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Týždenne do 31 290 domácností

NÁBYTOK NA MIERU

EXEKÚCIE

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk

VÉGREHAJTÁS

STOP

0911 266 549

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
ášš
á
krmivo pre nosnice, rastová a znášková

ROZVOZ
e
Zabezpečím

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499
9

36-0007

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)

Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ
Segélynyújtás
VÉGREHAJTÁSOK
LEÁLLÍTÁSÁHOZ

Kancelárie / Irodák
Komárno
0915 896 536
Dunajská Streda 0907 167 463
Banská Bystrica 0908 679 612
Želiezovce
0915 896 536
Štúrovo
0915 896 536
Infolinka:
0907 167 538

59-0011

Róbert Bukovský |

36-0005

Za rozumné ceny!

SBS
ODVOZ STAVEBNÉHO
A KOMUNÁLNEHO ODPADU LAMA SK

príjme strážnikov
na objekt

36-0004

VÝŠKOVÉ PÍLENIE

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

0911 245 691

KAMENÁRSTVO KAJAL

Projekčná kancelária

(medzi Galantou a Šaľou)

Ing.arch.Dana Gálová

Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA

PROJEKTY RODINNÝCH
A BYTOVÝCH DOMOV,
NEBYTOVÝCH OBJEKTOV
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE

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

PREDAJ
MLÁDOK

Najnovšie tvary, najkrajšie kamene

od 2.3. 2020

Zabezpečíme
Vám projekt,
vypracujeme
situáciu osadenia,
prípojky, zmeny
projektu, stavebné
povolenie.
Katalóg EUROLINE
rodinných domov

Najväčšia výstava náhrobných
kameňov sa otvára
10.marca v Kajali

a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií
NA STRANE č.
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Do 100 km dodávame betónový
základ a doplnky ZADARMO
46-0003

0904 202 630

800 € brutto/ mesiac
+ var. zložka

Nástup IHNEĎ!
36-0031

stromov a odvoz drevného odpadu

Duslo Šaľa

36-0001

uskladnenie a odvoz odpadu 0907 173 047
kontajnermi
prenájom kontajnerov a el. búracích kladív
vypratanie bytových a nebytových priestorov

novinky
2020

Mobil: 0907 722 309

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

36-0006

www.darch.sk
darchatelier@gmail.com

STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA
07-0012

0905 746 124
09
www.strecha.ws

781200011

ARRI s.r.o.
36-0025

Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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Kamenosocharstvo Kajal-Dömény
od pondelka do soboty: 8°° - 17°°
otvorené aj počas sviatkov

0948 312 754

36-0009

Doplnky a montáž ZADARMO!

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

ŠALIANSKO
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Ľuboš Bugyi

0905 373 407
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Ľuboš Bugyi
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Ak jej dáš dom ...
hodí. Nechcem tu šermovať nejakou,
žiaľ, sprofanovanou skratkou, ktorá
nám pripomína, že my, muži si zas
pripomíname význam žien v našich
životoch a preto aj ich medzinárodný
deň. Vybral som si túto tému ako námet úvodníka preto, že si myslím, že
Sir William Gerald Golding bol je čo učiť sa od žien. Od mám, od staanglický spisovateľ a básnik, nositeľ rých mám, od manželiek a neraz aj
Nobelovej ceny za literatúru z roku od dcér či vnučiek. Vždy nás v nejakej
1983. Počas druhej svetovej vojny slú- životnej etape niektorá z nich dokáže
žil v kráľovskom loďstve. Zúčastnil prekvapiť. Niečím, čo sa nám zdá sasa vylodenia v Normandii a na konci mozrejmé, no je to vlastne neuveriteľvojny sa vrátil k písaniu a vyučova- ne výnimočné. Láskou, obetavosťou,
pracovitosťou, starostlivosťou...
niu.

Všetko dobré, milí čitatelia,
asi ste čakali, že toto redakčné slovo
venujem voľbám, ktoré má už týždeň
Slovensko za sebou. Nie, nespravím
to. Zameriam sa viac na úžasné a nenahraditeľné ženy v našich životoch.

To na vysvetlenie. Pretože chcem
citovať jednu jeho myšlienku: „Myslím si , že ženy sú bláznivé, keď sa
snažia vyrovnať mužom. Sú omnoho
lepšie ako muži a vždy boli. Čokoľvek
žene dáš, vždy to spraví lepším. Ak
jej dáš dom, dá ti domov. Ak jej dáš
potraviny, pripraví ti jedlo. Ak jej dáš
úsmev, dá ti svoje srdce. Čokoľvek jej
dáš, to znásobí a rozšíri. (Takže ak sa
k nej správaš ako vôl, buď pripravený,
že dostaneš kopu hnoja.).“

PALIVOVÉ DREVO
aj kamiónový odber

0902 187 676

36-0008

GALANTSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Deň, ktorý v kalendári patrí
ženám, by sme si mi, muži, mohli a
mali spomenúť na to, o čom píšem
vyššie. A nielen v ten deň, ale to už
je iná, veľká a mnohých mužov dosť
zahanbujúca téma.
Milé naše čitateľky,
vážené kolegyne, naozaj a úprimne – s vďakou
– všetko dobré vám!

47-020
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S pozdravom
Svojrázny výrok, ale, myslím si,
že v týchto dňoch sa mimoriadne

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Poštová 914/2,
Galanta

Galanta

Ša¾a

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

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

Kontakt:

0940 436 995

36-0030

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

Na splátky od 20€ mesačne.
Dĺžka kurzu 10 týždňov.
Cena pre študentov 560€
na osobný automobil.

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

Stredné Slovensko
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

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212
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LI
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Predžalobná výzva
V prípade, ak vám niekto dlží peniaze,
bez ohľadu na výšku dlžnej sumy, môžete mu dať ešte šancu zaplatiť svoj dlh
skôr, ako sa budete domáhať svojho
nároku prostredníctvom súdnej cesty.
Ide o inštitút predžalobnej výzvy. Veriteľ ho môže využiť, ak je dlžníkov dlh
už po lehote splatnosti, alebo bola uvedený vo vystavenej faktúre a aj napriek
veriteľovej výzve sa dlžník zdráha zaplatiť vzniknutú pohľadávku. Každému
veriteľovi možno odporučiť kontaktovať
dlžníka prostredníctvom písomnej výzvy a nie telefonicky, nakoľko telefonickú výzvu je ťažké preukázať. Keďže
zákon neustanovuje povinnosť takúto
výzvu zasielať, je na uvážení každého
veriteľa individuálne, nie je stanovený
ani jej obsah, resp. povinné obsahové
náležitosti. Z obsahu predžalobnej výzvy malo byť zrejmé, kto vyzýva koho,
v akej veci, resp. o akú pohľadávku alebo
záväzok ide, na základe akého právneho
titulu vznikla, a taktiež upozornenie
danej osobe, že v prípade dobrovoľného
a riadneho plnenia si bude osoba nárokovať splnenie prostredníctvom súdnej
cesty. Veriteľ by mal v predmetnej výzve
dostatočne špecifikovať dlžníka, a taktiež právny dôvod, na základe ktorého
sa domáha splnenia záväzku od dlžníka. V predžalobnej výzve môže byť dlžníkovi poskytnutá dodatočná lehota na
splnenie jeho povinnosti. Jej dĺžka nie
je zákonom stanovená, a preto je pone-

chaná na rozhodnutí veriteľa. Keďže sa
predmetná výzva zasiela dlžníkovi až
po termíne splatnosti jeho záväzku, tak
má veriteľ právo aj na zákonné úroky
z omeškania, a v prípade, ak mal s dlžníkom dojednané zmluvné úroky, tak
si môže uplatňovať úroky dojednané
v zmluve. Veriteľ si môže už v predžalobnej výzve nárokovať paušálnu náhradu
nákladov spojenú s uplatnením pohľadávky vo výške 40 eur. Veriteľ má právo
upozorniť dlžníka, že v prípade súdneho
sporu si bude voči nemu uplatňovať aj
náhradu trov konania, a to vrátane trov
právneho zastúpenia. Predžalobnú výzvu je najvhodnejšie zaslať doporučene
spolu s doručenkou, aby mal odosielateľ
preukázateľný dôkaz doručenia, v prípade súdneho sporu, nakoľko samotná
doručenka je verejnou listinou, ktorá
sa považuje za pravdivú, až do momentu preukázania opaku. V prípade, ak
predžalobná výzva nebola dlžníkovi doručená, tak sa vrátená zásielka neotvára, a v súdnom konaní ju otvorí až súd.
Je na samotnom dlžníkovi, aby zvážil
nepriaznivé dôsledky prípadného omeškania so zaplatením dlžnej čiastky aj po
doručení predžalobnej výzvy.
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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

Občianska
riadková
inzercia

viac ako 15 rokov na trhu

01 AUTO-MOTO / predaj

Ďalej ponúkame:

»Predám skúter JAMAHA

• rolety, žalúzie, sieťky
ťky

• garážové brány
• servisné opravy
y
• a iné doplnky

Kvalitný nemecký
proﬁl za prijateľnú cenu!
CENOVÉ PONUKY

OPRAVY A SERVIS

0908 16 14 16

www.montplast.sk

montplast@montplast.sk

Výročia a udalosti

8. marca 1348

založil Karol IV. Nové Město pražské.

76-0015

GALANTSKO

X Max 400 r. výroby 2016,
najazdených 3500 km s
doplnkami. Cena podla dohody. 0915400088
»Predám motorku Honda
CBF 125 najazdených 20
400 km. Vymenený olej a
filtre,čidlo neutralu, baterka, spravený bežný servis.
STK platná. Cena 1000 € v
prípade rýchleho jednania
dohoda. 0905488951.

02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM

STARÚ JAWU
350 AJ SAMOTNÝ MOTOR
0949150398
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

05 DOMY / predaj
»Predám RD v kat.uzemí Veselá (Šarovce) 0918703333

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908

532 682.

09 DOMÁCNOSŤ

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

»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33.
»Predám práčku ROMOplne funkčná, 031 784 19
63.
»Predám koryto na zabíjačku + 60L hrniec, 031 784
19 63.

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

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré hodinky mince bankovky knihy odznaky
0903753758
»Kúpim akordeón, heligónku, husle. 0915876860

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP GA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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AME

IT

NOLIM

ASH G
C
M
E
'
HOLD

NONSTOP

NOVOOTVORENÉ

CASINO RESPECT
Šala - Veča pri TESCU

POKER

POKER každý deň od 20:00 hod.

MIN. ZÁMENA

50€

ALKO - NEALKO

76-0037

ZADARMO

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

splátky od 149 €

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

JARNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

GA20-10 strana
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63-0045

balkóny

ZÁHRADA, SLUŽBY, ZAMESTNANIE, DOMÁCNOSŤ

GALANTSKO
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AGROFRUCT s.r.o
Ovocná a okrasná škôlka
v Čiernej Vode

ponúka na predaj
stromčeky

Adresa: Čierna Voda 423, (okres Galanta)
tel.: 0905 835 831, 031/7848 337
obchod@agrofruct.sk, www.agrofruct.sk

07-0029

P
MN ONÚK
OŽS
A
TEV ME AJ
NÉ
ZĽA
VY

jablone 3,60- €/ks, výber z 34 odrôd
hrušky 3,60- €/ks
čerešne 5,00- €/ks
4,80- €/ks
višne
broskyne 5,50- €/ks
ringloty 4,80- €/ks
ríbezle od 2,30- €/ks
od 2,60- €/ks
egreše
orechy 18,- €/ks
stolové hrozno od 2,70- €/ks

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto
to

Pomocníkov do výroby

75-34

info@c-group.sk 0903 431 350

85_0182

(Rakúsko) 2800 EUR/mesačne Brutto

GA20-10 strana
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Laureáti Ceny ministerky kultúry za rok 2019 Jablko je liečivý druh ovocia
V Bratislave udelili Ceny ministerky cie slovenskej hudobnej kultúry v zahrakultúry v oblastiach profesionálneho ničí.
umenia za rok 2019. Ocenenie sa udeCenu za výnimočný prínos v oblasľuje za výnimočné umelecké, tvorivé ti výtvarného umenia a architektúry in
a interpretačné počiny za predchá- memoriam získal maliar, grafik a iludzajúci kalendárny rok alebo za dl- strátor Stanislav Dusík.
hodobý alebo celoživotný prínos v
Laureátmi ceny za dlhodobý alebo
jednotlivých oblastiach umenia.
celoživotný prínos v oblasti umenia sa
stali choreografka a baletná pedagogičCenu za výnimočný prínos v oblasti ka Marilena Halászová, za celoživotný
pôvodnej literatúry a prekladovej tvor- prínos v oblasti slovenského divadelnícby získal literárny kritik a prekladateľ tva a výrazný podiel na rozvoji tanečAlexander Halvoník. Ocenenie dostal za ného umenia a tanečného vzdelávania
prínos k rozvoju literárnej kritiky v ob- a herec a recitátor Jozef Šimonovič, za
lasti slovenskej literatúry a kontinuálnu dlhodobý a celoživotný prínos v oblasti
analytickú hodnotiacu činnosť, ktorou pôvodnej slovenskej rozhlasovej, divakaždoročne reflektuje najmä diela sú- delnej a filmovej tvorby a jeho majstrovčasných slovenských prozaikov.
stvo v oblasti umeleckého prednesu.
Cenu za výnimočný prínos v obCenu za podporu umenia, prezentálasti divadla a tanca si z rúk ministerky ciu umenia a propagáciu umenia si z rúk
prevzal operný spevák Titusz Tóbisz, za ministerky prevzal rozhlasový hudobný
výnimočné stvárnenie spevácky nároč- redaktor Vladimír Franc, za autorský
nej postavy Jeana Valjeana v muzikáli prínos a propagáciu hudby prostredBEDÁRI s prihliadnutím na postavy, níctvom vysoko sledovanej rozhlasovej
ktoré na vysokej umeleckej úrovni stvár- relácie Túto hudbu mám rád. Laureátom
ňuje na opernej scéne Štátneho divadla tejto prestížnej ceny sa stal aj zakladateľ
Košice.
galérie insitného umenia v Kovačici PaLaureátom ceny za výnimočný prí- vel Babka, a to za šírenie dobrého mena
nos v oblasti hudby sa stala pedagogič- slovenského insitného umenia proska vokálnej interpretácie Eva Blahová, tredníctvom výstav organizovaných
za mimoriadny prínos v oblasti vokálnej súkromnou Galériou Babka Kovačica
pedagogiky, dlhoročnú interpretač- na významných podujatiach v zahraničí
nú, organizačnú činnosť a pôsobenie v a za podporu uchovávania a rozvíjania
medzinárodných porotách vokálnych insitného umenia slovenskej komunity
súťaží s prihliadnutím na jej významný vo Vojvodine.
» red
osobnostný vklad v oblasti reprezentá-

Výročia a udalosti
sa po prvý raz začala Coca-Cola predávať
vo fľaškách.

12. marca 1894

S

Vylieči vám bolesti hlavy, závraty,
poruchy trávenia, chudokrvnosť. Aj
chrípky sa zbavíte rýchlejšie pri dennej konzumácii jabĺk. Teplotu zráža
nastrúhané jablko a jeho šťava, odvar z
jabloňových kvetov upokojuje a zmierňuje záchvaty kašľa, kyslé jablká podporujú činnosť čriev, naopak, pri hnačke je vhodné jesť jablčnú kašu.
Pitie jablčného octu spaľuje tuky,
potláča pocit hladu, jablká znižujú
krvný tlak a hladinu cholesterolu, posilňujú imunitný systém, srdce a krvný
obeh, stabilizujú hladinu cukru v krvi
podporujú trávenie. Blokujú tvorbu žlčníkových a obličkových kameňov, povzbudivo pôsobia na nervovú sústavu,
chránia mozog pred Parkinsonovou a
Alzheimerovou chorobou a vďaka vysokému obsahu železa pomáhajú pri
málokrvnosti. pôsobia močopudne a
brzdia tvorbu kyseliny močovej, čistia
črevá a zamedzujú množeniu škodlivých mikroorganizmov v nich či posilňujú ďasná. Je to málo?
Jablko podľa možnosti konzumujeme aj so šupkou. Tam sa nachádza
najviac pektínov, ktoré pôsobia ako
metla a dokonale prečisťujú čreva.
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STUDNIARSKE PRÁCE
vŕtanie - narážanie
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Doporučuje sa pri chorobách srdca,
obličiek, vysokom tlaku a pri obezite
zaradiť jeden deň v týždni ako jablčný
deň. Vtedy nejeme nič iné, len jablká a
to 300 - 400 g 4 - 5 krát denne. Táto prostá diéta dokonale odľahčí organizmus,
dodá potrebné minerály a vitamíny.
Diabetici by si mali vyberať málo
sladké odrody, kyslejšie a konzumovať
nanajvýš jedno jablko denne.
Zaujímavosťou je, že podľa kresťanskej tradície Eva v Raji odtrhla jablko a s Adamom ho zjedli. Potom boli za
trest vyhnaní z Raja. V knihe Genezis
sa však hovorí o ovocí stromu, ktorý
leží uprostred Raja a jabloň ani jablko
sa tam nespomína. Keďže na Blízkom
východe sa jablone nevyskytovali, autor Genezis pravdepodobne nepísal o
jablku, ale o inom ovocí. Je dosť možné,
že išlo o figovník, keďže po požití ovocia sa prikryli figovými listami. Samotný výraz „jablko“ sa dostal asi až do
latinského prekladu Biblie ako slovná
hračka (malum = jablko / malus = zlý).
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33-0029

07-0030

info: 0911 358 922
menyhartrobert1@gmail.com
studniarske práce Rober Menyhart

V ľudovom liečiteľstve sa jablko
dodnes využíva ako skvelý univerzálny liek pri rôznych zdravotných
ťažkostiach. Napriek tomu, v konzumácii ovocia je u nás už takmer
popoluškou.
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ZAMESTNANIE, AUTOMOTO, SLUŽBY

SBS GUARDING s. r. o.

Chceš ukázať svoju silu? Máš rád výzvy?
Tak sa prihlás do dynamického tímu AVA -stav, s.r.o.
Obsadzujeme pozície:

v Galante

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

PALIVOVÉ
DREVO

Bližšie info.: Hilda Sebőková, +421 902 361 271, praca@avastav.sk


16-0098

0917 649 213

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

  

POLIENKA aj GUĽATINA

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

Miesto výkonu práce Bratislava, Dunajská Streda, Galanta
Ponúkaný plat: 5€/+ stravné lístky
36-0002

36-0034

Základná zložka mzdy od 1000€ až do 2700€
Životopisy zasielať na praca@avastav.sk

Hľadáme na TPP šikovných stavbárov
na pozície:
murár, obkladač, železiar, tesár, zvárač,
s nástupom ihneď.

príjme strážnikov na prevádzky

ăðąñĈąôóŝòøăðąôñýŭÿāıÿāðąĎā
ăðąôñýŭāþĉÿþĝăĎā|āþùôúăþąŭüðýðűĢā
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36-0033

GALANTSKO

  



ɿƏǼȒʁɀǣʁǣɮȇȒɀɐ
ƏɿƏȸƐƫƏǴɮȵȸǣƺȅƺȸƺ
až *1500,- € aj doma

CIA
INZER373 407
0905

kǼǣǸȇǣȇƏ

www.iqospartner.sk
33-0028

ƏƳȒɿɮǣƺɄɀƏɮǣƏƬ

Spoločnosť
Power Boilers & Piping,a.s. Levice

hľadá Zámočníkov

kontakt: 0914 126 882

36-0028

pre prácu v DUSLO Šaľa
zárobok: cca 1.100,- EUR/brutto
pracovná doba: od 6.00 do 14.00 hod.
pracovný pomer: živnosť
Výučný list podmienkou.
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

SETL SK

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0001-1

94-0032

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!

2CJ ÐÐÐÐ0903 848 030 I 0907 919 325
+?GJ Ðsetlsk@centrum.sk

-PE?LGX?ıLęÐQJMƢI? Ð1M@MRMTGAC Ðİ0

.PGHKCKCÑBMÑ2..Ñ?HÑL?ÑƬGTLMQȠ

.PĖA?ÐTÐİCQICHÐPCNS@JGIC Ð,ĖQRSNÐNMÐBMFMBC
3@WRMT?LGCÐ?ÐACQR?ÐQĝÐX?@CXNCıLhÐ?ÐFP?BCLhÐ˿PKMS
MS

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

  
TO, RÝCHL





stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754

Kontaktujte nás:
galantsko@regionpress.sk

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0905 373 407
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34-0002-1

Nedostáva
te
pravidelne

85_0117

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK



