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ŠTEFAN PRISTAŠ

Kúpim guľatinu
Dub 1.Trieda priemer
40 cm a viac  400 eur m3

kupim celý dub aj
s vlákninou cena dohodu.
Kúpim jaseň, buk, javor, orech, červený smrek po dohode

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám štruktúrovaný životopis 
na e-mailovú adresu: jana.keri-basistova@stiebel-eltron.sk. 
Bližšie informácie na tel. čísle 052/71 27 225.

Základná hodinová mzda pri nástupe sa pohybuje v rozmedzí 
5,17 € - 6,18 € brutto  / hodina v závislosti od pracovnej pozície.

Plat počas skúšobnej doby: 1070 € - 1140 € brutto v závislosti od pracovnej 
pozície.

Plat po úspešnom absolvovaní skúšobnej doby: 1070€ - 1450 € brutto 
v závislosti od pracovnej pozície.

Zamestnanec má nárok na dovolenkový a vianočný príspevok.

Staňte sa súčasťou úspešnej firmy 
s dlhodobou tradíciou!
Do nášho tímu STIEBEL ELTRON Slovakia (bývalý Tatramat - ohrievače vody) 
hľadáme šikovných pracovníkov na pozície:
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 Výrobný pracovník pri výrobe ohrievačov vody
 Montážny pracovník pri výrobe tepelných čerpadiel
 Zváračský robotník, pájkovač (práca vhodná aj pre ženy)
 Strihač- lisár
 Zvárač
 Smaltár

 Morič

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

Zamestnanecké výhody, 
benefity

  AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V SMERE 

	 SPIŠSKÁ	NOVÁ	VES	-	SMIŽANY	
 - SPIŠSKÝ ŠTVRTOK -  POPRAD 

	 -	MATEJOVCE	A	SPÄŤ 
  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

PÔŽIČKY, RÝCHLO 
A JEDNODUCHO

Nájdete nás:
Spišská Nová Ves, 

Odborárov 49, 05201 

(pri úrade práce)

pre živnostníkov, dôchodcov 
do 75 rokov a zamestnaných. 

od 500€ do 30 000€

0944 444 774
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spissko.sk

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0905 338 878

8. novembra 1620    
české stavovské vojsko bolo porazené v 
bitke na Bielej hore pri Prahe

Výročia a udalosti
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INZERCIA

SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

Jana Furmaniková  0905 719 139

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

párny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, Spišské 
Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvr-
tok, Gelnica, Novoveská Huta, Spišská 
Nová Ves, Danišovce, Harichovce, Hra-
bušice, Iliašovce, Jamník, Krompachy, 
Letanovce, Lieskovany, Markušovce, 
Odorín, Spišské Tomášovce, Spišské Vla-
chy, Spišský Hrušov, Teplička 

nepárny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, Spišské 
Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvr-
tok, Margecany, Prakovce, Spišská Nová 
Ves, Danišovce, Harichovce, Hrabušice, 
Iliašovce, Jamník, Krompachy, Letanov-
ce, Lieskovany, Markušovce, Odorín, 
Spišské Tomášovce, Spišské Vlachy, 
Spišský Hrušov, Teplička 

spissko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
POPRAD

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    34.980 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 (32.540 domácností)

BBIIOO  ppoottrraavviinnyy 

ZZiimmnnáá  4455,,  SSppiiššsskkáá  NNoovváá  VVeess

OOttvvoorreennéé::

KKoonnttaakktt::

Po - Pia
       So

8.30 - 17.00
8.30 - 11.30
       

tel.: 0948 068 786
facebook.com/komorka.snv

zrušenie
prevádzky

VVÝÝPPRREEDDAAJJ
ddoo  1166..1111..22002222
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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
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0904 121 559 | www.tulis.sk KLTPs.r.o.

KLAMPIARS T VO
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PENOBETÓN
CEMENTOVÉ POTERY

0948 611 918
www.cementove-potery.sk
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V posledných rokoch sa čoraz častej-
šie stretávam s názorom, že súčasná 
mladá generácia má prehnane vy-
soké sebavedomie. Neprináleží mi 
vynášať súdy. Viem však, že kým 
prehnané sebavedomie môže hra-
ničiť až s aroganciou a priniesť viac 
škody ako úžitku, tak naopak zdra-
vé sebavedomie je čosi, čo by sme si 
mali hýčkať.

Podľa odborníkov je zdravé sebave-
domie veľmi dôležité pre zdravie, ale aj 
pre psychickú pohodu každého z nás. 
Ak hovoríme o sebavedomí, hovoríme 
vlastne o dôvere v samých seba, vo svo-
je schopnosti a vo svoje konanie. Ak sme 
však majiteľmi nízkeho sebavedomia, a 
takáto viera v seba samých nám chýba, 
zvyčajne to ovplyvňuje viacero oblastí 
nášho života a cítime sa neistí nielen pri 
budovaní medziľudských vzťahov, ale 
napríklad aj pri plnení si pracovných 
povinností.

Veľký podiel na výške našej sebadô-
very má podľa odborníkov naše detstvo 
a výchova. Ak dieťa vyrastá v prostredí, 
v ktorom sa cíti byť milované, cíti pod-
poru svojich rodičov, ktorí ho chvália za 
jeho snahu, za jeho úspechy, vedia vy-
zdvihnúť jeho pozitívne vlastnosti, po-
vzbudiť ho, keď sa mu práve nedarí, po-
chváliť ho či oceniť aj za maličkosti, učia 
ho dôvere, ale aj mu umožnia pochybiť a 
vedú ho k tomu, aby sa z vlastných ne-

zdarov poučilo a nieslo zodpovednosť 
za svoje skutky, je veľká pravdepodob-
nosť, že z neho vyrastie osobnosť vyzna-
čujúca sa zdravým sebavedomím. Ak je 
tomu naopak, tak sa z dieťaťa zväčša 
stane jedinec oplývajúci nízkou sebadô-
verou a trpiaci obavami a úzkostnými 
stavmi.

Každý z nás občas o sebe pochybu-
je, neverí si a je to normálne. Veď nie 
vždy sa nám všetko darí podľa našich 
predstáv. Vtedy sa, prirodzene, dostavia 
pochybnosti, ktoré nás nútia zamýšľať 
sa nad tým, či sa uberáme tou správnou 
cestou, alebo či sme niekde nepochybili. 
A to je dobre. Na druhej strane, ak nám 
chýba zdravé sebavedomie, pochybuje-
me vždy a vo všetkých situáciách, ide o 
problém, ktorý by sme mali riešiť. Pre-
dovšetkým sa učiť láske k sebe samým 
a k viere vo svoje schopnosti. Musíme sa 
prestať neustále s niekým porovnávať 
či sa za niečo kritizovať. Treba sa nau-
čiť pochváliť sa aj za drobné zlepšenia, 
osláviť naše úspechy, 
prijať a užiť si pochvalu 
od iných. Ak sa to nau-
číme, budeme v živote 
oveľa spokojnejší a 
nájdu si nás aj veci, 
o ktorých sme sa 
kedysi neodvážili 
ani len snívať.

Treba si ho rozmaznávať

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
0905 338 878

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk

5. novembra 1414   
v Kostnici sa začal koncil, v ktorého priebehu bol súdený Jan Hus

Výročia a udalosti
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Informácie a objednávky: 

0918 172 014

Novootvorený

KOZMETICKO 

- DEPILAČNÝ SALÓN

Ponúkame: 

	prístrojové 
	ošetrenie pleti
	celotelová depilácia 
	3D mihalnice...
	darčekové poukážky

Spišská Nová Ves, Zimná 44 (zadný trakt )
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FRÉZOVANIE a
OVANIE
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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
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ZNIŽUJEME NÁKLADY NA KÚRENIE 

 

ROSIA SA VÁM OKNÁ?  FUČIA?  ZLE SA ZATVÁRAJÚ? 

 viac info a  objednávky: 
 Pavol Juščák - 0902 111 773 

  ♦   VYMENÍME STARŠIE TESNENIE 

  ♦   ODBORNE NASTAVÍME OKNÁ             

  ♦   PLASTOVÉ AJ EUROOKNÁ 

  ♦   KVALITNE ZA ROZUMNÚ CENU 

www.oknorenova.sk 

CENA NA OBHLIADKE ALEBO TELEFONICKY 
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Prenájom elektrických 
polohovacích postelí s dovozom

Ľubotice   e-mail: epostel@epostel.sk

Info: 0903 841 587
www.epostel.sk
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Vizualizácie 
a cenové ponuky

Stavebné 
práce

Predaj kúpeľňovej 
a kuchynskej keramiky, 

sanity

REALIZÁCIE
VÝSTAVBA RODINNÝCH 

DOMOV NA KĽÚČ
KÚPEĽNÍ 

A INTERIÉROV

Novoveská cesta 37, 
054 01 Levoča

Otváracia doba:
Po - Pi: 8.30 –12.00 / 13.00 - 16.00
So: na objednávku

Telefón:
0907 172374, 0907 541494
E-mail:
inex@inexbasista.sk
www.inexbasista.sk
      inex.basista
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0905 338 878
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ŠTRKY PIESKY

AAUTOODOOPRAAVA

vozíka | žaby | žehličky | miešačky
plošina NISSAN CABSTAR 16m 4x4

požičovňa

AAUTOODO

p

A

FIRMA: MAXITRADE s.r.o.

NISSAN C

0911 94444 287
Taatranskáá 126, 0053 11 Smižany
AAREÁL POOĽNOHOSSPODÁRRSKEHO 

DRUŽSSTVA
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0Kvalitný matrac = kvalitný spánok Kvalitný matrac = kvalitný spánok 

Rezervujte si svoj èas na vyskúšanie
a výber zdravotných matracov 

Rezervujte si svoj èas na vyskúšanie
a výber zdravotných matracov 

objednajte sa na èas na tel. èísle: 0915 988 610 objednajte sa na èas na tel. èísle: 0915 988 610 

M.B.M. www.mbmnabytok.sk

Markušovská cesta 8A         mobil: 0915 988 610

052 01 Sp. Nová Ves        e-mail: mbm@mbmnabytok.sk
Na stránkach našich novín sme už 
predstavili viacero byliniek, ktoré 
by nemali chýbať v našej kuchyni. 
Pridávame ďalšie, vďaka ktorým 
dokážeme nielen dochutiť a prevo-
ňať pripravované pokrmy či nápoje 
ale aj posilniť naše zdravie.

Petržlen - v kuchyni má naozaj vše-
stranné použitie. Pridávajte ho však až 
do hotových pokrmov. Hodí sa k vare-
ným zemiakom aj dusenej zelenine. 
Pridáva sa do zeleninových polievok a 
rôznych pomazánok.

Šalvia - jej lístky sa hodia najmä pri 
príprave jedál z bravčového mäsa a 
rýb. Použiť ju môžete aj na ochutenie 
omáčok či nátierok. Stačí jej veľmi malé 
množstvo, častokrát jeden až dva líst-
ky, ktoré môžete mraziť v nádobkách 
na výrobu ľadových kociek.

Tymian - využijete ho pri príprave 
pečeného mäsa, rýb, dusenej zeleniny 
a omáčok. Nezabúdajte naň ani pri gri-
lovaní mäsa, rýb a zeleniny. Zväčša sa 
požíva sušený.

Oregano - môžete ním v jedlách na-
hradiť majorán. Hodí sa do pokrmov z 
mletého mäsa, pri príprave pizze, ze-
miakových či zeleninových placiek, ale 
aj omáčok podávaných k cestovinám.

Rozmarín - aróma rozmarínu je 

veľmi výrazná a preto to s jeho množ-
stvom príliš nepreháňajte. Táto bylinka 
sa hodí najmä pri príprave pečeného či 
grilovaného mäsa, pripraviť si však z 
neho môžete aj ocot, ktorý zaujímavo 
dochutí vaše pokrmy.

Rozmarínový ocot
Suroviny: 1L jablčného alebo vinné-

ho octu, niekoľko vetvičiek čerstvého 
rozmarínu, vetvička petržlenovej vňa-
te, 5 guľôčok nového korenia, 2 menšie 
bobkové listy

Postup: Premyté a osušené bylin-
ky a korenie vložte do sklenej nádoby, 
zalejte octom a dobre uzavrite. Všetko 
nechajte lúhovať na slnečnom mieste 
aspoň dva až štyri týždne, pričom fľašu 
denne pretriasajte. Potom ocot preceď-
te cez sitko a prelejte do čistej sklenej 
fľaše. Na ozdobu pridajte niekoľko kús-
kov čerstvého korenia a byliniek.

Náš tip: Pri výrobe je dôležité, aby 
boli bylinky v oleji či octe úplne pono-
rené. Olej alebo ocot by mal siahať vždy 
zhruba centimeter nad bylinky. Skla-
dujte ho na tmavom a chladnom mieste.

Bylinky v našej kuchyni

» ren
zdroj foto silviarita pixabay
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Tamaškovičova 17, Trnava

Vyvolávacia cena: 61 800,- €   Zábezpeka: 10 000,- €
Termíny obhliadok: 25.10.2022 o 11:30 hod., 8.11.2022 o 11:30 hod.

Termín a miesto dražby: 10.11.2022 o 10:30 hod.
Hotel Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice,

salónik Café Ambassador na prízemí

DRAŽBA rodinného domu (prevádzky), súp. č. 314 na parc. č. 1782/1 
a pozemkov na parc. č. 1782/1,  kat. územie Gelnica, okres Gelnica

Rodinný dom (prevádzka) * GelnicaRodinný dom (prevádzka) * Gelnica
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Ko nt a k t :  0 9 1 1  8 7 6  8 9 5 ,  w w w. d u p o s. s k

Tamaškovičova 17, Trnava

Vyvolávacia cena: 109 000,- €   Zábezpeka: 15 000,- €
Termíny obhliadok: 25.10.2022 o 12:00 hod., 8.11.2022 o 12:00 hod.

Termín a miesto dražby: 10.11.2022 o 11:00 hod.
Hotel Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice,

salónik Café Ambassador na prízemí

DRAŽBA hostinca, súp. č. 95 na parc. č. 910/1 a pozemkov na parc. č. 
910/1, 910/2,  kat. územie Gelnica, okres Gelnica

Hostinec * GelnicaHostinec * Gelnica
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          14 do 18 týždňov.14 do 18 týždňov.

7,506,50

1414
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Kia Sales Slovakia s. r. o. : Bli�|ie inform`cie o ponuke sa dozviete u ka�dhho autorizovanhho predajcu Kia.
á  (WLTP): Kia Niro EV: 16,2 kWh/100 km, 0 g/km. Kombinovan` spotreba paliva a emisie CO

− − á áž ý  (WLTP): Kia Niro PHEV: 0,8 − 1,0 l/100 km, 18,6 − 23 g/km.
Obr`zok je ilustra(n|. Pre viac inform`cil a podrobnh inform`cie o z`ruke spolo(nosti Kia nav|tlvte www.kia.sk.

Metis (Slovensko) spol. s r.o.
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Ko nt a k t :  0 9 1 1  8 7 6  8 9 5 ,  w w w. d u p o s. s k

Tamaškovičova 17, Trnava

Vyvolávacia cena: 55 400,- €   Zábezpeka: 10 000,- €
Termíny obhliadok: 25.10.2022 o 12:30 hod., 8.11.2022 o 12:30 hod.

Termín a miesto dražby: 10.11.2022 o 11:30 hod.
Hotel Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice,

salónik Café Ambassador na prízemí

DRAŽBA rodinného domu, súp. č. 95 na parc. č. 909 a pozemkov na 
parc. č. 909,  kat. územie Gelnica, okres Gelnica

Rodinný dom * GelnicaRodinný dom * Gelnica
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Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 9. novembra 2022 

Dôležité

telefónne čísla

Záchranná lekárska služba

155

Požiarna služba

150

Polícia

158

Tiesňové telefónne číslo

112

Problémy s kĺbmi a bolestivý pohyb ?
Posledné roky sa medzi populačné 

ochorenia dostal na prvé priečky zdravot-
ný problém týkajúci sa ťažkostí s  kĺbmi 
a pohybovým aparátom. Ako sa zrýchľu-
je tempo života, každým dňom je menej 
času na oddych a menej času dať telu 
pauzu. Tým čoraz viac sa zaťažuje celý 
organizmus a v neposlednom rade trpí aj 
kostra, kĺby, šľachy a svaly, ktoré nemajú 
čas resp. výživu na samoregeneráciu. 

V  dnešnej dobe sa stalo „luxusom“ do-
priať si chvíľku oddychu a  práve preto by 
mala byť nevyhnutnosťou každého dňa 
dostatočná výživa, príjem kvalitných po-
travín a  dopĺňanie živín a  cenných mine-
rálov. 

Problémy s  kĺbmi môžu začať nenápad-
ne – bolesťami, ktoré riešime tabletkou. 
V prevažnej miere je to tabletka, ktorá pô-
sobí utlmujúco, analgeticky a  tým pádom 
bolesť potláča, ale nerieši príčinu zdravot-
ných problémov. Odporúčaním odborníkov 
lekárov sa do popredia dostávajú výživové 
doplnky obsahujúce hovädzie kolagénové 
peptidy, chondroitín, glukozamín sulfát a 
ďalšie látky ktoré pomáhajú pri liečbe po-
hybového aparátu, podieľajú sa na rýchlej-
šej rekonvalescencii po úrazoch či operá-
ciách a pomáhajú predchádzať bolestiam. 

 
Nie je kolagén ako kolagén... 
rybí vs hovädzí

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 

označované číslicami I a II, tieto kolagé-
ny sú neoddeliteľnou súčasťou v  raste, 
obnove a rekonvalescencie kostí, šliach, 
väzov a kože. Pri dennom užívaní pred-
písaných dávok dostáva naše telo skrz 
hovädzí kolagén veľké množstvo ami-
nokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,  prob-
lémoch s  pohybovým aparátom, boles-
tiach a pri reumatických ťažkostiach. 

 Rybí kolagén tvorí kolagén typu I. 
Tento druh kolagénu obsahuje podob-

né množstvo aminokyselín ako hovädzí 
kolagén, ale však v menšom množstve. 
Zdrojom hydrolyzácie kolagénu z rýb sú 
šupiny a koža. Tento typ kolagénu je bo-
hatý na aminokyselinu „hydroxyprolín“ 
, ktorá je základným prvkom pokožky, 
ciev a  tkanív. Rybí kolagén má bla-
hodárne účinky v  boji proti vráskam, 
zvyšuje pružnosť a  elasticitu pokožky 
a  podporuje antioxidáciu organizmu. 
Pomáha  udržiavať mladistvý vzhľad 
pleti a potláča s známky starnutia. 

             » red

3
3
-0
0
4
9

8
8
-0
0
5
8

STK JAKLOVCE

0915 444 777
Záhradná 683

bez čakania

na objednávku online
alebo na tel. čísle



SN22-44 strana- 7

ZAMESTNANIESPIŠSKO
7

Chcete si
podať riadkový
inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera SN medzera
Číslo rubriky medzera 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 ne-
funguje u operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uve-
rejniť v ľubovoľných iných 
našich novinách, SN zameňte 
za skratku novín, ktorú náj-
dete na zadnej strane vľavo 
dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, 
s.r.o.

Občianska
riadková
inzercia

» Kúpim SIMSON, STELU, 
JAWU 90, 250, 350 aj diely. 
0949505827

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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE. 
0905350531

» Kúpim domáce tkané 
plátno, vrecia, kroje, šatky, 
sukne, starožitnosti ako 
obrazy, hodiny, maľované 
truhlice. 0909117320

Spoločnosť z PO

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH

Požadujeme vlastné auto, 
ponúkame zárobok

200-250 € týždenne.

0904 996 772
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 OPERÁTOROV ŠTEPOVACÍCH STROJOV

Nástupná hrubá mzda od 1100 Eur + benefity

 PRACOVNÍKOV SKLADU

hrubá mzda od 1100Eur + benefity 

FIRMA TATRA TEXTIL, s.r.o. so sídlom

0903 635 278 v pracovné dni 
od 7:00 do 15:30 hod.
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www.cromwell.sk

H�ADÁME 
SPO�AHLIVÝCH 
DORUČOVATEĽOV 

V TEJTO LOKALITE.
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0905 338 878

527

1

81

3

5

6

9

8

6

3

9

2

4

9

3

5

6

8

7

12
S

U

D

O

K

U



SN22-44 strana- 8

SLUŽBY, ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
8

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V
 ZIM

E
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Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatreniaD d ži
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