustil deň 
predtým, ako sme pie-
seň nahrávali,“ komen-
tuje Kaczi. O kameru sa 
postaral Tomáš Bartaloš 
a scenár vznikol spoloč-
ne deň pred natáčaním. 
„Klip mal pôvodne 
vzniknúť už v lete, ale 
okolnosti nás nasme-
rovali až na jeseň, čo 
ukázalo ako najkrajšiu 
možnú variantu vďaka 

nádherne zafarbenej 
prírode. Znovu sme 
sa utvrdili v tom, že je 
všetko tak, ako má byť,“ 
dodáva Juraj. „Veľmi sa 
teším z tohto krásneho 
spojenia, keďže v Kaczi 
som objavil veľký kus 
seba v ženskej podo-
be. Veľa krát pri tvorbe 
piesne až po samotný 
klip, som si povedal, 
že toto spojenie prišlo 
fakt „z hora“ a malo 
sa udiať, lebo veci čo 
sa nám diali na tejto 
jedinečnej ceste, je ťaž-
ko opísať slovami. Som 
nesmierne šťastný a 
vďačný, že sme mohli 
spoločne vytvoriť niečo 
tak pekné,“ uviedol ku 
spolupráci Juraj.

REGIONPRESS 
Mediálny 

partner projektu

Načítaním QR kódu 
otvoríte videoklip

Andrej Slivka - PLYNOSERVIS s.r.o.

Športová 167/31, 059 11 Hozelec 
e-mail: as.plynoservispp@gmail.com

 servis, opravy 
 revízie plynových, tlakových 

 a elektrických zariadení

 vykurovania

0905 340 351

Andrej Slivka - PLYNOSERVIS s.r.o.
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 
pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 

 

 zarobte si pred Vianocami alebo 

 v decembri výrazná zľava z poplatku!
 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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dvojnásobne cez Vianoce!


