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Chcem byť požiarnikom
nechcel byť za slušného a pekného?
Ak už to nedotiahne na „za bohatého“?
Mnohí naši politici chcú hasiť ako
ten dráčik Soptík. Málokto žiaľ však
zreteľne vidí, že tak, ako ten dráčik,
snažia sa nám vsugerovať, že chcú
Vysielali sa v čase, v ktorom sa hasiť, čo hasiť treba, no pritom celkom
dnes vysielajú pornopríbehy o man- bez okolkov zamlčia to podstatné, že
želských neverách, trojuhoľníkoch, horí ten oheň, ktorý založili práve oni
bitkách a hádkach, súdnych sporoch sami vo farbách politických strán a
medzi kedysi sa milujúcimi a teraz názorov, ktorými už v minulosti prešli
zas nenávidiacimi sa a iné oplzlosti. ako bohato vybavenou prekážkovou
Lebo národu treba dať „hry“. Keď už dráhou na ceste k vlastnému profitu.
Urobia si tlačovku, oznámia nám,
na ten chlieb až tak nemá. Treba ho
zahltiť animálnou (ne)zmyselnosťou, kto bude premiér a kto minister finanpudovosťou, chtíčom a sexom, to vždy cií a vysmejú sa nám do očí. Dráčikozaberalo, keď bolo treba odpútať po- via nastúpili. Ale, zdá sa, že predsa
zornosť. Aj za socializmu vo vypätých nie je automaticky povinné, aby sa
chvíľach išla v jedinej televízii Angeli- stalo to, čo sa im zachcelo. To však je
ka. Aby tí jednoduchšie mysliaci du- na vás, milí čitatelia a voliči. Slovami
mali nad jej krivkami a nie nad svojou klasika filmu - „tento spôsob leta zdá sa mi mierne
slobodou a osudom demokracie.
V našom verejnom živote pre- nešťastný.“
Hm, iba mierne?
vláda pudová a bez obáv povedzme,
že zvrhlá animálnosť. Tak na strane Všetko dobré vám!
ponuky, ako aj dopytu. Pritom z nás
mnohých okázalá „čistota“ priam tečie prúdom, máme ju na fasádach domov, na naleštených karosériách áut a
na kozmetických maskách. Veď kto by
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Určite si ešte viacerí z vás pamätajú na milé animované rozprávky o
dráčikovi Soptíkovi, ktorý síce ako
správny dráčik, chrliaci oheň, všetko zapaľoval, no predsa chcel byť
požiarnikom.

Chcete si
podať
inzerát?

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom

Príklad:
RP TO 12 Predám kočík,
0987 654 321.

05 DOMY / predaj

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.
TIP: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, TO zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

07 REALITY / iné

06 POZEMKY / predaj
08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» Predám kravu na mäso,
0905669056

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
» V Topoľčanoch dám do dlhodobého prenájmu záhradu 20x20m pre veterinárne účely. Možnosť výstavby ubytovania pre ošetrované zvieratá. Možnosť
ubytovania pre vás je v RD,
ku ktorému patrí záhrada.
Tel.0950523515
» Som dôchodkyňa a milujem ruč. práce. HĽADÁM KAMARÁTKU S ROVNAKÝMI ZÁĽUBAMI. TEL. 0949252011

LETÁKY
0905 719 135

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A
AZBESTOVÝCH STRIECH
0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-0215

TOPOĽČIANSKO
PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

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

Západné Slovensko
57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

47-013

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

75-06-3

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
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RECfruit 2019 ponúka mladým
kreatívcom viac času

0907 652 710

45-0027

S tohtoročnou témou ,,BOLA TO
NÁHODA?“ sa videomakeri musia popasovať po obsahovej, aj po technickej
stránke, nakoľko točenie videí je časovo
náročný proces. Organizátori vnímajú
podnety súťažiacich z minulých ročníkov, a aj fakt, že často sa do súťaže zapájajú práve študenti. Tí sa v mesiacoch
máj a jún sústredia na úspešné ukončenie štúdia. Rozhodnutie content marketingovej agentúry ContentFruiter, pod
záštitou ktorej je táto súťaž každoročne
organizovaná, preto znie, že predlžujú
termín na prihlasovanie prác do 31.7.
2019. Otvárajú tak mladým talentom
možnosť videá natočiť, prípadne upraviť
a poslať ich spolu s prihláškou.
Tento krok znamená veľa najmä pre mladých, nie tak skúsených tvorcov videí a tiež tých,
ktorí svoje zábery túžia dotiahnuť
do dokonalosti. Usporiadatelia
veria, že predĺženie termínu ako
bonus okrem skvelých cien
v hodnote viac ako 4000 € povedie k ešte väčšej motivácii kreatívcov zapojiť sa.

V poradí 3. ročník súťaže RECfruit
čaká jedna podstatná inovácia, a to verejné hlasovanie na webovej stránke.
O nápaditosti tvorcov tak bude rozhodovať odborná porota aj verejnosť. Súťažiaci s najvyšším počtom hlasov vo verejnom hlasovaní získa od generálneho
partnera, Slovenskej sporiteľne, vecnú cenu:
,,Veríme, že moderná krajina potrebuje mladých, kreatívnych a šikovných
ľudí, ktorí vedia priniesť nový pohľad na
svet a inšpirovať ostatných. Ako jeden z
najväčších marketingových zadávateľov
na Slovensku sme radi, že môžeme podporiť projekt, ktorý týmto inovatívnym
tvorcom dáva priestor. Už teraz sa tešíme
na ich nápady a umelecké stvárnenie,”
hovorí Dáša Juríková, riaditeľka stratégie a rozvoja značky Slovenskej sporiteľne. Prihlasovací formulár aj všetky
informácie nájdu súťažiaci na webe
http://recfruit.sk/.

Topoľčany
Dispečing SK - 0950 333 222

ZAŽIAR AKO PREDAVAČ/KA

45-0006

Všetci video tvorcovia, ktorí to
nestíhajú, si môžu vydýchnuť.
Súťaž RECfruit opäť dáva talentovaným ľuďom možnosť dopracovať svoje videá a predlžuje deadline súťaže do 31. 7. 2019.

–

POKLADNÍK/ČKA
V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU
NÁSTUPNÁ MZDA 865 €

(38,75 H/TÝŽDEŇ)

PRÁCA MOŽNÁ AJ NA SKRÁTENÝ ÚVÄZOK

GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY

52-0017-28

www.lidl.sk - sekcia Kariéra
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ťažšie ako zjesť 5 koláčikov.
Všetko je možné sledovať na internetovej stránke alebo v aplikácii telefóne. Body určené na deň, už spotrebované body, body určené na celý víkend.
Jedlo sa zadáva manuálne, alebo stačí
oskenovať kód z obalu potraviny. Jesť sa
môže prakticky kedykoľvek a čokoľvek,
ale nemožno presiahnuť denné pridelené body. Fotka jedla pripomenie, že ho
treba zarátať. Na internetovej stránke je
veľa nápadov na jedlo a cvičenia. V ponuke sú tisíce receptov, z ktorých každý
má hodnotu v bodoch. Ak pripravujete
jedlo, ktoré nie je uvedené v databáze,
môžete vypočítať body podľa zložiek,
v databáze je vyše 255 000 potravín.
Celý systém je motivačný. Je nastavený tak, aby povzbudzoval pri chudnutí, viedol k výsledkom, učí k neprejedaniu sa, opiera sa aj o psychologickú
pomoc, ktorá je pri liečbe obezity často
nevyhnutná.
Rady sú online cez mobilnú aplikáciu alebo internetovej stránke, alebo aj
v kombinácii s vedením
ím po telefóne.
ojenie
Poplatok za zapojenie
je symbolický. Takže ten,
ičtikto je zdatný v angličtine, ochotný pre seba nieneď
čo urobiť, môže sa hneď
prihlásiť.

CIA
R
E
Z
N
I 719 135
0905

WWW.REGIONPRESS.SK

IZOLUJEME PLOCHÉ STRECHY
T: 0905 830 182

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

PICKER
mo ný mesačný hrubý zárobok: a 805 €

základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

mo ný prechod do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka
Príďte sa informovať osobne na stretnutí:

TOP
TOPOĽČANY:
streda, 31.07.2019 o 10:00,
Matica Slovenská, Námestie M.R. Štefánika 6
Matic

Viac informácií:

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk
07-0009-8

Strážcovia hmotnosti - Weight Watchers je vedenie k štíhlosti prostredníctvom mobilných aplikácií a internetovej komunikácie.
Stravovací režim spojil prvky zdravej
výživy, motiváciu a to všetko z pohodlia domova. Skratka WW je v súčasnosti
komerčne najúspešnejšou diétou. Celosvetovo je v programe zapojených 4
a pol milióna účastníkov. Očakávaný
pokles hmotnosti je 0,5 – 1 kg za týždeň. Diéta podporuje konzumáciu
ovocia, zeleniny, nízkotučných výrobkov, málo cukru a nezdravých
tukov.
Program vychádza zo systému bodov
SmartPoints, ktoré sú pridelené každému jedlu a nápoju na základe ich výživových hodnôt – obsahu kalórií, cukrov,
saturovaných tukov a bielkovín. Každý
účastník má určený počet bodov na deň
a na týždeň. Body sú stanovené podľa
cieľa, ktorý chce dosiahnuť, podľa fyzickej konštitúcie, veku a aktivity. Body si
každý môže využiť v podstate ako chce,
ale musí s nimi rozumne hospodáriť tak,
aby si ich rozvrhol na celý deň, na celý
týždeň. Prínosom je viac ako 200 potravín, ktoré majú bodové ohodnotenie 0
a teda ich príjem nie je potrebné vôbec
započítavať. Patria sem napríklad vajíčka, kuracie a morčacie prsia bez kože,
losos, zelenina, ovocie. Tieto potraviny
pomáhajú položiť základ pre zdravšie
stravovanie a je pri ich nízke riziko prejedania. Veď zjesť 5 porcií lososa je oveľa

131190251

WW diéta
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Osvojenie dieťaťa

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá prijme väčší počet
VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY
Obdobie september 2019 - január 2020 s možnosťou pokračovania v PP.
Plat min. 70 €/deň. Bezplatné ubytovanie.
Mesačný dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
vodiča
Prax s vyklápacím návesom výhodou.
Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

SBS
LAMA SK

príjme strážnikov
na objekt

HYZA Topoľčany
700 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Nástup IHNEĎ!

0948 109 195
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ba. Osamelá osoba je definovaná ako
osoba, ktorá nežije v manželskom zväzku t. j. osoba, ktorá je slobodná, rozvedená alebo ovdovená. Medzi osvojencom
a osvojiteľom musí byť primeraný vekový
rozdiel. Zákon neurčuje presné vekové
rozhranie, ale túto otázku necháva na
posúdení súdu. Osvojiteľom môže byť iba
fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu. Takáto
osoba musí byť zapísaná v zozname čakateľov o osvojenie. Na účely osvojenia
sa posudzuje aj zdravotný stav osvojenca a osvojiteľa. Maloleté dieťa musí byť
ešte pred rozhodnutím súdu o osvojení
v predosvojiteľskej starostlivosti, ktorej
náklady znáša budúci osvojiteľ. Účelom
predosvojiteľskej starostlivosti je vytvoriť predpoklady, aby si dieťa a osvojiteľ
vybudovali citové väzby a prežívali spolu
každodenný život s radosťami i problémami. Predosvojiteľská starostlivosť je
povinnou podmienkou osvojenia, inak
osvojenie nenastane. Osvojením nadobúda osvojiteľ právne postavenie rodiča
a maloleté dieťa, resp. osvojenec postavenie dieťaťa osvojiteľa. Celý proces osvojenia musí byť riadený v zmysle zásady
najlepšieho záujmu dieťaťa.

36-0006

Osvojenie alebo aj adopcia (dve slová rovnakého významu) je trvalý
zväzok, ktorým sa vytvorí obdobný
vzťah, aký je medzi biologickými rodičmi a ich deťmi.
Osvojenie je prijatie cudzieho dieťaťa
za svoje vlastné, a taktiež prijatie cudzieho / cudzích ľudí za svojich vlastných rodičov. Osvojením vzniká medzi dieťaťom,
resp. osvojencom a osvojiteľom rovnaký
vzťah, aký je medzi dieťaťom a rodičom
a medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká príbuzenský vzťah. Na rozdiel od príbuzenského vzťahu, ktorý má
svoj základ v biologickom zväzku rodičov
a dieťaťa, v prípade osvojenia daný vzťah
vzniká umelo, a to súdnym rozhodnutím.
Z uvedeného vyplýva, že dieťa sa včleňuje do rodiny osvojiteľa a jeho vzťahy
s biologickou rodinou zanikajú. Keďže
osvojenie výrazne zasahuje do právneho
postavenia nielen osvojovaného dieťaťa ale i jeho rodičov a osvojiteľa, zákon
stanovuje podmienky, ktoré musia byť
v procese osvojovania dodržané. Predpoklady osvojenia musí spĺňať tak osvojenec, ako i osvojiteľ.
O osvojení dieťaťa rozhoduje súd,
a to na návrh osvojiteľa. Osvojiť možno
iba maloleté dieťa, ktorým v zmysle Občianskeho zákonníka je dieťa od narodenia do dovŕšenia 18. roku veku, pričom
osvojenie musí byť v záujme dieťaťa. Na
Slovensku je povolené aj osvojenie individuálne, teda osvojiť si dieťa môže, aj
keď sa to deje výnimočne, osamelá oso-
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UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

fondov, aby naozaj slúžili bežným
ľuďom. Druhou diskutovanou témou
bolo vyrovnávanie regionálnych
rozdielov, aby aj v najchudobnejších
regiónoch Európy bolo možné získať dobre platenú prácu, bola tam
vybudovaná infraštruktúra a dobré
podmienky na život. Treťou témou
je dostupné a kvalitné vzdelanie pre
všetky deti. Ich kvalifikácia musí byť
reálnou vstupenkou na pracovný trh.
Tieto témy budem môcť presadzovať
vo Výbore pre regionálny rozvoj a vo
Výbore pre kultúru a vzdelávanie.
Nebyť vás, ako aj hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti,
tak by pravdepodobne dnes naďalej
ministroval Kaliňák a vláde by šéfoval Robert Fico. Som vďačný, že som
sedem rokov súčasťou hnutia OĽaNO, ktoré od začiatku bojovalo proti
tým, čo Slovensku škodia, myslia
na seba, na svojich kamarátov a nie
na obyčajných
h ľudí.
Som vďačný, že ma
vo voľbách podpoodporil náš líder Igor
Matovič a s hrdosrdosťou budem presaresadzovať aj protikootikorupčnú agendu
ndu
v Európskom
m
parlamente.

» Peter Pollák
poslanec Európskeho parlamentu

131190245

Pred troma týždňami som vďaka vám prevzal
mandát poslanca
Európskeho parlamentu. Chcem
sa vám v prvom
rade poďakovať.
Potešilo ma, že až polovica voličov,
ktorá odovzdala hlas hnutiu OĽaNO,
dala prednostný krúžok práve mne.
Tu sa ukázalo, že OĽaNO opätovne urobilo správne rozhodnutie aj v
týchto voľbách a naši voliči ho ocenili. Máme vyspelých voličov, nevyrušila ich ani moja etnická príslušnosť.
Mnohí ma vnímali ako odpoveď proti
extrémizmu.
Po niekoľkých dňoch po voľbách
nastala v mojom živote veľká zmena.
Musel som si vybrať tím ľudí, zaradiť
sa do frakcie, zvoliť si výbory, v ktorých budem presadzovať moje témy
a zorganizovať si rodinný život, čo
bolo pre mňa najťažšie, keďže máme
s manželkou štyri malé deti.
Po niekoľkých rokovaniach
som sa rozhodol, že budem súčasťou Európskej ľudovej strany. Stretol
som sa s najvyššími predstaviteľmi
frakcie, vrátane predsedu Manfreda
Webera, ktorý bol donedávna kandidátom na šéfa Európskej komisie.
Rokovali sme o tom, že v Európskom
parlamente budem presadzovať boj
proti korupcii a rozkrádaniu euro-
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HLAVU HORE / STAVIAME

Nevideli sme Ťa
Myslím si, že Ježiša stretneme skôr
na ulici medzi žobrákmi a v útulkoch
bezdomovcov, ako v spoločnosti dôležitých ľudí, ktorí majú pekné reči.
Pane, chodíš okolo nás a my Ťa nevidíme, lebo vyzeráš ako bezdomovec,
cigánka alebo narkoman.
Boli sme slabí a báli sme sa. Žili
sme vo svete „oko za oko a zub za zub.“
Čakali sme Ťa. A Ty si prišiel. Zobral si
na seba naše hriechy a otvoril si nebo.
Uzdravoval si a ukázal si nám, že si
neprišiel trestať ale odpúšťať. Potil si
sa krvou, bol si bičovaný, tŕním korunovaný a niesol si svoj kríž, na ktorom
si bol ukrižovaný. Vstal si z mŕtvych a
ukázal si nám, že aj my môžeme vstať,
znovu chodiť, vidieť a žiť. Aj tí, ktorí ležali bezvládne na ulici, alebo sa triasli
v ťažkom delíriu. My ich nemáme poáme v
sudzovať, máme
nich hľadať Krista
rista a
pomáhať im. Si tu
medzi nami Pane
ane a
e.
my Ťa nevidíme.
Tak ako na obajdu
raze Stana Lajdu
- bez Teba, s
Tebou a bez
nás.

87-0012

Chorému Jurajovi s „absťákom“ dali
policajti pokutu. Kráčal po nesprávnej strane. Mali mu pomôcť, ale nepomohli.
Aj našim chlapcom z Dobrého
pastiera často nadávajú ľudia, ktorým
prišli pomáhať. Nad bývalými bezdomovcami sa niektorí „malí“ radi vyvyšujú. Vôbec nevedia, akým utrpením
si mnohí z nich prešli. Sedím niekedy
ráno s chlapcami v Dobrom pastierovi,
keď sa rozdeľuje práca. Obdivujem ich,
ako sa snažia a napredujú – v terapii,
práci aj v duchovnom živote. Padli na
dno, ale pracujú na sebe. Myslím, že
Pán ich dvíha a povoláva k sebe. Na
rozdiel od tých, ktorí si myslia, že všetko dokážu sami a sú lepší, ako tí druhí.
Jeden z našich chlapcov, Peter,
išiel pred časom pracovať na cintorín
do neďalekej obce. Pri jednom hrobe
stáli ľudia. Keď Peťo poodišiel, rozprávali sa o ňom, ako o „bezdomovcovi,
od ktorého by mohli niečo chytiť.“ Peťo
je šikovný chlap a roboty sa nebojí. Mal
v živote smolu. Keď počul návštevníkov
cintorína takto o sebe hovoriť, rozplakal sa. Volal do Dobrého pastiera, že on
nie je bezdomovec a neroznáša žiadne
choroby. Má okolo 50 rokov, je rozvedený a nemá kde bývať.

» Ján Košturiak
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KÚPALISKÁ / SLUŽBY, PRÁCA

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

KRBY
kachle

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Ruské skleníky - ZGT

www.krby-tuma.sk
k

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

tel. 0905 394 055

viac ako

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: - 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

300

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0077

grily,

40-0050

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

splátky od 149 €

splátky od 98 €

rámové
bezrámové

  

alebo na
www.pracahned.eu

34-0131

0800 500 520
0800 500 502
0800 500 002
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PRAVIDELNÝ TURNUS.
    
     

PONÚKAME:
- Švajčiarskú pracovnú zmluvu
- Švajčiarské sociálne a zdravotné poistenie
- Nástupné platy od CHF 33,00 BRUTTO
- Diéty CHF (15.00 na deň)
- Týždenné výplaty
ATEĽSKÝH
STREDKOV
- NUTNÁ ZNALOSŤ BEZ SPROPOPLATKOV !!!
JAZYKA
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saludosro@gmail.com

SADROKARTONISTI
     

Firma STARF
prijme

Skladník

pre dlhodobú prácu do Nemecka
aj počas zimných mesiacov

(Nemecko)

10 - 16 €/hod.


!!"

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar

(Rakúsko)

2800 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník

   
   
    !

(Rakúsko)

2400 EUR/mesačne Brutto

0903 431 350
TO19-29 strana-

8

85_0485

  

%ɥ"ǳ1ßà-/ǳ!2à

0950 301 301
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Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom &%+ßȶàK>àMOȚ@RàSàȴ /

85_0486





NEMÁTE PRÁCU?

„50“

63-0106

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

85-0005

Možnosť výhry 300 €

61_0191

ZĽAVY AŽ DO 30%

