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POPRADSKO
KEŽMARSKO

č. 34 / 26. august 2022 / 26. ROčNÍK

  
  
  
  
  

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám štruktúrovaný životopis 
na e-mailovú adresu: . 
Bližšie informácie na tel. čísle 052/71 27 225.

Popis spoločnosti:
STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. je výrobcom 
elektrických, kombinovaných a solárnych 
ohrievačov vody a tepelných čerpadiel

Základná hodinová mzda pri nástupe sa pohybuje v rozmedzí 
 v závislosti od pracovnej pozície.

Plat počas skúšobnej doby :  v závislosti od pracovnej 
pozície.
Plat po úspešnom absolvovaní skúšobnej doby:  
v závislosti od pracovnej pozície.
Zamestnanec má nárok na dovolenkový a vianočný príspevok.

Zamestnanecké výhody, benefity

  NÁBOROVY PRÍSPEVOK VO VÝŠKE 250 € 
 po skúšobnej dobe
  príspevok zamestnávateľa na doplnkové 

 dôchodkové poistenie
  vianočná a dovolenková odmena
  zvýhodnený predaj firemných výrobkov
  firemné spoločenské posedenia

 (vianočný večierok, family day, deň detí)
  odmena pri odchode do dôchodku 

 a narodení dieťaťa
  firemné športové aktivity

Staňte sa súčasťou úspešnej firmy 
s dlhodobou tradíciou!
Do nášho tímu  (bývalý Tatramat - ohrievače vody) 
hľadáme šikovných pracovníkov na pozície:
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POPRADSKO
KEŽMARSKO

Č. 33 / 14. AUGUST 2020 / 24. ROČNÍK

ŽALÚZIE, SIEŤKY
p r o t i  h my z u

0907 942 957
rýchlo, lacno, kvalitne

www.lacne-zaluzie.sk
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Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!

Cielom našej fir
poskytnúť eľné 

Ž opis a žiadosť 

na ad

ad-

0905 338 878

INZERCIA

SYSTÉM
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lištovanie a utes. vaní

iné opravy (voda, odpad)

zapojenie práčky

priamo na odpad

RENOVÁCIA VANÍ

SMALTOM
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FRÉZOVANIE a
OVANIE

9
9
-0
0
0
5
-1

> 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

27. augusta 1990   
založenie karpatskonemeckého spolku na 
Slovensku

Výročia a udalosti
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Každý týždeň: 
Poprad, Kežmarok, Abrahámov-
ce, Huncovce, Ľubica, Spišská 
Belá, Veľká Lomnica, Vlková, 
Vrbov, Spišská Sobota, Stráže 
pod Tatrami, Batizovce, Gánovce, 
Hozelec, Hôrka, Hranovnica, Já-
novce, Kravany, Lučivná, Mlynica, 
Spišská Teplica, Spišské Bystré, 
Spišský Štiavnik, Svit, Štrba, Švá-
bovce, Veľký Slavkov, Vikartovce, 
Ľubica 

popradsko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
POPRAD

INZERCIA

 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

Mgr. Marcela Petreková 0905 338 878
Miroslav Imrich  0907 895 865
Alena Berithová  0907 877 862

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

Poprad

Stará ¼ubovòa

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (41.520 domácností)

Prijíma objednávky na
•  nosnice 6-16 týždňové

Objednávky na tel. č.: 052/776 73 59, 052/776 73 60, 0911 952 229

Informácie: Pondelok - Piatok od 8.00 do 15.00 hod.

HYDINA KUBUS s.r.o. 

VEĽKÝ SLAVKOV 290

Technické služby Mesta Svit 

ponúkajú na krátkodobý prenájom 

plošinu s obsluhou 
(výška 16 metrov)

0908 429 138
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Vy si vyberiete nehnuteľnosť - my ju pre vás kúpime

Cesta k vlastnému bývaniu 
formou prenájmu 

s možnosťou následného odkupu. 

0902 293 122 www.vaspartner.eu
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Moderný 4 izbový bungalov

REALIZÁTOR VAŠICH 
STAVEBNÝCH PROJEKTOV

4 miestnosti | 79,56 m2

119.000 € za holodom
0911 308 298

 www.sperostav.skSPERO - STAV, s.r.o.  Okružná 3, Spišská Belá

 Výstavba domov na kľúč
 Murárske práce
 Kladenie dlažby
 Rekonštrukcie
 Zatepľovacie práce
 Búracie práce
 Montáž sadrokartónu
 Pokrývačské práce
 Tesárske práce
 Výkopové a zemné práce

SERVIS 
OKIEN A DVERÍ

Ponúkame kvalitnú opravu 

plastových okien a dverí. Výmena 

skla, tesnenia, nastavenie okien

a dverí, výmena komponentov

a iné.

Kancelária:

Podtatranská 135/2

bl. Lipa, 058 01  Poprad

www.oprava-servis-okien.sk
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Obhliadka TERMOKAMEROU

Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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Predaj 
2-izbového 
bytu

Ponúkam na predaj 2-izbový byt 
v Kežmarku. Tel.: 0944305591 
bkuckovska@gmail.com

„Skutočný priateľ je ten, kto vstúpi, 
keď odíde zvyšok sveta,“ povedal 
Walter Winchell. Máte aj vy takého 
priateľa?

So vznikom sociálnych médií na-
stala nová éra v oblasti komunikácie. 
Milióny ľudí denne hľadajú na soci-
álnych sieťach nových priateľov ale-
bo komunikujú s tými jestvujúcimi. 
Osobné stretnutia v mnohých prípa-
doch nahradili tie virtuálne.

Sú medzi nami takí, ktorých neu-
tíchajúca potreba neustále získavať na 
sociálnych sieťach množstvo priate-
ľov už celkom pohltila a zaslepila ich, 
lebo si ani neuvedomujú, že ide len o 
akúsi ilúziu, vďaka ktorej nadobúdajú 
pocit, že majú kvantum kamarátov. 
Sú ochotní tráviť desiatky hodín na 
internetových diskusiách a sociálnych 
sieťach, aby nadviazali nové a nové 
vzťahy.

Kto však sú títo ich priatelia? Ide 
o ľudí, ktorí im dokážu nastaviť zr-
kadlo, odhaliť pravú tvár alebo im len 

mažú med okolo úst? Budú tu títo ich 
kamaráti vo chvíli, keď ich budú sku-
točne potrebovať? Budú pri nich stáť aj 
vtedy, keď sa im všetci ostatní otočia 
chrbtom?

Skutočný priateľ je ten, kto nás pri-
jíma takých, akí sme, ale zároveň nám 
dokáže otvoriť oči, ak tápeme v tem-
notách. Je to človek, ktorému môže-
me zveriť aj tie najtajnejšie tajomstvá. 
Máte aj vy takéhoto priateľa, človeka z 
mäsa a kostí, ktorý pri vás stojí aj keď 
vám tečie do topánok a v časoch, keď 
sa vám práve nedarí, podá pomocnú 
ruku, vypočuje vás, povzbudí a kryje 
vám chrbát, keď je treba?

Ak máme v živote 
takéhoto človeka, je to 
naozaj veľmi cenný dar. 
Mali by sme byť zaň 
vďační, vážiť si ho a 
starať sa oň, pretože 
každý takéto šťastie 
nemá.

V núdzi spoznáš priateľa

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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NOVÉ STRECHY, OPRAVY, REKONŠTRUKCIE
KLAMPIAR - POKRÝVAČ 

0907 940 920
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0904 121 559 | www.tulis.sk kltPs.r.o.

KLAMPIARS T VO
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FRÉZOVANIE 
              VLOŽKOVANIE 
                              KOMÍNOV

• Stavba trojvrstvových komínov
• Prestavby nadstrešných častí komínov
• Rekonštrukcia a sieťkovanie komínov
• Montáž zrealizujeme za jeden deň
 SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL

   ZĽAVA 
  na materiál 30%

FRÉZOVANIE  

od 15 €/bm

OBHLIADKA KOMÍNOV
    ZDARMA
        0904 157 144 
             0903 874 784
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Tel.:

e-mail:
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L. Svobodu 72, Poprad

Otváracie hodiny: PO-PIA 7:00 - 17:00

Novootvorená predajna u pekára
9
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š. 1,85 x hl. 3,7 x v. 1,9 m, do 1200 kg

AUTODOPRAVA
DODÁVKOVÝM VOZIDLOM

0949 828 165
- ODVOZ A DOVOZ
- VYPRATÁVANIE 

Okamžitý výkup

tel. 0905 924 303tel. 0905 924 303
Kúpime ornú pôdu
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Slovenský Biblický 
Inštitút n.o.

Po ukončení štúdia certifikát o absolvovaní od SBI n.o.

,,Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa

deťmi Božími, tým ktorí veria v jeho meno.“

Evajelium podľa Jána 1, 12

Školné a ostatné info  na č.t. 0904 947 773
resp. www.biblickyinstitut.sk
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FARBA KTORÁ 
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0940 973 7770940 973 777
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PEKNÁ STRECHA

NÁTERY STRIECH
VÝMENA STRIECH

 

lacno a kvalitne

0908 842 631

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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NA

 

NÁ
A

mobil: 

0940 954 513
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29. augusta 1966   
posledný koncert skupiny The Beatles 
(San Francisco)

Výročia a udalosti 30. augusta 1944   
založenie generálneho štábu SNP v Ban-
skej Bystrici

Výročia a udalosti

KOMPLETNÉ
REKONŠTRUKCIE

stavby domov na kľúč
bytové jadrá
sadrokartonárske práce
maliarske práce
vnútorné omietky
obklady a dlažby
kúpeľne na kľúč
3D vizualizácie

JBV servis s.r.o. 0910 214 488
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čerpacia 
technika

krby
pece

plyn, voda
kúrenie

kúpeľňové 
štúdio
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Potrebujete oživiť priestor  
v staršej kúpeľni? Postačí zopár 
listel s trochou obkladu, či  
dlažby. Využite výpredajové  
maličkosti z nášho skladu,  
ktorými pretvoríte celkový  
dojem.

RIEŠENIE ZA 
DROBNÝ PENIAZ

Sprchová súprava 
s tyčou  
HANSA BASICJET
 VÝPREDAJ
720mm, mydelnička
3-polohová

39,90 € 
69,50 €

Umývadlová batéria 
GROHE EUROSTYLE 
biela
AKCIA

149 € 
187,20 €

Umývadlová batéria 
stojankova s ovlad.
GROHE CONCETTO
AKCIA

119,90 € 
159,60 €

Umývadlová batéria 
stojankova GROHE  
EUROSMART NEW
AKCIA

79,90 € 
105,60 €

Umývadlová batéria 
stojankova s garnit.
GROHE QUADRA
AKCIA

79,90 € 
105,60 €

Large Roca mini
 VÝPREDAJ
ZĽAVA 70%

Umývadlo mini 45x25cm so skrinkou 
+ zrkadlová skrinka so zrkadlom 
 vodovodná batéria Monodin
farba: dub

Mini poskytuje dvojité  
úložné riešenie, aby ste  
čo najlepšie využili priestor  
vo vašej malej kúpeľni

Skrinka PLUS X  
s keramickým umývadlom Neon
NOVINKA

stredný odpad
50 cm umývadlo

 

60 cm umývadlo 

199 € 

Skrinka s umývadlom 
JIKA Norma biela
AKCIA

249 € 
359 €

80 cm

219 € 

149 € 
478,70 €

Kompletný prehľad akcií a výpredajov nájdete na  www.mirad.sk   |   Hraničná 5300, Poprad
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

DUB
MATNÝ

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

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 440€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

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

Ministerstvo zdravotníctva SR upo-
zorňuje na sociálnej sieti na nedo-
statok krvi, pričom v týchto dňoch 
chýba hlavne krv krvnej skupiny A 
a všetkých Rh negatívnych krvných 
skupín.

Situácia s nedostatkom krvi sa 
podľa rezortu zdravotníctva opakuje 
každoročne v letných mesiacoch v dô-
sledku dovolenkového obdobia, cesto-
vania, či vysokých denných teplôt. Po-
diel na zníženom počte darcov krvi má 
aj pretrvávajúce ochorenie COVID-19 
a taktiež sú to dočasné výluky z daro-
vania krvi v dôsledku cestovania do 
zahraničia. 

Uvítajú všetky krvné skupiny
Národná transfúzna služba (NTS) 

SR vyzýva darcov krvi, aby neváha-
li a pomohli doplniť zásoby krvných 
prípravkov, aby boli schopní v plnej 
miere zásobovať nemocničné zariade-
nia na území Slovenskej republiky. Na 
pracoviskách NTS sú vítaní darcovia 
krvi s akoukoľvek krvnou skupinou, 
nakoľko nikdy nevedia, ktorú krvnú 
skupinu budú potrebovať nemocničné 
zariadenia k záchrane ľudských živo-
tov. 

Kedy môžete darovať krv
V súvislosti s dovolenkovým obdo-

bím a zvýšeným cestovaním do zahra-
ničia upozorňujú odborníci na skutoč-
nosť, že darovať krv po návrate z krajín 
Európskej únie je možné po 7 dňoch a 
po návrate z krajín mimo Európskej 
únie je to po 28 dňoch. 

Darovať krv je možné v pondelok 
až piatok počas odberových hodín, 
ktoré sú od 7.00 hod. do 14.00 hod. s vý-
nimkou utorka, kedy je možné darovať 
krv od 7.00 hod. do 17.00 hod. Všetky 
aktuálne informácie ohľadom daro-
vania krvi sa nachádzajú na webovej 
stránke: www.ntssr.sk

Darujte krv, ak môžete

» ren
zdroj foto kropekk_pl pixabay
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Zvykne sa hovoriť, že nešťastie necho-
dí po horách, ale po ľuďoch. Prináša-
me preto upozornenia a rady odbor-
níkov z Horskej záchrannej služby, 
ktoré treba mať na pamäti, aby sme 
prípadnej zlej situácii predišli. 

Nepodceňujte plánovanie túry
- Dôležité je sledovať predpoveď počasia, 
výstrahy na stránkach SHMÚ, IMGW 
(poľský hydrometeorologický ústav) a 
HZS. 
- Odporúčame pozrieť si pozorne pláno-
vanú trasu, hlavne, či sa dá v prípade blí-
žiacej sa búrky rýchlo zbehnúť do údolia. 
- Ak je túra dlhá, po hrebeni alebo bez 
možnosti rýchleho úniku, je najlepšie 
začať už skoro ráno. Pekné počasie totiž 
nemusí vydržať po celý deň. Búrky oveľa 
častejšie prichádzajú v poobedňajších 
hodinách.

Sledujte počasie aj počas túry
- Ak sa blíži búrka, choďte čo najrýchlej-
šie do údolia.
- V súčasnosti existujú rôzne aplikácie, 
kde sa dá sledovať pohyb búrok online na 
meteorologických radaroch, napríklad 
na stránke SHMÚ. Dôležité je ale sledovať 
počasie aj vizuálne, či sa hromadia obla-
ky, či sa zvyšuje rýchlosť vetra, prípadne 
sa objavujú blesky, hrmenie. 
- Na hrebeňoch a vrcholoch je oveľa 
väčšia pravdepodobnosť zasiahnutia 
bleskom, preto je potrebné čo najrýchlej-
šie zísť do údolia.

Snažte sa nájsť úkryt
- Blesky najčastejšie udierajú do najvyš-

ších položených predmetov v okolí. Elek-
trický náboj si vyberá čo najkratšiu cestu, 
ako sa vybiť. 
- Nebezpečné sú napríklad samostatne 
stojace stromy alebo voľné priestranstvá, 
stĺpy vysokého napätia. 
- Odporúčame čo najrýchlejšie skúsiť 
nájsť úkryt, napríklad chatu, útulňu, 
preto je dobré mať naštudovanú trasu a 
vedieť, kde sa takéto objekty nachádzajú. 
Ďalším veľmi dobrým úkrytom je auto. 
- Ak nie je možné nájsť lepší úkryt, vyhľa-
dajte miesto pod úrovňou terénu, naprí-
klad priekopa.
- V prípade, že je v blízkosti les, vyberte 
si miesto radšej hlbšie v lese ako na jeho 
okraji.

Ak je úkryt ďaleko, dodržujte 
tieto zásady

- Zbavte sa kovových predmetov (odložte 
ďalej od seba). Nebezpečné sú oceľové 
laná, reťaze a rebríky. 
- Dajte sa do podrepu, najlepšie na neja-
kú izolačnú podložku (napríklad. batoh), 
vhodné je chrániť si sluch. 
- Dodržujte vzdialenosť od ďalších osôb.

Aplikácia HZS - Odporúčame stiah-
nuť si ju do mobilu, pretože obsahuje 
viacero užitočných funkcií, okrem iného 
najmä to, že s prichádzajúcim hovorom 
operátori Operačného strediska tiesňo-
vého volania HZS automaticky vidia, kde 
sa človek nachádza, čo umožňuje rýchlu 
lokalizáciu volajúceho. 

Odkaz na aplikáciu: https://app.hzs.sk/
Zdroj informácií 

Ministerstvo vnútra SR

Plánovanie túry 
počas búrkového obdobia

» ren

28. augusta 1949  
bola násilne zlikvidovaná gréckokatolícka cirkev v Mukačevskej 
eparchii

Výročia a udalosti

1. septembra 1939   
napadnutím Poľska Nemeckom sa začala 
2. svetová vojna

Výročia a udalosti
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DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ

A HLINÍKOVÉ
OKNÁ

SERVIS A OPRAVA OKIEN

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY
- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK 
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV 
- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE 
- GARÁŽOVÉ BRÁNY

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com
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eshop.zenitsk.sk

Exolon Ultralight 2/10 číra  ����������
Exolon 4/10 číra  ����������

Exolon 2/10 2UV biela  ����������
uvedené ceny sú po zľave s DPH

Frost 2/10 číra  ����������
Exolon 7/16 BF bronz  ����������

PC Trapéz 76/18 bronz  ����������
uvedené ceny sú po zľave s DPH

����

����

����������������������

2. septembra 1666   
vznikol Veľký požiar Londýna

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 338 878
0907 877 862

Nezisková organizácia Nexteria už 
12 rokov pomáha mladým ľuďom na 
Slovensku rásť. Cieľom ich aktivít je, 
udržať šikovných mladých ľudí na 
Slovensku a meniť tak budúcnosť na-
šej krajiny k lepšiemu.

Nexteria mladým ľuďom pomáha 
objaviť svoje silné stránky a ľahšie do-
sahovať ciele, získať cenné skilly, prax aj 
osobného mentora, zvýšiť svoje šance na 
trhu práce či podnikania a byť súčasťou 
komunity aktívnych ľudí, ktorým záleží 
na Slovensku.

“Aj vďaka príležitostiam a vzťahom, 
ktoré v Nexterii študenti dostanú, ostáva 
90% z nich na Slovensku. To je dôležité 
číslo, inak by naša aktivita zameraná na 
rozvoj Slovenska nedávala zmysel.” Ho-
vorí Tomáš Hasala, CEO Nexteria. 

Program svojim študentom ponúka 
reálne projekty v praxi v top slovenských 
firmách, guide program v rámci ktorého 
získajú svojho osobného mentora, kurzy 
a workshopy od top slovenských lekto-
rov, diskusie s inšpiratívnymi osobnos-
ťami a komunitu s vyše 300 zaujímavými 
lektormi, mentormi, firmami, organizá-
ciami, alumni a študentmi programu.

Pandémia bola pre Nexteriu spočiat-
ku výzvou, no aj vďaka podmienkam, 
ktoré vytvorila v rámci online komuni-
kácie, sa podarilo otvoriť nový online 
program Nexteria Lab a posúvať tak vízie 

Nexterie do všetkých kútov Slovenska.
„Pre mňa osobne, objaviť celú túto 

komunitu a platformu, bolo ako objaviť 
novú vrstvu internetu alebo také voľačo. 
:)” - Peter, absolvent Nexteria Lab, 2020.

Online program Nexteria Lab vzni-
kol ako odpoveď na otázku, ako udržať 
študentov aktívnych aj počas lockdownu 
a priniesť im popri online vyučovaní nie-
čo navyše. A tiež na otázku - ako viac roz-
víjať mladých ľudí vo všetkých regiónoch 
Slovenska, nielen v Bratislave a okolí.

Vďaka online profi workshopom, 
mentoringu a skvelej komunite aktív-
nych ľudí môžu študenti objaviť svoje 
silné stránky, rýchlejšie dosiahnuť svo-
je ciele a prepájať sa s inšpiratívnymi 
ľuďmi. Program absolvovalo už 145 
mladých ľudí z celého Slovenska a ďalej 
sa posúvajú vpred v záujmových skupi-
nách priamo na online platforme.Viac o 
programe sa dočítate tu → 
https://nexteria.sk/lab/ 

Nexteria teraz posúva vpred 
ľudí z celého Slovenska

P O P R A D S K O
na facebooku

- nové inzeráty

Páči sa mi
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Viac na 0948 123 145 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť).

Jobbees - tradičné zárobky u tradičních partnerov

Obľúbená brigáda a dobrý zárobok! Priemerný čistý zárobok pracovníka 1220 Kč/deň 
(cca 45 €) a VIAC, t.j cca 54.000 Kč čistého/2 mesiace (výplata v hotovosti). Hľadáme 
prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá podľa výberu strediska 6-8 
týždňov alebo dohodou. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na úkol! Strava za symbolický 
príspevok, alebo poskytujeme stravné. Zálohy každý týždeň. Nástupy od cca 1.9.2022. 
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku

66-258
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač

52-0003

STR1

Schodiskový výťah 
Starla vo farbe Stone.

Starla: voľba klientov číslo 1

Získajte bezplatnú ponuku ešte 
dnes, bez záväzkov.
Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok od štátu.*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami.

Rôzne možnosti 
prispôsobenia

Rýchla a čistá 
inštalácia

Vhodné pre rovné a 
zakrivené schody

CENA

FUNKČNOSŤ

KOMFORT

10% -
ZĽAVA

*

Platí do 5. 9. 2022

0800 162 162
BEZPLATNÉ ČÍSLO

Náš schodiskový výťah Starla bol naším bestsellerom v 
roku 2021 a naši klienti ho považujú za výrobok s 

najlepším pomerom ceny a kvality v danej kategórii.   

za najlepšiu
cenu

za najlepšiu
cenu

VÝKUP STARÝCH
AUTOBATÉRIÍ

96-0 TT33

Volajte:Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632
031/789 86 28


