
SC19-35 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 25 000 domácností 

SENECKO
Č. 35 / 30. AUGUST 2019 / 23. ROČNÍK

20% ZĽAVA*

BRATISLAVA  PREŠOVSKÁ 45

SENEC  ŠAMORÍNSKA 16

ČISTIAREŇ KOBERCOV INPROKOM
WWW.VSETKOCISTE.SK • TEL.: 0917 490 490 

*UVÁDZACIA ZĽAVA PLATÍ DO KONCA ROKA 2019
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
stavebné rezivo 

od150 €/m
2

Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál

0908 728 081 za
m
er
an
ie

vý
ro
ba

Zimné záhrady
Zasklenie balkónov

Sl
ovenský výrobok

HPS mont, spol. s r.o.
Pestovate¾ská 1,
831 03 Bratislava
tel.: 02/4329 1235

www.hpsmont.sk
Slovenský výrobok
Slovenský výrobca
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Deň, na ktorý sa všetci pamätáme

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prvý september – symbolicky, v reá-
le plus mínus – je hlavne deň začiat-
ku školského roku. V mnohých po-
dobách 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 do-
konca celú školu. Na pár rokov sa nám 
stala druhým domovom, aj keď, prizná-
vame si to až s odstupom rokov.

Učitelia mojej generácie už väčši-
nou pomreli a ak ešte žijú, tak už na-
ozaj 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 zá-
kladnej školy povedala, že raz budem 
novinár. Iným vďačím za úžasné vše-
obecné 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 vznešený-
mi fasádami je márne. Dať výchovu a 
vzdelanie – to je vznešený dar. Nedá sa 
zabudnúť a tak – moje panie a páni uči-
telia – veľká vďaka vám, aj tým, hore, 
kdesi nado mnou.

Polícia Českej republiky nedávno 
zverejnila video, na ktorom je zachy-
tený trinásťročný chlapec, ako poze-
rajúc sa na obrazovku mobilného tele-
fónu 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 všet-
ko sa im cestou do či zo školy v tomto 
bláznivom uponáhľanom a nepozor-
nom 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 štá-
tom 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 spo-
mienky všetkým 
jeho účastníkom!

Kamenárstvo KAM-MAN

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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Čistenie kanalizácie

www.havarijnapomoc.sk

• Rekonštrukcie kanalizačných
  a vodovodných sietí
• TV - monitoring kanalizácie
• Oprava kanalizácie
• Vytýčenie kanalizácie
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NON - STOP  0949 177 200
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Zámková dlažba
Zavarský

0905 580 848
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Nie pilotný (projekt, film), ale 
skúšobný, úvodný, testovací, začiatočný.

Slovenčina naša
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SLUŽBY
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SLUŽBY, ZDRAVIE, BÝVANIE

Zberné miesto: 

»Kúpim havarované ale-
bo motoricky poškode-
né auto, motocykel.Tel. 
0905218938

»Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Brati-
slavy.Tel. 0903765606

»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov 
a vodomerné plastové 
šachty . Cena od 650 €. 
Doveziem, osadím, vyko-
nám aj tlakovú skúšku.
Tel. 0905925991

»Predám sed. súpra-
vu rozkl., 2 kres. Tel. 
0915508325

»Kúpim staré hodinky, 
mince, bankovky, po-
hľadnice. Tel. 0903 753 
758
»Kúpim ľudové kroje. Tel. 
0902 708 047
»Kúpim staršiu vzdu-
chovku alebo babetu.
Tel. 0907 374 235

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SC medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, SC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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www.kupdodomu.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

0905 651 584
RASTAR spol. s r.o.

3
9
-0
0

3
4
-3

 T
T

1
6

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

Nie obloha (ze-
leninová), ale príloha, obloženie.

Slovenčina naša
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SLUŽBY

0917 373 326
www.pemont.sk

ODVOZ ODPADU
KONTAJNERMI

stavebný  bio  komunálny

VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM
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DOVOZ: štrk•piesok•makadam•zemina
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   
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BÝVANIE, ZDRAVIE, RELAX
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Meranie 
hladiny cukru 

ZADARMO

Jednoduché, 
rýchle a 

BEZBOLESTNÉ

Z�AVY na 
vybrané 

produkty*

Glukomer 
ZADARMO*

Meranie
vykonáva 

KVALIFIKOVANÝ 
personál

* bližšie informácie Vám poskytne náš personál

7. 9. 2019, 10,00 – 18,00 hod.
OD Kau� and – parkovisko,

Trnavská 918/2,
Senec

www.benulekaren.sk

SENEC
Recká cesta 182

+421 901 751 468 www.bestrent.sk

V NAŠEJ PONUKE:
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Nie rameno, ale plece. Nie 
preslov, ale predslov, prejav, príhovor, reč.

Slovenčina naša
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY, BÝVANIE
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• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR,
    NÁKLADOV NA ENERGIE

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
    DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

CENTRUM
DVERÍ

AKCIA

v = 2000 mm
š = 900 mm

a jednostranná
laminácia

439
EUR

515
EUR

...ked sú
dvere dverami 

´

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

0918 500 492

Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže,
murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy, likvidácie okien a DPH.

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!
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24
00
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2100

16
00
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AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

SEPTEMBER
mesiac

obrovských
zliav 

Nie 
preplatiť (cestovné), ale uhradiť.

Slovenčina naša INZERCIA
0905 915 040

V týždni 75. vý-
ročia Slovenského 
národného po-
vstania (SNP) Slo-
vensko zažilo šok. 
Dozvedeli sme sa, 

že druhá najmocnejšia žena na minis-
terstve spravodlivosti štátna tajomníč-
ka za SMER - SD Monika Jankovská, 
celému Slovensku klamala, že nepozná 
Mariána Kočnera a nikdy si s ním nevy-
menila ani jednu sms. Lenže, podľa in-
formácií, ktoré zverejnila TV Markíza, 
si s Kočnerom Jankovská veľmi inten-
zívne 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 Marti-
ny 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 zvola-
ná za poslankyňu za stranu SMER – SD.

Inak povedané - vrcholový politik 
SMERu miesto toho, aby strážil zákon-
nosť na najvyššom poschodí minister-
stva spravodlivosti, podľa všetkého taj-
ne vynášal informácie objednávateľovi 
vraždy Jána a Martiny. Človeku, ktorý 
si mal podľa vyšetrovateľov objednať 
navyše aj vraždu nášho kolegu Danie-
la Lipšica, či špeciálneho prokurátora 

Maroša Žilinku. V prípade prokurátora 
Žilinku s dovetkom, že vrahom za vraž-
du jeho ženy priplatí navyše 10 tisíc eur 
a za vraždu každého jeho dieťaťa takis-
to po 10 tisíc eur !!!!!

Napriek tomu ju jej priamy nadria-
dený Gábor Gál drží silou-mocou vo 
funkcii. Napriek tomu ju odmieta odvo-
lať aj premiér Peter Pellegrini, ktorý tak 
dobrovoľne zo seba robí človeka, kto-
rý viac drukuje mafii ako obyčajným 
ľuďom a spravodlivosti. Protestujeme 
preto pred ministerstvom spravodli-
vosti každý deň a budeme tak robiť 
dovtedy, dokedy Monika Jankovská 
bude podľa premiéra Pellegriniho ga-
ranciou 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 ot-
cov a mám, ktorí sa odvážne v Povstaní 
postavili čelom voči naj-
väčšiemu zlu s vedo-
mím, že svoj boj zrej-
me aj tak prehrajú. 
Nechceli totiž dopus-
tiť, aby v nich vtedaj-
šie vládne zlo úplne 
potlačilo schopnosť 
ozvať sa proti neprávos-
ti a schopnosť biť sa 
za spravodlivosť.

POVSTAŇME VOČI MAFII

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

vovvv čičččč  nnaj-
s vedo-
oj zrej-
hrajú. 
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ť.
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SPRAVODAJSTVO / ZDRAVIE, ZAMESTNANIE

NEDOSTÁVATE SENECKO?
VOLAJTE: 0918 706 490
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOV výroby, expedície a lisovne

NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV -

MECHANIKA
STROJNÍKA
SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
ELEKTRONIKOV

Požiadavky:

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Mzda od 800 € - 1 100 €
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Rádiodiagnostické centrum
Mestská poliklinika Pezinok, Hollého 2
vykonáva vyšetrenia:

Naše pracovisko patrí k najmodernejším na Slovensku.

Je kompletne digitalizované a používa prístroje spĺňajúce nové, prísne normy Európskej únie.

Objednávanie pacientov na tel. č.: 0904 013 977, 0905 600 314 alebo na presný termín cez www.TOPDOKTOR.sk

klasické RTG – skiagrafiagrafia ultrazvukové vyšetrenia 

celotelová denzitometria                             

                                                                                      

 mamografia

Od júla 2019 sú všetky rádiologické vyšetrenia vrátane

denzitometrie hradené zo zdravotného poistenia

u všetkých poistencov zdravotných poisťovní  

Základom konceptu škandinávskej 
stravy nie sú len odporúčania týkajú-
ce sa jedla, ale aj udržateľného poľno-
hospodárstva, 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 ekolo-
gické produkty 
- vyhnite sa potravinárskym prídavným 
látkam
- uprednostnite sezónne produkty
- konzumujte viac domácich jedál 
 -produkujte menej odpadu

Pri výbere rýb sa možno oriento-
vať na všetky – morské aj sladkovodné,  
mastné – losos, sleď, makrela, alebo 
chudé – treska, halibut. Ideálne jedlo má 
pomer sacharidov k bielkovinám 2: 1. 

Typický tanier :
polovica  - zelenina, šaláty, ovocie, 
strukoviny 
štvrtina  - sacharidy s nízkym glyke-
mickým indexom 
štvrtina  - potraviny bohaté na bielko-
viny

Rastlinné alebo živočíšne bielkovi-
ny by mali byť pri každom jedle. Potravi-
ny s nízkym glykemickým indexom (GI) 

spôsobujú menšie a aj pomalšie zvýšenie 
hladiny cukru v krvi v porovnaní s po-
travinami s vyšším GI. Raž je v severskej 
strave celozrnným základom. Potraviny 
bohaté na bielkoviny skôr zabezpečia 
pocit sýtosti a bránia pred pocitom  hla-
du. 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 se-
verská 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 výrob-
ky je strava bohatá na vlákninu, ktorá 
pomáha udržiavať zdravý a normálny 
pohyb čriev.

Že účinky zdravej výživy severanov 
sú iné ako u  nás, potvrdzujú čísla - vo 
Švédsku je úroveň podiel len 10 percent, 
v ostatných škandinávskych krajinách je 
to podobné. A ako je to u nás? Na Sloven-
sku trpí nadváhou viac ako 
36 percent a obezitou viac 
ako 25 percent populácie, 
čiže spolu takmer dve tre-
tiny Slovákov má hmot-
nosť, ktorá už ohrozuje 
ich zdravie.

Severská diéta II

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

metabolizmu a výživy

o u nás? Na Sloven
ac ako 
viac

ácie,
tre-

mot-
uje
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Senecko.skSenecko.sk
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PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ

PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH
AKCIA -30%
NA PRÁCU

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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2AKCIOVÉ CENY!
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Rebplast 0905 528 703
www.oknabrany.sk
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Vykonávame 
všetky druhy 

STAVEBNÝCH PRÁC 
IZOLÁCIE STRIECH 
OPRAVY DOMOV 

za výhodné ceny

0902 272 708
59
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2

VOLAJTE 
0950/894340

INFO LINKA 
0950/894339

Kancelárie:
Bratislava, Malacky

STOP EXEKÚCIAM
A EXEKÚTOROM
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KAMENÁRSTVO KAJAL
(medzi Galantou a Šaľou)

najväčšia VÝSTAVA
NÁHROBNÝCH KAMEŇOV

výrazné zľavy na
vystavené kamene
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otvorené denne od 8°° do 17°°

0948 312 754m
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1Mesačne od 1 000 Eur / netto, prax nutná
Bratislavská 8 (areál Poľnonákupu), Trnava
0903 657 414, sracing@stonline.sk, sracingt@mail.telecom.sk

M č d 1 000 E / tt t á

-PRACOVNÍKA DO PNEUSERVISU
-VYUČENÉHO AUTOMECHANIKA

HĽADÁME
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ZAMESTNANIE

Najčítane
jšie

regionáln
e

noviny

Hľadáte ľudí?
inzerujte
v rubrike

ZAMESTNANIE
0905 915 040
0905 719 132
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prijme do TPP

AUTOMECHANIKA
Výkon práce: Bratislava. Nástup: ihneď. 

Požiadavky: samostatnosť, spoľahlivosť,

zodpovednosť, VP sk. C vítaný, 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

od 7 €/h + pohyblivá zložka mzdy do výšky 1 €/ h

(po skúšobnej dobe) + príplatky v zmysle platnej

legislatívy + 1350 € jednorázový stabilizačný

príspevok + ročné odmeny podľa dosiahnutých

výsledkov.

Ubytovanie zabezpečíme.

pers@slovaklines.sk  •  0905 203 990

príjme do pracovného pomeru

51
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OŠETROVATEĽA HYDINY
na farmu ČASTÁ

NÁPLŇ PRÁCE: kompletná starostlivosť o kŕdeľ hydiny
POŽIADAVKY: 
- samostatnosť, flexibilita, zodpovedný prístup k práci
- svedomité plnenie príkazov nadriadeného pracovníka
PONÚKAME:
- práca v prosperujúcej spoločnosti
- prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
- výhodné platové podmienky
- odmeny za neabsenciu
- vernostné odmeny
- príspevok na stravovanie
- odmena za ukončený turnus
- odmena za podostielku
TERMÍN NÁSTUPU DO PRÁCE:  ihneď
PRACOVNO - PRÁVNY VZŤAH:  hlavný pracovný pomer 
PLAT:  550 € + odmeny* 
                (priemerný plat za rok 2018 sa pohyboval na úrovni 770€/mes.)

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0901 905 523
                                               e-mail: kurtisova@machhydina.sk

*(so špecifikáciou hodnotiacich kritérií bude záujemca oboznámený pri pracovnom pohovore)
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7info: 0903 779 101

Životopisy zasielajte na e-mail: sandrock@sandrock.sk

na rozvoz sypkých hmôt na prevádzke v Bernolákove.
Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV kategórie C

prijme do TPP aj živnostníkov
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Senci

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď.

anglický a nemecký jazyk pre dospelých
organizuje Mgr. Viola Nováková na ZŠ Tajovského Senec

VN - JAZYKOVÉ KURZY

0905 662 504, www.jazykovekurzyvn.sk
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2 hodiny týždenne celý šk. rok 2019 - 2020 (76 hodín)

Zápis: 11.9.2019 od 16.00 - 18.00 h. na ZŠ Tajovského Senec
                18.9.2019 od 16.00 - 18.00 h. na ZŠ Tajovského Senec
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prijme do TPP pracovníkov
 do strážnej služby pre 

objekt v Senci
Nástup : ihneď

Hodinová mzda : 3,00 € netto/ hodina

KONTAKT : 0908 986 420

SBS RAVI s.r.o. 
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SLUŽBY

Hľadáte nových
zamestnancov,
brigádnikov?

0905 915 040, 0905 719 132

My Vám s tým pomôžeme
inzerujte v rubrike

ZAMESTNANIE

lac
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y.s
k
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pe
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y.s
k
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

stále dostatok ponúk - aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

PRACOVNÍKOV 
NA POZÍCIU:

-  ELEKTROTECHNIK 
S VYHLÁŠKOU §21

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

-  VODIČ VZV -SKLADNÍK
( 676€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné 

lístky + ubytovanie ZDARMA )

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

PRÁCA LEN NA DVE ZMENY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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tel: 0000991188/441335882, 0090044/8888111 4441118888, 
 innfof @g@ sksksrroo.skk

TPP 

STAVEBEBBNÉNÉNÉÉÉHHOHOHOHO MMM MAJAJAJAJA STSTSTS RAR

TPP 
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €ZĽAVY AŽ DO 25%

Peter Bukovinský

bukovinsky@regionpress.sk 

0905 915 040


