INZERÁT, KTORÝ
PREDÁVA

Č. 2 / 10. JANUÁR 2020 / 24. ROČNÍK

BRATISLAVSKO
východ
Novoročná zľava -20%

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

52-0172

32-0009-1

pri záväznej objednávke do 31.03. 2020

Kontakt: 0918 454 003

031190175

786%29

6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

66-0003-3

       PÁRY       

0800 500 091 - www.konstrukter.sk
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bfacleaning.sk/nanosterile
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Týždenne do 94 750 domácností

Najčítanejšie regionálne noviny

nanosterile.eu
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2020

BRENO.sk

kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC

ponúkame tiež v šírkach

5m

Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

6x v SR

Poradenstvo
a individuálny prístup

Rezanie podlahovej
krytiny na mieru

Obšívanie
kobercov

Váš tovar Vám
dovezieme po celej SR

BV 20-02 strana

Koberec aj PVC Vám
profesionálne nainštalujeme

1

KUPÓN NA Z¼AVU
pri nákupe

-15
%

Platí len do 31. 1. 2020!

Vzahuje sa iba na tovar v predajni. Zavy sa
nesítavajú. Neplatí spätne, na služby,
na akciový tovar, ani na objednávku.

52-0001-1

máme

najväčší výber

Regionpress 01/2020

Akcia platí do 31. 1. 2020 alebo do vypredania zásob.
Za prípadné tlačové chyby neručíme. Zobrazené fotografie sú len ilustračné.

facebook.com/koberce.breno.sk
instagram.com/koberce_breno_sk

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY
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Redakcia:

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk
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»
Komerčná
riadková
inzercia

     

REMESELNÍCI
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665
»GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov
prax, 5 rokov záruka. Cena
70 €. Tel.: 0904 267 926
www.glazovanievani.estranky.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA
Eva Horáková
0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134
Silvia Vlasáková
0905 799 782
Distribúcia:
Radovan Janega
0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
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ELEKTROINŠTALÁCIE

&   !  
! '  #  %
 $ ()! 

»Elektroinštalácie 24 hod.
Prípojky, práca s plošinou
do 22m. Revízne správy.
Vytyčovanie káblových porúch. Pílenie stromov, orezy
aj pod napätím. Projektovanie, bleskozvody 0904
466 149

DISTRIBÚCIA (94.750 domácností)
Každý týždeň: Rača, Trnávka,
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony,
Podunajské Biskupice, Nové
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré
Mesto, Vajnory

VODA-KÚRENIE-PLYN
»www.vodo-instalater.sk
0903 557 127

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

OPRAVA CHLADNIČIEK
»ZIMMERMANN 0905 54 74
76

OPRAVA TV, ELEKTRO

Tak ich tu máme
Dve dvadsiatky. Vyzerajú dobre,
pred pár dňami boli väčšinou stvárňované v zlatej farbe. Každoročná
a novoročná eufória už je taká. Ako
„železná košeľa“ ibaže v pozlátku.

»TV Servis u Vás 62 41 08 07,
0905 846 710

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
narába účelovo, bez zodpovednosti za
následky a s umlčaním vlastného svedomia. Sme unavení z množstva konfliktov a mnohých ľudí rozdeľujú spory.

Myslime však na to, že aj po nich
budeme všetci na Slovensku žiť spoločne. O čo prajnejší a úctivejší k sebe
budeme dnes, o čo menej sa od seba v
dôsledku sporov vzdialime, o to lepšie
zvládneme, keď sa situácia po voľbách
nebude vyvíjať celkom podľa našich
predstáv. My všetci spolu teraz tvoríme
Slovensko. A každý, kto má skutočný
záujem o to, aby sa našej republike darilo, musí vidieť v tom druhom aj brata,
Nebudem tu ja a teraz mudrovať, sestru, občana, človeka, s ktorým, i keď
všetko podstatné, čo mám na srdci, po- názorovo nesúhlasí, bude sa na tomto
vedala na Nový rok 2020 pani prezident- dôležitom zámere spolupodieľať.“
ka Zuzana Čaputová: „Medziľudské
Žiť spolu je oveľa lepšia predstavzťahy, atmosféra, v akej naša spoločnosť žije, nie je daná a nemenná. Vytvá- va, ako sa nenávidieť? Čo
rame ju my všetci. So smútkom a rozča- myslíte? Ozaj, vraj tie dve
rovaním sledujem, ako naberá na sile dvadsiatky znamenajú
hrubosť, vulgárnosť a manipulácia vo karmický rok. A karma, tá
verejnej debate. Ako si pomaly zvykáme je veľký kúzelník!
na to, že osobný konflikt je legitímnou
S pozdravom a
pracovnou metódou. Akoby jedinou
cestou na presadenie svojich myšlienok želaním viac dobbolo poníženie oponenta a vymedze- rého ako zlého nie sa na jeho úkor. So slovom sa často
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Vraj to bude rok zmien. No, mohol
by byť, fakt! Akurát, že zrejme nebude.
Roky sa nemenia len tak, z ničoho nič.
Nič sa nezmení, kým sa nezmeníme my,
občania. Možno aj ľudia. Keď chcela mať
stará mama vypeknený „šporhelt“, zabehla do obchodu, kúpila striebrenku a
vyčančala ho. Nezmenila ho technicky,
ale aspoň niečo urobila.

2

PÔŽIČKY
ZVIERATÁ

Bratislava

'LVSHĀLQJ6.

781200009

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

  %  )'    

»Maľby, podlahy 0915 462
513

AUTO MOTO
OKNÁ
PREPRAVA

PALIVOVÉ
DREVO

KURZY

POLIENKA aj GUĽATINA

ČISTENIE

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

PONUKA PRÁCE

0917 649 213

16-0013

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

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

52-0002


  

»JOŽOVCI – sťahovanie,
likvidácie, výnos, prenos
nábytku. ZŤP, dôch – 10%
0903 594 868

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
DOVOLENKA
KRTKOVANIE
REMESELNÍCI
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
KÚPIM
SLUŽBY

VIZITKY

0905 799 782

BEZPEČNOSŤ
PREPRAVA
OPRAVA PRAČIEK

SLUŽBY

BRATISLAVSKO východ
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Výročia a udalosti
William Herschel objavil mesiace Titania
a Oberon planéty Urán.

67-0001

11. 1. v roku 1787

Výročia a udalosti
bol posledným dňom platnosti slovenskej
koruny.

16. 1. 2009

www.renovacia-dveri.eu
w
Obhliadka,
poradenstvo
- ren
renovácia dveri
a cenová
ponuka u Vás
- kľučky,
kľu
zámky, sklo
doma - služba
- nové
nov dvere a zárubne
zdarma !!!
- ren
renovácia vstavaných skriň

NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:
NAŠ

Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava,

renovacia@renovacia-dveri.eu
renovac

94-0004-1

781200013

obhlia
obhliadky:
0905 605 934
prevádzka: 0948 288 791
prevá

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

0905 758 469
0905 877 690

94-0003

na upratovanie
kancelárskych priestorov
od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

47-001

INZERCIA
0905 799 782

NOVÝ
O Ý

začiatok

Bez exekúcii

0915 896 536

KANCELÁRIE:
Komárno
Štúrovo
Želiezovce
Banská Bystrica
Dunajská Streda
vo februári

59-0011

INFO:

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
BIOCLIMATIC pergoly

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

splátky od 238 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

BV 20-02 strana
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63-0012

zimné záhrady

POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

Za férové a hrdé Slovensko

Programy nikto nečíta?
Veľký omyl!

+,+,+".9"&%"<+%(.(21&'3+
'"%%(*(!.*B"!)(%","$(.
(#.-#B(*1B+,#9",((*
%(.'+$(1&'-)(,*-#$(+(A
'<'+,B7*B'"@Politici musia
ukázať, že na ňu majú aj odvahu,
riešenia a energiu.

Denne sa stretávam s množstvom ľudí, ktorí vedia,
že o kvalite spravovania krajiny a o kvalite reforiem
nerozhodujú vymakané videá, ani pekne znejúce frázy, ale kvalita volebného programu. Ten je kľúčovým
dokumentom každej strany, ktorá má ambíciu spraviť
život na Slovensku lepším.

B$4'4+A!$4)*4(B'*(.
+)*4.0(!A-#:+0+,6&1!'",;'$(+@
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'4#<0,(,-'"$0&(!%(0@
%)9" %&8<

Preto sme sa rozhodli napísať program, ktorý má
nielen ambíciu byť opäť raz najlepší, ale zároveň je
to skôr Návod na lepšie Slovensko. Návod, ako riadiť
krajinu, ak nám dáte dôveru. Aby sa nám ani omylom
nestalo, že sa staneme súčasťou vlády a nebudeme vedieť, „čo včul“. Bude to presne naopak - od prvého dňa
budeme veľmi presne vedieť, čo robiť, lebo máme plán.
Dali sme si s ním veľa práce. Našim zámerom bolo napísať program, aký Slovensko ešte nezažilo, lebo práve
taký po 12-ich rokoch Fica naša krajina potrebuje ako
soľ.

#(,;!,(.(%""&+)(%(B'
*( *+7.'%(.'+$(97
'4+<+&-1.*%"#(!(-(+)(
%-)*4"+%-9'#)(%","$+>%97&",*(&
()(1"B';&"+,*'&"
Na zmenu však potrebujeme nielen
dohody, ale aj odvážne riešenia. 0
+&*1'.<01,(B"%"+(%" *!&"
$,(*7*($0.0"".#:'499,4,)*"<".-#:
$(*-)"-*,(+&)*%(<"%"/
9B4$14$(''(&1'"&("
(%" *!(..1*.(,'7,..&6"4!
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Slovensko je plné slušných, praco%("+,&".0+,*9"%('4+,(+.(##
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Našu dravosť a vytrvalosť musíme
 +,*'(.6!()*( *&--+,4@
smerovať do riešení. Nie do zby.A)*4Zmena nikdy neprichádza
točných sporov a hádok,,"%(.'+$- ľahko. Sme však pripravení - bojovať
')(&8<-7@1+,.('9#$(%7"
za férové a hrdé Slovensko.
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Na 372-ich stranách uvádzame 1.144 konkrétnych
a reálnych riešení, ktoré zlepšia život na Slovensku.
Program tvorilo vyše sto ľudí doslova tisíce hodín
a so všetkou skromnosťou hovorím, že sa máme čím
pochváliť.
Ak sa do neho začítate, zistíte, že presne na toto sme
poctivo pripravení - žiadne všeobjímajúce frázy, žiadny svetový mier, ale
konkrétne, ihneď použiteľné riešenia.
Návod na lepšie Slovensko nájdete na www.sas.sk

MIROSLAV BEBLAVÝ

Richard Sulík

Ľudia musia vedieť,
akú vodu pijú
Pred dvoma rokmi okolo Vianoc dostali obyvatelia niekoľkých obcí na Žitnom ostrove varovanie,
aby nepili vodu z vodovodu a využívali vodu z cisterien. V pitnej vode sa totiž našiel jedovatý pesticíd
atrazín, ktorý môže v krajných prípadoch spôsobiť
u mužov neplodnosť. Po dvoch rokoch sa atrazínové znečistenie presunulo aj do nových lokalít, napríklad do Dunajskej Lužnej pri obľúbenej lokalite
Košariská. Hovorí sa o tom? Nie.
Ako som na to prišla ja? Ako vyštudovaná hydrogeologička som si pracne našla a naštudovala
správu SHMÚ o monitoringu podzemných vôd na
Žitnom ostrove. Som od fachu a napriek tomu mi to
trvalo pomerne dlho. Ako sa v tom majú potom vyznať bežní ľudia, ktorí majú na Žitnom ostrove studne, vodu používajú aj na pitné účely a o možnom
ohrození nemajú ani potuchy?
V SaS sme za to, aby ľudia dostávali o výsledkoch
monitorovania vody pravidelné a zrozumiteľné
informácie. Aj preto som opakovane v parlamente
predkladala návrh zákona, aby túto
úlohu plnili samosprávy. Máme to
aj v našom programe pre životné prostredie. Ľudia musia vedieť, akú vodu pijú a u nás má
informovanosť zelenú. Pretože
zdravý rozum je najlepší recept.

Anna Zemanová
poslankyňa NR SR za SaS

03-0001 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Zdravý rozum je
najlepší recept

33-0002

)*( *&(.;%7*$(%7"
)*+(B"'+$&($*"

predseda SaS

Objednávateľ: SPOLU – občianska demokracia, Tallerova 10, 81102 BA, IČO: 51313901, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Návod na lepšie
Slovensko

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507

08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim akordeon, heligonku 0915 876 860

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
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SBS GUARDING s. r. o.

*
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príjme strážnikov na prevádzky

v Bratislave
Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Nejde Vám biznis?
Oslovujte
Oslo
jte efektívne:
efektí ne
Lokálne oslovenie zákazníkov
vo vašich mestských èastiach

bratislavsko@regionpress.sk
4

36-0002
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POLITICKÁ INZERCIA

BRATISLAVSKO východ
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Tento štát

BV 20-02 strana
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darí pracujúcim najlepšie a   $
asi
najviac
robotníkov
zo
všetkých
strán.
 % "  ! " &&&
 "Lebo toto znamená naše volebné
T  #   &   # Predsa len, nebolo to trúfalé,
heslo SLOVENSKO PRE VŠETKÝCH,
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Niektorí zamestnávatelia na vás poslali
smeny a    
 v.
políciu a obvinili vás z poburovania.
Má to nejaký zmysel?
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Eduard Chmelár

LEKÁRNIČKA Z PRÍRODY, ZDRAVIE / ZAMESTNANIE

Výročia a udalosti
sa uskutočnila posledná rozlúčka s kňazom a politickým väzňom
Antonom Srholcom v Bratislave a Skalici.

12. 1. v roku 2016

Výročia a udalosti
vydal George Harrison svoj singel My Sweet Lord, na celom svete sa
ho predalo viac ako 5 mil. kusov.

15. 1. 1971

Veľa zdravia v roku 2020

Slovenská Grafia a.s.

1 800 – 2 000 kcal, pre aktívnych mužov
2 400 – 2 600 kcal. Vekom sa potreba energie znižuje, za každú dekádu od 50 rokov
asi o 10 percent.
3. Prispôsobiť sa výživovým odporučeniam – vynechať tučné jedlá, konzumovať iba chudé druhy mäsa a mliečnych
výrobkov, zaradiť denne zeleninu a ovocie
aspoň 3-5 porcií. Znížiť príjem červeného mäsa na maximálne 3-4 x do týždňa
a zvýšiť príjem rýb – minimálne 2 – 3 x do
týždňa. Vyhýbať sa vysokej konzumácii
alkoholu a kofeínu.
4. Piť dostatok tekutín, najlepšie čistú
vodu alebo nesladné čaje. Vynechať úplne
sladené nápoje.
Pravidelne sa stravovať – najlepšie aj
v rovnakých časových intervaloch, nevynechávať raňajky a nejesť neskoro večer (
minimálne 3 hodinyy pred spánkom už sa
vyhýbať jedlu).
y sa
Prvé výsledky
ýždni
dostavujú už po týždni
a rozhodujúcim je predne,
konať prvé tri týždne,
meny
potom už všetky zmeny
via
v prospech zdravia
idú ľahšie.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOVóþvýroby,expedíciealisovne
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROV-ĉþāðġþąðĝþąðāôĉðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
STROJNÍKAôýôāöôăøòúŭò÷ĉðāøðóôýı
ELEKTRONIKOV
Mzda od 820 € - 1 100 €
[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

Požiadavky:
t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

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

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

PONUKA
PRÁCE

Zázvor alebo ďumbier
Obidva názvy rastliny ďumbier aj majú nižšiu hladinu črevných zápalov
zázvor sú spisovné a uvádzajú sa v a zápalov v hrubom čreve a znižujú tak
Pravidlách slovenského pravopisu riziko rakoviny hrubého čreva.
Zázvor obsahuje veľké množstvo
aj v Krátkom slovníku slovenského
jazyka. No odborný botanický ná- super zdravých látok menom gingerozov je iba názov ďumbier.
ly, ktoré účinne bojujú proti mnohým
zdravotným problémom, ktoré súvisia
Zázvor sa využíval už v stredoveku so zápalom buniek. Výskum, vykonaako konzervačný prostriedok a rovna- ný u pacientov, trpiacich artritídou a
ko pomáhal liečiť tráviace problémy. svalovými bolesťami, preukázal výGréci ho jedli pri problémoch s tráve- znamné výsledky v úľave od bolesti.
ním. Zázvor má protizápalové účinky. Zázvor je tiež veľmi užitočný a prínosJe preto mimoriadne vhodnou preven- ný pre pacientov, u ktorých dochádza
ciou a aj liečbou v prípade prechladnu- k chorobe, ktorá je spôsobená zápalom
tia, zápalov horných dýchacích ciest buniek ako obezita, cukrovka, Alzheia chrípky. Môžeme ho pokojne nazvať merova choroba, atď.
prvou pomocou v období chrípkových
Zázvoru by sa mali vyhnúť ľudia,
a vírusových epidémií. Zázvor tiež po- ktorí majú problémy s krvným obemáha náš organizmus detoxikovať a hom, respektíve trpia na hemofíliu.
zbavovať ho škodlivých látok. Dokáže Môže tiež nepriaznivo ovplyvňovať
dokonca „odstrániť“ rakovinové bun- diabetickú a antikoagulačnú liečbu,
ky rýchlejšie ako niektoré ostatné lieky, jeho užívanie si vyžaduje v týchto príktoré sú predpísané pacientom s rako- padoch monitoring lekárom – špeciavinou vaječníkov! Lekárski experti tiež listom.
tvrdia, že tí, ktorí konzumujú zázvor,

52-0010

Najčastejšie želania počas vstupu do
nového roka sú zdravie a šťastie. A
pritom zdravie si vie ovplyvniť najviac
každý sám.
Je dôležité stanoviť si reálne ciele. Plány typu – schudnem 20 kg, upravím si
tlak tak, že až budem môcť vysadiť lieky,
udržím si hladinu krvného cukru bez nutnosti užívania inzulínu alebo tabliet – sa
žiaľ väčšinou nesplnia, ak človek výrazne
nezmení svoje zvyklosti. Úprava zdravia
nie je možná bez úpravy pravidelných
zvyklostí a naučenia sa na nových. Treba
si uvedomiť, že to, čo má človek zakorenené mnoho rokov, sa môže meniť postupne.
Zlepšenie zdravia má päť základných podmienok:
1. Pravidelná fyzická aktivita – byť
aktívny minimálne 20-30 minút denne,
alebo 45 minút obdeň. Je dôležité zaradiť
fyzickú aktivitu do denného plánu. Je jedno, či je to rýchla chôdza, beh, plávanie,
cvičenie, pilates, tancovanie či intenzívny
tréning.
2. Stravovanie nám dodáva energiu, živiny. Žiaľ, ak je nesprávna skladba stravy
alebo nesprávne množstvo, prejavuje sa to
vzostupom hmotnosti, vznikom nových
ochorení a zhoršením existujúcich. Denný príjem energie má byť primeraný fyzickej aktivite. Pre aktívne ženy predstavuje

Najčítanejšie regionálne noviny

Devínska Nová Ves

Pracovník / pracovníčka vo výrobe
obsluha automatizovaného zariadenia
kontrola kvality komponentov
nejedná sa o pásovú výrobu
749 € fix + 120 € individuálny bonus
+ do 160 € príspevok na dochádzanie + príplatky od 100 €
+ polročné odmeny + stravné lístky v hodnote 4,20 €
(Plat je uvedený brutto)

príspevok na dôchodkové sporenie a iné benefity
menšia stabilná spoločnosť s rodinnou atmosférou

Neváhajte nás kontaktovať
» red

0914 343 407
6

32-0005-1

6

POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €
Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

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!

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

85_0013

33-0003

85_0006

2400 EUR/mesačne Brutto
85-0008

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Skladový pracovník od 765 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

3000 EUR/mesačne Brutto

0903 431 350

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

32-0001-1

2200 EUR/mesačne Brutto
(Rakúsko)

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

variabilná zložka + ďalšie prémie

(Nemecko)

Mäsiar

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

prijme do pracovného
pomeru:

PRIJMEME
Skladník

7

32-0079

BRATISLAVSKO východ
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Sme najaktívnejšie
hnutie!
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V posledných prieskumoch
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RASTIEME
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