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Deň, na ktorý sa všetci pamätáme
Prvý september – symbolicky, v reále plus mínus – je hlavne deň začiatku školského roku. V mnohých podobách a s krásnymi spomienkami
sme ho zažili všetci.
Boli časy, keď sme sa ako deti tešili
po prázdninách na spolužiakov, ale aj
na mnohé naše vtedajšie učiteľky či dokonca celú školu. Na pár rokov sa nám
stala druhým domovom, aj keď, priznávame si to až s odstupom rokov.
Učitelia mojej generácie už väčšinou pomreli a ak ešte žijú, tak už naozaj v úctyhodnom veku. Pamätám si
ich tváre, prísne a láskavé zároveň a
ich pohoršenie nad mojimi občasnými
nevedomosťami či výmyslami. Jedna z
mojich učiteliek mi v štvrtej triede základnej školy povedala, že raz budem
novinár. Iným vďačím za úžasné všeobecné vzdelanie, z ktorého som ešte
dlho neskôr „profitoval“ na gymnáziu.
A vlastne – celý život. Lebo základ je
čosi, na čom stojí hotová stavba. Ak je
slabý, každé úsilie dohnať to vznešenými fasádami je márne. Dať výchovu a
vzdelanie – to je vznešený dar. Nedá sa
zabudnúť a tak – moje panie a páni učitelia – veľká vďaka vám, aj tým, hore,
kdesi nado mnou.
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Polícia Českej republiky nedávno
zverejnila video, na ktorom je zachytený trinásťročný chlapec, ako pozerajúc sa na obrazovku mobilného telefónu vkročil rovno pod prichádzajúcu
električku. Mal šťastie – prežil, hoci s
útrapami. Je najvyšší čas, milí rodičia,
nájsť si aspoň zopár minút, sadnúť si so
svojimi deťmi a vysvetliť im, čo všetko sa im cestou do či zo školy v tomto
bláznivom uponáhľanom a nepozornom svete môže stať. Bolo by tiež dobré
zmieriť sa aj s tým, že škola nie je iba
priestor na odloženie detí, o ktoré sa
nemáte čas starať. Škola nie je jediná,
ktorá vám ich má vychovať a naučiť ich
byť ľuďmi. To je vaše poslanie.
Všetci vieme, že učitelia to nemajú
ľahké, vieme, s čím neustále bojujú,
ako sú spoločensky oceňovaní a štátom hodnotení. A ako sa k nim neraz
práve vaše deti správajú.
Takže po roku je tu
opäť prvý deň školského
spolužitia. Nech sa vydarí
a nech prinesie tie naozaj
krásne celoživotné spomienky
všetkým
jeho účastníkom!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

45-0127

SMALTOVANIE
VANÍ
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Svet prázdnych rečí
nov a egocentrikov. Neučí sa to, čo budú
potrebovať študenti pre život, ale hlavne
to, čo vyžadujú ich profesori. Sú aj výnimky, učitelia, ktorí zapaľujú, pomáhajú študentom objaviť svoj talent, prepájajú rôzne disciplíny a otvárajú okná
k poznaniu. Myslím si, že sú v menšine.
Postupne ich radosť z objavovania
Mnohí učitelia na vysokých školách
nových vecí a učenia prejde. Pre mnohé sa menia na manažérov získavania
deti nie je väčšia otrava ako chodiť na grantov a bodov za publikácie. Kam
nudné hodiny, kde sa učia množstvo ne- privedú naše školy nezmyselné kritéria
potrebných vecí. Vrcholom poškodzova- na prideľovanie peňazí? Čo má študent
nia mládeže sú slovenské univerzity. Se- a spoločnosť z toho, že profesori gebavedomí profesori, ktorí si budujú svoje nerujú množstvo článkov, ktoré nikto
kráľovstvá a ambiciózni doktorandi a nečíta? Naše deti odchádzajú študovať
asistenti, ktorí im posluhujú. Učia to, do zahraničia. Na slovenských vysočo sami uznajú za vhodné a často tomu kých školách pribúdajú podpriemerní
ani riadne nerozumejú. Každý sa hrá na pracovníci, ktorí viac poškodzujú ako
svojom vlastnom piesočku, naháňajú sa rozvíjajú svojich študentov. Vysoké škoza čiarkami za publikácie a peniazmi z ly si dnes vytvorili svoj vlastný svet. Je
grantov.
plný prázdnych
h rečí a
Na vysokých školách by mali mla- plytvania. Treba
ba ho
nulosdí ľudia spoznávať seba, svoje talenty a poslať do minulossvet, ktorý sa výrazne mení. Hovorí sa, ti a vytvoriť niečo
že by ich školy mali pripraviť na pracov- nové a perspektívektívné pozície, lenže tie masívne zanikajú a ne. V zahraničí,
í, kam
na novú prácu ešte študijné osnovy ne- mnohí profesorii tak
vznikli. Pripravujme radšej študentov na radi cestujú,
život a podnikanie so svojimi talentmi. je príkladov
Namiesto vzorov stretnú študenti na dosť.
univerzitách často plagiátorov, intrigá» Ján Košturiak
Deti sa rodia slobodné a kreatívne.
Každé má nejaký talent. Deti si vedia
predstaviť hocičo, hrajú sa a rýchlo
sa učia nové veci. Až kým nezačnú
chodiť do školy, kde im ukazujú na čo
talent nemajú.

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

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
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

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

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
06 POZEMKY / 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
08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
» Kúpim ľudové kroje
0902708047

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

» NEVYHADZUJTE MALÉ BEZBRANNÉ MAČIATKA ANI ŠTENIATKA, AK STE NEZABRÁNILI GRAVIDITE ICH MATIEK STERILIZÁCIOU U ZVEROLEKÁRA.
ZABEZPEČTE IM PSIU BÚDU
A PO 7 MESIACOCH ICH DAJTE VŠETKY STERILIZOVAŤ. ICH
MATKU IHNEĎ! VEĎ ONI SI
SAMÉ NEPOMÔŽU!
» Kúpim 7ks 5m dl a 30cm
šir foršní z červ. smreku . Z
jednej str a z bokov ohobľovaných, za rozumnú cenu.
S dovozom. Tel 0950523515

16 ZOZNAMKA

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

Občianska
riadková
inzercia

15 HĽADÁM PRÁCU

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Chcete si
podať
inzerát?

131190245

TOPOĽČIANSKO
PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

topolciansko@regionpress.sk

0905 719 135
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY, PRÁCA, DOMÁCNOSŤ

Predkupné právo
spoluvlastníkov nehnuteľností

45-0027

0907 652 710

SBS
LAMA SK

príjme strážnikov
na objekt

HYZA Topoľčany
700 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

Nástup IHNEĎ!

0948 109 195

36-0006

NDF spol. s r.o., Trenčianska Teplá prijme väčší počet

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY
Obdobie september 2019 - január 2020 s možnosťou pokračovania v PP.
Plat min. 70 €/deň. Nástupný bonus 200€. 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.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

75-24

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

24-0025

vlastnícky podiel jemu blízkej osobe, v takom prípade sa predkupné právo neuplatní.
V prípade predkupného práva spoluvlastníka majú právo odkúpiť podiel všetci spoluvlastníci a ak sa nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo odkúpiť podiel
pomerne, podľa veľkosti podielov.
Ponuku na prevod spoluvlastníckeho
podielu k nehnuteľnosti musí spoluvlastník
urobiť písomne, pričom v ponuke by mal
uviesť predmet prevodu, cenu a tiež ďalšie
podmienky, za ktorých má dôjsť k prevodu. Dvojmesačná lehota na prijatie ponuky
plynie každému spoluvlastníkovi samostatne od riadneho doručenia ponuky. Ak
spoluvlastník alebo ostatní spoluvlastníci
neprijmú ponuku, ich predkupné právo zanikne, a to bez ohľadu na dôvod prečo ponuku neprijali. V prípade, ak spoluvlastník
prevádzajúci svoj spoluvlastnícky podiel
nerešpektoval predkupné právo ostatných
spoluvlastníkov a opomenul svoju povinnosť ponúknuť svoj podiel prednostne
ostatným spoluvlastníkom, môžu ostatní
spoluvlastníci napadnúť prevod spoluvlastníckeho podielu a domáhať sa určenia relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode.

Slovenčina naša

Nie prevádzať, ale robiť,
uskutočňovať, vykonávať.
Nie riadiť auto,
ale viesť auto, šoférovať.
prijme do TPP aj živnostníkov
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47-013

VODIČOV kategórie C
na rozvoz sypkých hmôt na prevádzke v Bernolákove.
Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail: sandrock@sandrock.sk

51-0017

Každý vlastník je oprávnený nakladať
s vecou, ktorú má vo vlastníctve podľa svojho uváženia. Vlastník má právo
vec držať, užívať, požívať a disponovať
s ňou.
To, v akom rozsahu má vlastník právo
disponovať s vecou, záleží aj od toho či ide
o vec vo výlučnom vlastníctve alebo spoluvlastníctve. V prípade spoluvlastníctva
má každý zo spoluvlastníkov zásadne tie
isté oprávnenia, aké má jediný vlastník,
avšak jeho právo je obmedzené právom
ďalšieho alebo ostatných spoluvlastníkov.
Jeho právo je obmedzené aj tzv. zákonným
predkupným právom, ktoré sa uplatňuje
pri prevode spoluvlastníckeho podielu, a
ktoré vyplýva priamo zo zákona v prospech
spoluvlastníka alebo spoluvlastníkov.
Predkupné právo predstavuje určité obmedzenie zmluvnej voľnosti spoluvlastníkov.
Z predkupného práva vyplýva, že ak jeden
zo spoluvlastníkov chce svoj spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti previesť na
tretiu osobu, musí tento svoj podiel najskôr
ponúknuť všetkým ostatným spoluvlastníkom za tých istých podmienok, za akých
chce podiel predať tretej osobe.
Predkupné právo sa nevzťahuje iba na
prípady kúpy resp. predaja nehnuteľnosti
ale zákonné predkupné právo sa vzťahuje
aj na ďalšie prevody spoluvlastníckeho podielu, a to napríklad na prevod darovacou
zmluvou alebo zámennou zmluvou. Ak
však spoluvlastník prevádza svoj spolu-
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» Igor Matovič
predseda hnutia OĽANO

52-0006-166

Topoľčany
Dispečing SK - 0950 333 222
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Maroša Žilinku. V prípade prokurátora
Žilinku s dovetkom, že vrahom za vraždu jeho ženy priplatí navyše 10 tisíc eur
a za vraždu každého jeho dieťaťa takisto po 10 tisíc eur !!!!!
Napriek tomu ju jej priamy nadriadený Gábor Gál drží silou-mocou vo
funkcii. Napriek tomu ju odmieta odvolať aj premiér Peter Pellegrini, ktorý tak
dobrovoľne zo seba robí človeka, ktorý viac drukuje mafii ako obyčajným
ľuďom a spravodlivosti. Protestujeme
preto pred ministerstvom spravodlivosti každý deň a budeme tak robiť
dovtedy, dokedy Monika Jankovská
bude podľa premiéra Pellegriniho garanciou nezávislosti a spravodlivosti
a najvhodnejšou osobou, ktorá má za
SMER - SD zastávať tak významný post
na ministerstve spravodlivosti.
Robíme tak aj preto, lebo si chceme aj
takto uctiť pamiatku našich starých otcov a mám, ktorí sa odvážne v Povstaní
postavili čelom vo
najvvoči
č n
či
ajväčšiemu zlu s vedomím, že svoj boj
oj zrejme aj tak prehrajú.
hrajú.
Nechceli totiž dopustiť, aby v nich vtedajšie vládne zlo úplne
potlačilo schopnosť
hopnosť
ozvať sa proti neprávoseprávosti a schopnosť biť sa
za spravodlivosť.
ť.

09-107

V týždni 75. výročia Slovenského
národného
povstania (SNP) Slovensko zažilo šok.
Dozvedeli sme sa,
že druhá najmocnejšia žena na ministerstve spravodlivosti štátna tajomníčka za SMER - SD Monika Jankovská,
celému Slovensku klamala, že nepozná
Mariána Kočnera a nikdy si s ním nevymenila ani jednu sms. Lenže, podľa informácií, ktoré zverejnila TV Markíza,
si s Kočnerom Jankovská veľmi intenzívne dopisovala až do momentu jeho
zadržania políciou.
Keď som sa to dozvedel, povedal
som si, že toto nemôžeme nechať len
tak, lebo je to najsilnejší dôkaz toho, že
strana SMER - SD je priamo prepojená
s objednávateľom vraždy Jána a Martiny a nie je teda pravdou, to, čo sa snaží
vyše roka Fico klamať, že s vraždami
SMER nemá nič spoločné. Jankovská
totiž nie je len tak hocikto - bola zvolaná za poslankyňu za stranu SMER – SD.
Inak povedané - vrcholový politik
SMERu miesto toho, aby strážil zákonnosť na najvyššom poschodí ministerstva spravodlivosti, podľa všetkého tajne vynášal informácie objednávateľovi
vraždy Jána a Martiny. Človeku, ktorý
si mal podľa vyšetrovateľov objednať
navyše aj vraždu nášho kolegu Daniela Lipšica, či špeciálneho prokurátora
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spôsobujú menšie a aj pomalšie zvýšenie
hladiny cukru v krvi v porovnaní s potravinami s vyšším GI. Raž je v severskej
strave celozrnným základom. Potraviny
bohaté na bielkoviny skôr zabezpečia
pocit sýtosti a bránia pred pocitom hladu. Namiesto sladkostí je vhodné ovocie,
orechy, celozrnný toast alebo chrumkavý
chlieb s nízkym GI s nátierkou z tmavej
čokolády.
Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO) zistila, že stredomorská aj severská strava znižuje riziko rakoviny,
cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb.
Diéta môže pomôcť s redukciou váhy.
Jesť viac rastlinnej stravy je dobré aj pre
životné prostredie. Vďaka sústredeniu sa
na ovocie, zeleninu a celozrnné výrobky je strava bohatá na vlákninu, ktorá
Pri výbere rýb sa možno oriento- pomáha udržiavať zdravý a normálny
vať na všetky – morské aj sladkovodné, pohyb čriev.
mastné – losos, sleď, makrela, alebo
Že účinky zdravej výživy severanov
chudé – treska, halibut. Ideálne jedlo má sú iné ako u nás, potvrdzujú čísla - vo
pomer sacharidov k bielkovinám 2: 1.
Švédsku je úroveň podiel len 10 percent,
v ostatných škandinávskych krajinách je
Typický tanier :
to podobné. A ako je to
o u nás? Na SlovenSloven
polovica - zelenina, šaláty, ovocie, sku trpí nadváhou viac
ac ako
36 percent a obezitou viac
strukoviny
štvrtina - sacharidy s nízkym glyke- ako 25 percent populácie,
ácie,
čiže spolu takmer dve tremickým indexom
štvrtina - potraviny bohaté na bielko- tiny Slovákov má hmotmotviny
nosť, ktorá už ohrozuje
uje
ich zdravie.
Rastlinné alebo živočíšne bielkovi- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
ny by mali byť pri každom jedle. PotraviDiabetologička, odborníčka na poruchy
ny s nízkym glykemickým indexom (GI)
metabolizmu a výživy
Základom konceptu škandinávskej
stravy nie sú len odporúčania týkajúce sa jedla, ale aj udržateľného poľnohospodárstva, možno ich zhrnúť do
desiatich bodov:
- jedzte každý deň viac ovocia a zeleniny
- jedzte viac celých zŕn
- zaraďte viac potravín z morí a jazier
- vyberte si kvalitné mäso - ale jedzte ho
celkovo menej
- vyhľadajte viac potravín z voľnej prírody
- vždy, keď je to možné, používajte ekologické produkty
- vyhnite sa potravinárskym prídavným
látkam
- uprednostnite sezónne produkty
- konzumujte viac domácich jedál
-produkujte menej odpadu

STREŠNÉETNÉ
OKNÁ ZLĽAVY!

www.oknapolakovic.sk
oknapolakovic@zoznam.sk

0949 300 518
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OKNÁ
DVERE
PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ

Severská diéta II
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ZA ŽIVOT / SLUŽBY

O priateľstvách na život a na smrť
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Slovenčina naša

Slovenčina naša

Nie vada (čes.), ale chyba
(rečová, srdcová, telesná), kaz
(materiálu), porucha (motora),
nedostatok.

Nie zahájiť (školský rok),
ale začať, otvoriť.
Nie zhýčkať, zhýčkaný,
ale rozmaznať, rozmaznaný.
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» Mária Raučinová, Fórum života

52-0006-169
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87-0012

Ide o romány našej mladosti či známu dobrodružnú literatúru. Vždy si
zaspomínam, ako som v detstve čítavala do neskorej noci, ba pokračovala
aj s baterkou pod perinou. Odvíjali
sa predo mnou nádherné príbehy a ja
som odhadovala ich šťastné či menej
šťastné konce. To, čo ma najviac fascinovalo, boli nerozlučné priateľstvá.
Samozrejme, priťahovali ma v literatúre aj ľúbostné vzťahy, ale priateľstvo
bolo pre mňa zvláštnou „nadčasovou“
hodnotou. Priateľstvá vždy pretrvávali, kým vášne a emócie vzbĺkli a zotleli.
Priateľstvo vedelo prekonať aj partnerskú lásku. Vernému priateľovi sa dalo
vyliať svoje srdce bez strachu, že bude
pohŕdať či podozrievať. Priateľ bol vždy
na mieste činu, kde bolo treba pomôcť,
potešiť, no aj povedať pravdu do očí.
Myslím, že svet, aby sa postavil na
nohy, potrebuje znovu obnoviť priateľstvá. Tie jednoduché priame vzťahy,
plné dôvery a pochopenia. Pripravené vypočuť bez toho, aby sme hneď
súdili, deliť sa o život, hovoriť spolu
bez vypínania sa, porovnávania, plné
dobroprajnosti a starostlivosti o druhé-

ho. Priateľstvá z románov, ktoré z nás
urobia lepších ľudí. Nerozlučné spojenectvá, ktoré nás naučia obetovať sa až
„po krv“ a zároveň tešiť sa z prostého
vzájomného pohľadu a podania ruky.
Čo všetko však stojí za tým...
Spomínam na románové priateľstvá červeného a bieleho brata, cudzinca s domorodcom, na plodné priateľstvá filozofov, svätcov, na uzavreté
priateľstva v detstve, ktoré sme si sľubovali „na život a na smrť“. Zostali len
v spomienkach, a pri tom nás v živote
asi najviac inšpirovali. Vzbudzovali
v nás túžbu po vernosti, trvaní, obetovaní a odriekaní – všetky tie najvzácnejšie hodnoty.
Vášne, hormóny a sexuálne potešenia sa zmnožujú, ale skutočné priateľstvá upadajú. A s nimi aj úprimné
a čisté vzťahy. Spoločenstvo ľudí bez
pretvárky, kompromis bez pocitu ujmy,
pripravenosť slúžiť, nie rozkazovať. Bez
týchto hodnôt nepôjde život, ani „veci
verejné“. Spomeňme si, koľko nám zostalo z priateľstiev. Kto nás opustil a kto
zostal pri nás stáť, keď sme už nemali
nič a keď sme to najviac potrebovali?
A ak ešte nie je neskoro, obnovme staré
dobré priateľstvá, alebo aspoň túžme
ich znovu nadväzovať. Ono sa to na nás
skôr či neskôr prejaví, ono sa nám to
v živote odmení.

75-27

V čase prázdnin ľudia o niečo častejšie navštevujú miestne knižnice.
Pribúdajú aj tzv. výpožičné búdky
s knihami. Neraz som na zastávke
autobusu zbadala, ako ktosi siahol
po takej knihe a sadol si s ňou na
lavičku.
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Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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!

www.aiw.sk
STAJAN SLOVAKIA PRIJME

Facebook: aiwsk

32-0077
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tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

la
cn
ep
el
et
y.s
k

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

PRACOVNÍKOV
NA POZÍCIU:
- ELEKTROTECHNIK

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

S VYHLÁŠKOU §21

splátky od 98 €

( 732€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné
lístky + ubytovanie ZDARMA )

- VODIČ VZV -SKLADNÍK
( 676€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné
lístky + ubytovanie ZDARMA )

ZĽAVY AŽ DO 25%

ZMENY

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0586

PRÁCA LEN NA DVE

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

63-0139

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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PRÁCA V NEMECKU
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dlhodobá a stabilna práca
výhodné platové podmienky
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ELEKTRIKÁRI
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od 13 - 20 €/hod. netto
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ubytovanie a doprava hradené
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sokolova@granila.eu
0950 301 301
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