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

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

Stredné Slovensko
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31.000
25.000
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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

Nová folklórna tradícia
Zvláštne slovo – folklór. Vyvoláva
predstavu ľudových odevov, tancov,
letných festivalov, radosti a povznesenia sa nad rutinu všedných dní. Folklór
je definovaný ako súbor kultúrnych
javov, ktoré sa prakticky prejavujú
formami ústnej, hernej, tanečnej, dramatickej a hudobnospevnej komunikácie. Jeho nositeľom a rozširovateľom je
kolektív, aj keď prvotným tvorcom bol
jeden človek. Folklór podlieha kolektívnym normám.
Žiaľ, u nás už aj amorálnosti,
nemravnosti a falši. Stáva sa folklórom
okrádať – ako inak – vždy tých slabších
a dobrosrdečnejších. Kultúrnym javom
našej spoločnosti sa stáva hrdosť na
nakradnuté. Nepoctivo získané, nečestne nadobudnuté. Ide o kolektívne
šialenstvo, mnohí sa vzhliadajú v zlodejoch, kriminálnikoch, v podvodníkoch s bielymi goliermi a v morálne a
hodnotovo vyprázdnených bytostiach,
tváriacich sa ako elita národa.
Podnikateľ pokojne okradne subdodávateľa živnostníka, veď je to iba
živnostník a takých čaká v rade na to,
aby sa dali ochotne okradnúť. Faktúry
platiť netreba, exekúcie sa báť netreba,
veď patrím medzi „našich“ a kto mi dokáže úmysel? A ak by sa aj nejaký súd

našiel, ktorý uvalí exekúciu, majetok
prevediem na biele kone, nič nevlastním, nič nemám, čo mi môžu? A hor sa
na sezónnu dovolenku do Dubaja.
Priateľ navrhne kamarátom spoločnú dovolenku, nadšene súhlasia,
on zariadi pobyt, cestovnú kanceláriu,
letenky. Po dvoch týždňoch sa vrátia a
zistí, že kamaráti nie sú kamaráti a že z
investície neuvidí ani euro.
Folklórna bezcharakternosť. Čoraz prítomnejší jav našej novodobej
„kultúry“ žitia i spolužitia. Kto nám ho
sem zavial, rozosial po Slovensku, medzi kedysi čestných a pracovitých ľudí?
Je načase to rázne odsúdiť a odmietnuť. Vás ešte neokradli? V obchode, na faktúrach, o kus zeme v záhrade? Na ilúziách o cti a morálke? Či o
priateľstve a láske? Tak sa pripravte,
čoskoro ste na rade.
Ak nepoviete rázne nie.
Ak sa tomu spolu nepostavíme.
Aspoň trošku šťastia
v tomto, dnes, netradične, od bežného želania
– veľa šťastia.

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
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely DOHODA ISTÁ
0908205521

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

03 BYTY / predaj
» Predám 2izb. byt v PE
0918548887

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.

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
» Kúpim akordeón, heligonku. 0915876860

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Diéta na zníženie hladiny cholesterolu
(1. časť)

2 500 kilokalórií (kcal), čo je 10 500
kilojoulov (kJ) a ženy 1 800 kcal, teda
TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí 7 560 kJ
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, po- ɧ úprava cholesterolu a hmotnosti:
muži 1600 kcal teda 6720 kJ, ženy 1 200
máha chudnúť.
TLC diéta je určená nielen ľuďom kcal, čo predstavuje 5040 kJ
s vysokou hladinou cholesterolu, ale je
Pri diéte treba sledovať prijatú
vhodná aj na úpravu hmotnosti. Skratka pochádza z anglického Therapeutic energiu potravou, prepočítavať kaloLifestyle Changes, znamená liečebné rické tabuľky, zloženie potravín. Je to
zmeny životného štýlu. Bola vyvinutá síce náročnejšie, ale aj nevyhnutne
americkým Národným ústavom zdra- potrebné, ak si niekto chce upraviť
via v roku 2001 v rámci Národného cholesterol, či hmotnosť. Jednoducho
cholesterolového edukačného progra- to bez znalostí o výžive nejde. Dobrou
mu a vyvolala ohlas u kardiológov aj správou je, že takto získané vedomosdiabetológov. V roku 2019 má 8. miesto ti spôsobia, že nebude človek tápať či
medzi všetkými posudzovanými diéta- a prečo je dané jedlo povolené, alebo
mi podľa odborníkov, v roku 2014 do- nie. Naučí sa každý, ktoré sú zdravé
konca obsadila druhú priečku.
a ktorí nezdravé tuku, ktoré cukry sú
prospešné a ktoré nie. Tí, ktorí nechcú
kladbu
3 hlavné zásady o zložení tukov v stra- rátať, môžu si skladbu
stravy vyskladať podľa
ve na zníženie hladiny cholesterolu:
odporučených porcií
orcií
ɧmaximálne 7 percent nasýtených
a ich veľkosti.
tukov
ɧPD[LP£OQHPJFKROHVWHUROX
ɧnenasýtené tuky predstavujú 25 – 35
O základných prinpercent energie
cípoch diéty si povieme nabudúce.
Celkový denný príjem energie » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
podľa požadovaného cieľa:
Diabetologička, odborníčka na poruchy
ɧ úprava hladiny cholesterolu: muži
metabolizmu a výživy

Východné Slovensko

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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15 HĽADÁM PRÁCU

Topoľčany
Dispečing SK - 0950 333 222

45-0006

TOPOĽČIANSKO
PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO

16 ZOZNAMKA

3
PRÁCA, SLUŽBY, STAVIAME

ŠANCA PRE KAŽDÉHO
Nezamestnanosť. Slovo, ktoré by malo byť vymazané zo slovníka.
Jedným zo základných ľudských práv, ukotvených v ústave
Slovenskej republiky, je právo na prácu. Mnohí si to neuvedomujú,
no zamestnanie, ktoré jedni berú ako prirodzenú súčasť ich života,
môže byť pre iných nedosiahnuteľný cieľ. O tom, ako správne
využiť svoj potenciál a zabezpečiť pre seba a svoju rodinu životný
štandard aký si zaslúžite, sa rozprávame s Ing. Kamilom Timurom
z Prvej stavebnej sporiteľne.
Na Úrady práce na celom Slovensku
denne prichádzajú uchádzači o prácu.
„Podávajú si kľučky“ aj u vás?
Situácia je iná ako v minulosti. Niet
sa čo čudovať, veď na trhu práce dnes
nájdete pracovné činnosti o akých sa
vám prednedávnom ani nesnívalo.
Navyše, ľudia majú veľakrát o práci
v banke alebo pre banku skreslenú
predstavu. Netušia, že možno práve
oni budú pre ňu prínosom. Banka
predsa nie sú len čísla. Pracovník
tejto ﬁnančnej inštitúcie využije
okrem ekonomických znalostí aj
komunikatívnosť,
organizačné
schopnosti, analytické i strategické myslenie a v neposlednom rade
svoju kreativitu.

ti, je vytrvalý a má
vízie do budúcnosti, je
na najlepšej
ceste stať sa
naším koleg o m . To , a k ý
potenciál v sebe skrýva a ako
by ho mohol
najlepšie využiť,
zistíme pri osobnom rozhovore
s uchádzačom
o prácu.

Nemyslíte si, že dôvodom je ich viacnásobné
odmietnutie inými zamestnávateľmi? Viete,
nie každý má to šťastie, že je zdravý a má spokojnú, zdravú a šťastnú rodinu.
Iste. Pri našej práci sa stretávame s rôznymi
osudmi. Mnohé sú veľmi inšpiratívne. Je preto pre nás veľkým zadosťučinením, keď práve
ľuďom s trpkým osudom môžeme pomôcť.
Stačí im dodať viac odvahy. Rozumiem aj
tomu, že sa cítia nepotrební a sklamaní. Môžu
mať však talent, ktorý zatiaľ v sebe neobjavili.
PSS im dá šancu a nádej na lepší život.
Aký talent máte na mysli? A kto sa teda
môže uchádzať o prácu v Prvej stavebnej sporiteľni?
Talent počúvať. Ostatné ich naučíme. Nebudeme sa pýtať na známky v škole, na sociálne pomery ani na pôvod. Šance majú všetci rovnaké.
Každý, kto rád spoznáva nových ľudí, pozorne počúva, chce rozšíriť svoje vedomos-

To znie naozaj zaujímavo. Spomenuli ste, že
banka nie je len o číslach. Predstavte nám
teda bližšie prácu, ktorú ponúkate.
Na začiatku vám položím niekoľko otázok.
Plní ľuďom sny, ale nie je Ježiško? Vďaka
nemu ste doma rýchlejšie, ale nie je taxikár?
Mení bývanie na domov, ale nie je architekt? Kto je to? Nemusíte si lámať hlavu. Je
to obchodný zástupca PSS. Jeho poslaním je
pomáhať ľuďom nájsť cestu k vysnívanému
bývaniu. Nepredáva. Ponúka riešenie.
Prečo by sa mal niekto rozhodnúť pracovať
ako obchodný zástupca Prvej stavebnej sporiteľne?
Poznáte vo svojom okolí rodiny s malými
deťmi, ľudí ktorým ich zdravotný stav neumožňuje pracovať 8 hodín denne alebo sedmospáčov, ktorým robí ranné vstávanie tak
trochu ťažkosti? Ja ich mám vo svojom okolí
veľa. Obchodný zástupca PSS je pánom svojho času. Pracovnú dobu si môže prispôsobiť
svojim potrebám i potrebám svojej rodiny.
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Rozumiem tomu správne, že v kancelárii nemusia sedieť celý čas?
Kancelária, vrátane moderného technického
vybavenia, je k dispozícii viacerým obchodným zástupcom a je to len jedno z miest, kde
môžu svoju prácu vykonávať. Pracovať môžu
doma, v parku, v kaviarni, vlastne kdekoľvek,
kde im to bude vyhovovať. Odporúčame
však, aby bol v kancelárii vždy aspoň jeden
pracovník PSS. Kancelária je stále najlepšie
miesto pre potenciálnych klientov, ktorí sa
v nej môže zastaviť aj bez predchádzajúceho
dohovoru.
Každého bude zaujímať aj ﬁnančné ohodnotenie. Čo im odpoviete, keď sa vás opýtajú
na odmenu za prácu?
Presne ako ste povedali. Dostanú odmenu
za prácu. Takže ten, kto chce a bude pracovať, bude podľa toho aj odmenený. O tom,
koľko zarobí rozhodne len on sám. Finančné
ohodnotenie je nepochybne nastavené motivačne. To však zďaleka nie je všetko. Nových
kolegov podrobne uvedieme do problematiky
a tí skúsenejší sa s nimi radi podelia o svoje
poznatky. Majú možnosť získať výhodné účelové pôžičky na vytváranie vhodného pracovného prostredia, stavebné sporenie a úvery so
zvýhodnenými podmienkami a iné exkluzívne motivačné aktivity, spoločenské a športové
akcie celoslovenského i regionálneho charakteru.
Fantastické. Tak už len posledná otázka. Ako
sa môžu uchádzači o prácu obchodného zástupcu PSS na vás nakontaktovať?
Stačí, keď navštívia stránku:
www.pracapss.sk
alebo www.pss.sk/kariera
a dozvedia sa viac.
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Celkom otvorene o internetovom ubližovaní, nenávisti, obťažovaní či online narcizme

Taký film tu ešte nebol
Internet je nové náboženstvo, ho- Celebrity ničia životy
vorí režisér filmu Kto je ďalší? MysV novom filme sú témy ubližovania,
líme si, že o internete vieme všet- nenávisti, obťažovania či online narcizko, ale nie je to pravda.
mu. Novodobé celebrity si zarábajú tým,
Každý deň čítame, ako dokážu sociálne siete zmeniť ľuďom život. Nový
slovenský film s názvom „Kto je ďalší?“
chce rozšíriť skupinu ľudí, ktorí poznajú
riziká, vymieňajú si skúsenosti či aspoň
otvorene komunikujú o nebezpečenstvách internetu.

že nakrúcajú alebo fotia niečo mimoriadne, aby získali čo najviac divákov.
Viete, čo všetko sú schopní urobiť pre
zvýšenie sledovanosti svojich videí? Že
pre viac „lajkov“ riskujú aj vaše životy?

Extrémni lezci

Angela na streche.
štáb nenesie zodpovednosť za ich ujmu
na zdraví. „Najnebezpečnejšia bola
200-metrová konštrukcia veže natretá
farbou, čo sa veľmi šmýkala a k tomu
ešte aj fúkalo. Režisér povedal, aby sme
riskovali s rozvahou, že nechce mať nafilmovanú našu smrť. Kráčala som bosá,
podo mnou dvesto metrov, fúkal vietor.
Na tej tyči sa reálne nedalo ani stáť, nieto ešte kráčať,“ smeje sa Angela. Ako to
dopadlo, sa dozviete v kine.

prináša režisér Miro Drobný očami internetu. Triler je nakrútený pre mladých
a o mladých. Film má tiež silnú hudbu.
Svetoznáma Demi Lovato prepožičala
skladbu Skyscraper, Celeste Buckingham naspievala pesničku Voiceless,
reperka Aless skladbu Tisíc dôvodov
a premiéru mala už aj skladba britského speváka Liama Adamsa s názvom
„Don’t let me fall“. Premiéra filmu Kto je
ďalší? je 22. augusta 2019.
Zdroj: Text + foto Oľga Valentová
PR manager filmu Kto je ďalší?
Pre mladých o mladých
0903 / 65 85 95
Film, aký na Slovensku ešte nebol,

0000

Vo filme hrajú známi ruskí „rooftopperi“ Vadim Makhorov, Vitalij Raskalov a extrémna modelka Angela NikoĽudské tiene
Vidíte ľudí, ktorí so sklopenými oča- lau, ktorí lezú po vysokých budovách
mi sedia na zástavke, mlčia a ťukajú do sveta s cieľom získať čo najatraktívnejší
svojich mobilov. Nastúpia do autobusu, záber. „Vitalij s Vadimom mali to šťastie
nepríčetne si sadnú a hľadia na disple- byť na pyramíde v Egypte, na soche
je. Prídu domov, v jednej ruke príbor, v Krista v Rio de Janeiro, na vežiach chrádruhej internet. „Posledné dva moje ne- mu Sagrada Família v Barcelone, alebo
vo Viedni na vrchole Dómu svätého ŠteZ textu skladby: Don’t let me fall
fana. Dnes je to už nemožné. Všade sú
Štyri steny ma neuväznia
prísne bezpečnostné pravidlá. Ja som
Poletím na koniec sveta a späť
prešla všetky výškové budovy v Číne,
Vyšplhám sa na najvyšší vrchol hory
Hong Kongu, liezla som v Paríži. Ale
Lebo keď raz začnem, nemôžem prenajkrajší západ slnka som zažila na Slostať.
vensku,“ vyznáva sa Angela Nikolau,
ktorá zbiera „selfička“ z najnebezpečfilmové projekty boli www.nezavislost. nejších ale aj najkrajších miest na svete.
sk, www.bezinternetu.sk. Oba projekty
otvárajú tému príchodu nového nábo- Na hranici života
ženstva – internetu,“ hovorí režisér noVo filme lezú na vežu atómovej elekvého filmu Miro Drobný.
trárne. Podpísali notársku zápisnicu, že
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Nie boj za pravdu, ale pýcha
je nepriateľom spolupráce

Stavebná ﬁrma HĽADÁ

Dovoľte, aby sa
som najprv vrátil
ku kauze „Námestie
SNP“. V nej ma ľudia zo Za slušné Slovensko“ obvinili,
že som im odmietol
vydať námestie na
oslavy 30. výročia Novembra 1989. Keďže
to bola lož, respektíve neslušný výmysel,
lebo ma nikto od nich a ani nikto iný v tej
veci nekontaktoval, ohradil som sa voči
tomu. Čo asi nečakali.
Po týždni útokov od nich a novinárov hlavne z médií, ktoré vlastní Penta, či
Týždňa, ktorý Penta štedro dotuje, však
nastal zásadný obrat. Keďže som sa nevzdával, nakoniec Za slušné Slovensko
kapitulovalo a muselo priznať, že si to na
mňa vymysleli. Aspoň, že tak.
Tesne predtým ich klamstvo obhajoval Michal Truban a zastal si ich. Keď priznali klamstvo, myslel som, že Truban sa
mi ospravedlní, ale nie, miesto toho vyšiel
ešte viac do útoku voči mne a nášmu hnutiu OĽANO, že si s nami nedokáže predstaviť spoluprácu.
Nuž, história sa opakuje. Presne tak
isto ako Gazda pravice Procházka pred voľbami v roku 2016 v košeli s vyhrnutými rukávmi, tak isto aj dnes samozvaný „budúci
premiér“ Michal Truban, vopred kádruje
ľudí na hodných a nehodných byť v „jeho
vláde“. Na ľudí slušných a tých ostatných.

TPP, 2300€/mes. netto

IZOLUJEME PLOCHÉ STRECHY
T: 0905 830 182

47-013

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526
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131190251

0907 736 115

45-0243

doprava + ubytovanie
...........................

131190245

» Igor Matovič
predseda hnutia OĽANO

ZDARMA

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Nerozumiem tomu. Pán Trubana sa
zrejme tiež dotklo, že som sa ohradil voči
tomu, že neustále prezentuje ľudí z PS/
SPOLU ako nových politikov, hoci jeho
najbližší kolegovia Štefunko či Beblavý sú
v skutočnosti v politike 20, respektíve 17
rokov a prestriedali kopu strán.
Lenže aj pri kauze „Námestie SNP“
ako aj pri Beblavom a Štefunkovi som
hovoril len a len pravdu, ale pán Truban
tvrdí, že práve takáto politika - hovorenie
pravdy, je prekážkou našej spolupráce.
Myslím, že sa mýli. Ak má prísť ku skutočnej zmene, musí skončiť systém, kde
existujú dve pravdy - jedna pre „našich
ľudí“ a druhá pre ostatných. Kde zákony a
pravidlá platia podľa sympatii a známostí.
Ak chce pán Truban byť raz lídrom, ktorý prinesie skutočnú zmenu na Slovensku k
lepšiemu, mohol by používať menej slov o
slušnosti a spolupráci, ale o to viac takých
činov. A hlavne menej
m nej neme
miestnej pýchy a viac
nané
pokory. Nabobtnané
necký
ego a povýšenecký
dným
prístup k prípadným
partnerom sú vlastnosti, ktoré sú presho, čo
ným opakom toho,
človek, ktorý sa chce raz
miéstať dobrým premiérom potrebuje.

ŽELEZIAROV

do panelárne
v Nemecku.
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+ variabilná zložka
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Nástup IHNEĎ!
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HYZA Topoľčany
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46-0020

0907 652 710

45-0027

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<
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PRÁVNIK RADÍ / ZÁHRADA, SLUŽBY, PRÁCA
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
v pracovnom práve
na pomenovanie sa vždy jedná o pracovnú
zmluvu. Podľa ZP sa pracovný pomer zakladá zmluvou medzi zamestnávateľom
a zamestnancom.
Pracovnou zmluvou je možné založiť
pracovný pomer ešte pred jeho vznikom.
Pracovné zmluvy uzatvorené s určitým časovým predstihom pred vznikom pracovného pomeru v aplikačnej praxi nahrádzajú predzmluvné typy, akým je napríklad
aj zmluva o budúcej pracovnej zmluve.
ZP výslovne upravuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, iba v prípade žiaka
strednej odbornej školy alebo odborného
učilišťa. Je to možné najskôr v deň, keď
žiak dovŕši 15 rokov veku. Zamestnávateľ
a žiak môžu uzatvoriť zmluvu o budúcej
pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude
záväzok zamestnávateľa, že žiaka po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky
alebo absolventskej skúšky prijme do
pracovného pomeru, a záväzok žiaka, že
sa stane zamestnávateľovým zamestnancom. Zmluvu o budúcej zmluve je možné
uzatvoriť, iba so súhlasom zákonného zástupcu žiaka, inak by bola neplatná.

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

75-24

Zmluva o budúcej zmluve je primárne
upravená vo všeobecnej časti Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“).
Zmluvou o budúcej zmluve sa zmluvné
strany písomne zaviažu, že do dohodnutej doby uzatvoria zmluvu, pričom sa už
v zmluve o budúcej zmluve dohodnú na jej
podstatných náležitostiach. Podstatnými
náležitosťami zmluvy o budúcej zmluve sú
písomná forma (inak by to spôsobilo absolútnu neplatnosť takejto zmluvy), doba,
do ktorej sa musí takáto zmluva uzatvoriť
(účastníci zmluvy si môžu dobu dohodnúť,
avšak musí byť určitá a zrozumiteľná, aby
to nespôsobilo neplatnosť zmluvy o budúcej zmluve) a podstatné náležitosti zmluvy,
ktorú chcú v budúcnosti uzatvoriť.
Zákonník práce (ďalej len „ZP“) vo
svojich úvodných ustanoveniach zakotvuje, že ak vo svojej prvej časti neustanovuje inak, vzťahujú sa na pracovnoprávne
vzťahy ním neupravené všeobecné ustanovenia OZ. V tomto prípade hovoríme
o subsidiárnej alebo podpornej pôsobnosti
OZ. Avšak bez ohľadu na OZ, v zmysle ZP
pracovná zmluva je uzatvorená, len čo sa
zmluvné strany dohodli na jej obsahu. Na
to aby došlo k platnému založeniu pracovného pomeru, obsahom takejto dohody
musia byť podstatné obsahové náležitosti
pracovnej zmluvy podľa ZP. Z toho vyplýva, že každá zmluva, ktorá má zakladať
pracovný pomer, musí obsahovať podstatné obsahové náležitosti, a teda bez ohľadu
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

tery

zimné záhrady
 látky od 35 €

 látky od 149 €

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

 látky od 98 €

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

rámové
bezrámové

Movýhry 300 €
63-0121

Ku kadej objednávke darek
Mo lát   rokom

www.balkona.eu
0948 787 777

www.aiw.sk

32-0077

ZAVY ADO 30

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!

Facebook: aiwsk

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

firma

STARF

Zabudnite na kľúče

VYSKÚŠAJTE TERAZ
NA 3 MESIACE
ZADARMO*

prijme

* Platí pre prvých 20 záujemcov

SKLADNÍK /NEMECKO/
2200 EUR/BRUTTO

ELEKTRONICKÝ ZÁMOK, ONLINE SPRAVOVANIE
PRE HOTELY, APARTMÁNY, FIRMY A DOMY

"
(&$   
%    &
"  $ #'(  

600 000
Stannah

 
 

 $ 
  !  

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0086
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49-0093

mobil: 0910 187 568, 0910 179 951
e-mail: sk@bookinglock.com
www.bookinglock.com

MÄSIAR /RAKÚSKO/
2800 EUR/BRUTTO
MÄSIAR - POMOCNÍK /RAKÚSKO
2400 EUR/ BRUTTO

34-0136

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď
85_0517

85-0005

(3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD., NOČNÁ)
Miesto práce: MYJAVA

0903 431 350

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

85_0518

- MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

