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Týždenne do 34 570 domácností

Dub San Remo
a Dub Snežný

Akcia platí od 15. 5. 2020.

• Kvalitné invertné krmivo pre včely
od Belgickej firmy Belgusoc
• Sirupy aj cestá pre celoročné prikrmovaniee
(podnecovanie, bezznáškové obdobie, oddelky,
roje,
zimné
zásoby)
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ZÁHRADKÁRSKE, CHOVATEĽSKÉ A VČELÁRSKE POTREBY
Flormix s.r.o, Bernolákova 13, Holíč, 0908 433 144

5000 € za 90,05 € mesačne
Holíč 0915 646 327

63-0092

SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

POŽIČIAME VÁM
16-0183

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, FIRMA KIPA
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

41-0065

• Ekologické liečivá pre včely
• Ekopol (proti varroáze - klieštik)
tikk)
• Ekofytol (zvýšenie odolnosti
proti infekciám)
• Nozetom (liečenie nozémy)

63-0081

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

0915 699 376

Dub San Remo a Dub Snežný
komplet aj so zárubňou
dvere + zárubňa + kľučka

NOVINKA V PREDAJI

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0948 771 127
piladobr@gmail.com

AKCIA NA VINYLOVÉ
PODLAHY
AJ S PODLOŽKOU
CENA 25 EUR/m2

165,-

0917 423 259 • prodomis@prodomis.sk

PREDAJ
ČISTENIE HRANOLOV,
KANALIZÁCIE FOŠNÍ, LAT

Skrášlenie tváre, líčenie,
regenerácia vlasov,
úprava nechtov

Dub San Remo a Dub Snežný
komplet aj so zárubňou
dvere + zárubňa + kľučka

Dvere 60-80 do šírky
zárubní 80-260 mm

HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 1138 • www.prodomis.sk

KRTKOVANIE

KOZMETICKÝ SALÓN

129,-

ŠIROKÁ PALETA
FAREBNÝCH
PREVEDENÍ DVERÍ

63-0037

45,-

dvere LIBRA

Roky som tam kupovával priesadky, nejaký ten substrát, občas postrek.
Tak, cestou z potravín. Tento rok sa
o zákazníkov začal starať už aj jeden
mladík, niekdy obsluhoval zákazníkov
úplne sám. Lenže – sezóna priesad je za
nami a čo ďalej?
Nedávno sa objavil v ponuke melón. S celkom dobrou cenou, ak porovnávam veľké reťazce, ale s oveľa chutnejšou farbou na reze. Netrvalo dlho
a zrazu chodím okolo krásne aranžovanej čerstvej zeleniny. Tí starší z nás
sa pamätajú, ako sme počas letných
dobrodružných ciest k Balatonu či ďalej k Čiernemu moru obdivovali predaj
zeleniny a ovocia v Maďarsku. Krásne
vyložená, vyumývaná, v debničkách
priam na výstavu. No a toto sa zjavilo
mne pred očami toť cestou z miestneho
obchodíku. A kol toho kmitajúci dvaja
usmiati mladí ľudia. On mladík a ona,
mladá žienka. „Terminál“ ešte nemáme, znie odpoveď na možnosť platenia
kartou. Ale mali tri druhy zemiakov,
mladú karotku, zeleninu veľmi chutné-

ho výzoru a rajčiny, ktoré určite nedozrievali v chladničkách a kamiónoch,
ale niekde v neďalekom skleníku, alebo
už aj na slnku.
Potešil som sa, štyri čísla od bránky vznikla ponuka čerstvej zeleniny a
ovocia. A nad tým a okolo toho dvaja
mladí usmiati ľudia. S chuťou pustiť sa
do nového projektu. V obci, kde doteraz
existoval iba monopol v tomto segmente. Skúšajú podnikanie a ja im veľmi želám, aby sa rozbehli. Skúšajú totiž presne to, na čo nie sme u nás na Slovensku
zvyknutí. Ponúkať kvalitu z regionálnej
produkcie na malom vidieckom trhu.
Jedného (a dúfam, že nielen) zákazníka už majú. No nebudem predsa
sadať do auta a nepôjdem do okresného
mesta do hypermarketu, keď môžem
v teplákoch vybehnúť na dve minúty
o štyri domy vedľa a nakúpiť do práve
variacej sa polievky to, čo mi
do nej ešte chýba.
Nájdime chuť, dobre,
aj tú odvahu a začnime.
Vždy je to lepšie ako čakať
na lepšie časy a podporu.
Veľa
šťastia
vám v tom želá

dvere ND1

Niekedy sa vraví – a to je asi častejšie – odvaha začať. Ale zostaňme pri
tej chuti. Podľa mňa je dôležitejšia. V
podnikaní.

dvere ND1

Chuť začať

predaj - montáž - servis
Predajňa: Nádražná ul., Malacky

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

94-0069

Najlepší výber KOTLOV

KADERNÍCTVO

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

51-0123

Sadová 647, SENICA
Vlasy od Naty

Pomôžeme Vám

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

dámske a pánske
Natália Enevová
tel: 0907 571 681

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
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41-0020

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0003

Vrádište 220
okres Skalica

63-0096
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Od 1. júla 2020 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 210,20 eur mesačne na
214,83 eur mesačne.
Sociálna poisťovňa bude od júla 2020
väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku
vykonáva exekučné zrážky, poukazovať
vyšší dôchodok. Spôsobí to zvýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať a ktoré predstavuje 100
percent životného minima.
Do 30. júna 2020 predstavuje životné
minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu 210,20 eur mesačne. Základná výška
pre dôchodcu ako povinného je 100 percent životného minima, teda 210,20 eur
mesačne. Po zmene životného minima od
1. júla 2020 to bude viac - 214,83 eur mesačne. Základ pre každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, je 50 percent
životného minima a od 1. júla 2020 sa
suma zvýši na 107,41 eur mesačne (predtým 105,10 eur mesačne). Osobitne je stanovené základné minimum, ktoré musí
dôchodcovi zostať vtedy, ak je zrážka z
dôchodku výživným na maloleté dieťa.
Zvýšenie životného minima môže
mať za následok aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku.
Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako
minimum, ktoré musí dôchodcovi po
vykonaní zrážok zostať. Neznamená to
však, že exekúcia zanikla. Exekúcia naďalej existuje, len sa z nej nevykonávajú
zrážky z dôchodku. O samotnej exekúcii

a vykonávaní zrážok z dôchodkovej dávky nerozhoduje Sociálna poisťovňa, ale
príslušný exekútor.
Predčasný starobný dôchodok
Jednou z viacerých podmienok vzniku
nároku na predčasný starobný dôchodok
je to, že výška predčasného starobného
dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, presahuje
1,2-násobok životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu alebo ak si poistenec sporil v II. pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera
a predčasného starobného dôchodku z
II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok životného minima. Od 1. júla 2020 nárok na
predčasný starobný dôchodok vzniká od
257,80 eur mesačne (do 30. júna 2020 je
to 252,30 eur).

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica
(autobusová stanica)

41-0012

Potočná 16
SKaLIca
skalicko@regionpress.sk

VSTAVANÉ
SKRINE

Zmena od 1. januára 2021
Zmena výšky životného minima, ktorá nastane od 1. júla 2020, bude mať s
účinnosťou od 1. januára 2021 pozitívny
vplyv aj na výšku garantovaného minimálneho dôchodku. Najnižšia hranica
minimálneho dôchodku, za 30 rokov
obdobia dôchodkového poistenia, sa
zvýši zo súčasných 334,30 eur mesačne
na 360,40 eur mesačne. Súčet dôchodkových príjmov poistenca, ktorý má aspoň
30 rokov obdobia dôchodkového poistenia, teda od 1. januára 2021 nebude nižší
ako 360,40 eur mesačne.

ZĽAVA -30%

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Vstavané skrine Ondrúš

63-0043

redakcia:

Zmeny vo výške dávok od júla

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

» Zdroj: SP

10% ZĽAVA

Výročia a udalosti
posledný železničný transport opustil Česko-Slovensko, čim sa
skončil odsun okupačných vojsk po 23 rokoch ich pobytu.

320 €

21. júna 1991

370 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

480 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

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

západné Slovensko
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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

bJ
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HU
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SL
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PP
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Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

ZA TOP ENY

41-0006

Stredné Slovensko
bb
KY
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Pb
PD
zV
zH
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LETO PRI MORI

NEVÁHAJTE A PRÍDITE SI OBJEDNAŤ
SVOJU LETNÚ DOVOLENKU PRIAMO
K NÁM S MIMORIADNYMI ZĽAVAMI
AŽ 50%
PROFESIONÁLNY PRÍSTUP
A DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo
• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)

Záruka
kvality

SEAPOINT TRAVEL, PASÁŽ NA POTOČNEJ 14, SKALICA
+421 904 009 276

INFO@SEAPOINT.SK

SEAPOINT TRAVEL
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Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

63-0005

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

63-0042
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Využite zl‘avu na elektrické náradie a akumulátory
značky Makita -20% počas celého roka 2020

Možno
o využiť
čk
ká
ách
na našich pobočkách

voda

elektro

krby

kúpelne
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spojovák

41-0060

v Holíči, Skalici a Gbeloch
Gbeloch
a tiež na našom e-shope www.masmasaryk.sk
ryk sk

PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

03 BYTY / predaj
R03_BYTY_PREDAJ
» V Holíči predám 3 izbový
byt.Tel. 0904683455
04 BYTY / prenájom
R04_BYTY_PRENAJOM
» Dám do prenájmu rodinný dom v Holíči pre 3 - 6 robotníkov.Tel. 0944966459
» Prenajmem zariadenú
izbu v rodinnom dome v
Skalici.Tel. 0904449477
» Prenajmem kompletne
prerobený 1-izb. byt v Holíči, s balkónom a pivnicou,
max. pre 2 osoby bez zvieraťa. Cena nájmu s energiami 290 €/ mesiac.Tel.
0907739216
» Prenajmem moderný
novozrekonštruovaný byt
v Skalici, na prízemí o výmere 45 m2. Cena nájmu s
energiami 390 € mesačne.
Tel. 0907739216
05 DOMY / predaj
R05_DOMY_PREDAJ
» Predám 2-izbový byt s
balkónom v OV na sídlisku
M. Nešpora v Holíči, poschodie 2/6, byt má plastové okná, murované jadro, novú kuchyňu. K bytu
prislúcha komora na medziposchodí a druhá v pivnici. Bytový dom je zateplený a nový výťah je dosť
veľký na kočík, invalidný
vozík. V blízkosti je škola,
školka, Lidl, detské ihrisko.
Cena 60 000 €, len vážny
záujem.Tel. 0904537970
06 POZEMKY / predaj
R06_POZEMKY_PREDAJ
» Predám pozemok 900
m2 v obci Dubovce, cena
dohodou.Tel. 0902495749
07 REALITY / iné
R07_REALITY_INE

» Kúpim pozemok v Skalici
na stavbu RD. Výmera 4-5
árov. PLATBA V HOTOVOSTI.
Tel. 0911750705

08 STAVBA
R08_STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
» Predám LACNO tehlový
obklad.Tel. 0908198491
Chcete si podať inzerát?

€

FO typ A, B a právnických osôb

§

Senica | 0911 521 767

Sme plátci
DPH

63-0084

MZDY, PERSONALISTIKA

KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

www.klima-kov.sk
0905 963 819

63-0004

02 AUTO-MOTO / iné
R02_AUTO_MOTO_INE
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA.Tel. 0908205521
» ČZ 175, JAWA 250, 350,
PIONIER, STADION, JAWA 90,
SIMSON, Kúpim tieto motorky.Tel. 0915215406

Aké práva má obeť v trestnom konaní? nia páchateľa).
V rámci garantovaných práv v trestAko a kde sa domáhať odškodnenia?
nom konaní majú obete v prvom rade práOd 1. januára 2018 sa stretávame v vo na poskytnutie informácii, ktoré majú
našom právnom poriadku s pojmom byť poskytnuté zrozumiteľným spôsobom.
obeť trestného činu. Tento pojem bol do Ďalej je to právo na poskytnutie odborprávneho poriadku zavedený osobitnou nej pomoci, ktorú delíme na všeobecnú
právnou úpravou a to zákonom o obe- odbornú pomoc obeti a špecializovanú
tiach trestných činov. Týmto zákonom odbornú pomoc obzvlášť zraniteľným
sa nám podarilo transponovať smernicu obetiam. Pod odbornú pomoc zaraďujeme
EÚ a rozšíril sa okruh osôb ktoré v zmysle najmä psychologickú pomoc, poradenstvo
Trestného poriadku vystupujú ako poško- týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii. Právnu pomoc na
dené osoby.
Obeťou trestného činu sa v zmysle uplatnenie práv obete či sprostredkovanie
predmetného zákona rozumie fyzická poskytovania sociálnych služieb v zariaosoba, ktorej bolo alebo malo byť trest- dení núdzového bývania a špecializovaným činom ublížené na zdraví, spôsobe- ného sociálneho poradenstva, ak život
ná majetková škoda, morálna alebo iná alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je
škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej bezprostredne ohrozené.
Odškodnenie je právo obete ktoré sa
zákonom chránené práva alebo slobody.
Ďalej je to aj príbuzný v priamom rade, uplatňuje v adhéznom konaní, ktorým
osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a sa rozumie jednorazové finančné odškodosoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej nenie osoby, ktorej bola v dôsledku úmydomácnosti s osobou, ktorej bola trestným selného trestného činu spôsobená ujma
činom spôsobená smrť. Zákon o obetiach na zdraví. O odškodnenie môže písomne
trestných činov vymedzuje aj okruh ob- požiadať obeť násilného trestného činu a
zvlášť zraniteľných obetí, medzi ktoré poskytuje ho štát, respektíve o poskytnutí
zaraďujeme osobu mladšiu ako 18 rokov- odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vy-dieťa, osobu staršiu ako 75 rokov, osobu pláca Ministerstvo spravodlivosti SR.
so zdravotným postihnutím. Ďalej je to napríklad obeť trestného činu obchodovania
s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby a obeť iného trestného
činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku
» Tím advokátskej kancelárie
opakovanej viktimizácie (ujmy, ktorá obeti
V4 Legal, s.r.o.
vznikla v dôsledku pokračujúceho konae-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
MAĽBY A NÁTERY
STAVEBNÉ PRÁCE
0910 589 637
Výročia a udalosti
je svetový Deň utečencov - pripomína sa
pod patronátom UNHCR.

20. jún

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE
Work

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie
fasády
murárske a obkladaèské práce

0944 716 337

work.byvanie@gmail.com

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí
V SÚČASNEJ SITUÁCII SME PRE
NAŠICH ZÁKAZNÍKOV PRIPRAVILI
ŠPECIÁLNE ZĽAVY NA CELÝ SORTIMENT:
• OKNÁ A DVERE SALAMANDER
• ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

JARNÁ AKCIA

Najnižšie ceny Garážové brány
na okná a dvere Vonkajšie žalúzie
Zľavy na novostavby Rolety

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Posuvné dvere PSK/
www.abc-okna.sk HS Portál

NAVIAC POSKYTUJEME PRE NAŠICH
ZÁKAZNÍKOV BEZPEČNÚ MONTÁŽ!
okna@abc-okna.sk

holic@abc-okna.sk

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

Návod nájdete na strane 8 dolu.

SE20-25 strana -

4

tel.: 0948 344 401

41-0011

01 AUTO-MOTO / predaj
R01_AUTO_PREDAJ
» Predám Peugeot 406, 1,8
benzín, r. v.: 1996, STK a EK
do 7/2020, naj.: 230 000
km, ťažné, cena: 450€.Tel.
0944461852

Kto všetko je obeťou Trestného činu?

41-0007

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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+421 907 628 613 • muller@mullerinstal.sk
www.mullerinstal.sk

Výkopové práce

41-0023

MÁTE BOLESTI?

Ponúkame Vám riešenie v neštátnom zdravotníckom zariadení
MEDISONPLUS s.r.o. na pracovisku liečby chronickej bolesti, kde vám
poskytneme liečbu a tlmenie bolesti špeciálnym vysokotónovým
prístrojom HiToP. Naše pracovisko sa nachádza na ul. Pplk Pľjušťa 1
v Skalici (budova autobusovej stanici, 1. poschodie). Je určená hlavne
pre ochorenia: kožné, bolesti nôh pri cukrovke, bolesti chrbtice,
pooperačné bolesti chronické, stavy po mozgových porážkach a iné.
Prístroj sa nesmie aplikovať pri: infekciách, horúčke, v tehotenstve
a po transplantáciách orgánov. Je potrebné sa na vyšetrenie
objednať na t. č. 0905 871 785 alebo 0910 748 584. Naše zdravotnícke
zariadenie zatiaľ nemá zazmluvnené výkony u zdravotných poisťovní.
Pripravujeme od septembra liečebné lymfatické masáže aj relaxačné
lymfatické masáže, ručné aj špeciálnym prístrojom
a elektroakupunktúru.

INZERCIA

0905 915 033

KONTAJNERY

Glazúrovanie
vaní

Práce s hydraulickým kladivom
Doprava Mercedes Atego
• odvoz a dovoz sypkého a paletového
materiálu
• nakládka a vykládka drapákom

25

ŠTEFANOV
94-0091

63-0058

Práce s hydraulickou rukou

ARMA

INDIVIDUÁLNA LIKVID.
V NAŠOM AREÁLI

rokov
„Už
od firmy“
MOLNáR

0903 405 588
0905 983 602

AKCIA

3 DN
PRENÁ I
KONTA JOM
JNERA
ZD

LIKVIDÁCIA A ODVOZ
ODPADU

0905 232 510
jztrans@jztrans.sk
www.jztrans.sk

PALIVOVÉ DREVO (tvrdé)

16-0142

• lyžice 1,3 m3
• výkopové lyžice - šírka 40, 60, 80 cm
• svahovacia lyžica 150 cm

PREDAJŇA

• krbové

(skladané, sypané)

• palety

OKNÁ
Á A DVERE

(skladané 1 x 1 x 1 m)

PRESŤAHOV
ANÁ
na Sasinkov
u 18,
Skalica

Tel. č.: 0904 327 169

(doprava v okrese Skalica zdarma)

63-0060

• metrovica

ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

63-0006

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

0903 342 475

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk

rttrade@rttrade.sk

žalúzie · siete · rolety · roletky
· okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady
ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
41-0022

Pri predložení
konkurenčnej ponuky
ky
vám spravíme
lepšiu cenu + 10%
vernostná zľava

M
MAĽOVANIE
NA
NATIERANIE
STIERKY
OMIETKY
TAPETY
FASÁDY
SADROKARTÓNY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ
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41-0066

VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica
email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588

MH FENSTER, s.r.o. • skalica@slovaktual.sk • 0915 308 488, 0917 666 027

41-0031

ODŤAH ZDARMA

výkup oceľového šrotu a farebných kovov
zber elektroodpadu

HLAVU HORE / SLUŽBY

80/20
Veľa ľudí pozná princíp Vilfreda Pareta, ale len niektorí sa ním riadia.

šenia (je ich viac ako 80 percent) sú často
výsledkom pokusov a omylov ľudí, ktorým
chýbajú znalosti, skúsenosti, vytrvalosť,
Všeobecne hovorí, že 80 percent ná- alebo túžba po dokonalosti. Tak, ako
sledkov vzniká z 20 percent príčin. Pod- majú niektorí ľudia schopnosť zamerať sa
nikatelia by sa mali zamyslieť nad tým, na najmenej dôležité činnosti, poznám aj
že 80 percent ich zisku pochádza iba z 20 mnohých, ktorí chcú ušetriť na tom, že si
percent ich produktov. Keď sa pozrieme vyberú najlacnejších učiteľov, poradcov
na procesy a činnosti ľudí v podniku, tak alebo dodávateľov. A dostanú to, čo si ob20 percent z nich vytvára 80 percent hod- jednali - dvadsaťpercentnú hodnotu.
Otec Vladimír, prior Benediktínov,
noty. Keby sme sa venovali iba týmto činnostiam, mohli by sme pracovať iba jeden nám tento týždeň hovoril príbeh o podnideň v týždni a dosiahli by sme 80 percent kateľovi, ktorý prišiel do neba a chodil tam
z plánovaných výsledkov. Alebo dva dni a po veľkom obchode, kde mali krásne veci
za dobré ceny. Celý rozradostený hovorí
dosiahli by sme 160 percent.
Poznám veľa ľudí, ktorí pracujú veľa anjelovi pri pokladni: „Tvrdo som pracoa ich výsledky sú slabé - nevedia rozlišo- val a dobre som šetril, teraz si tu môžem
vať dôležité veci. Schopnosť vidieť dôleži- kúpiť, čo chcem.“ Anjel sa usmial a hovorí:
té veci, je dôležitejšia ako schopnosť veľa „Lenže tu sa neplatí peniazmi, ktoré si napracovať. V mnohých slovenských firmách zhromaždil, ale iba tými, ktoré si rozdal.“
chcú mať svoj vlastný produkt. Tak si ho Koľko času venujeme
vyvinú a vyrobia. A majú vlastný produkt zbieraniu darov pre
- vo vitrínke pre návštevy alebo v sieni seba a koľko obdaroslávy. Pri mnohých produktoch platí tiež vaniu druhých? Tam
pravidlo 80/20 – 80 percent sú náklady na hore budú možno Pabudovanie značky, marketing a predaj a 20 retove pravidlá tohto
percent náklady na vývoj a výrobu.
sveta otočené naoPrečo sú niektoré produkty alebo pro- pak.
jekty úspešné a iné nie? Väčšina úspešných riešení je výsledkom spolupráce
špičkových odborníkov a neúspešné rie» Ján Košturiak
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LUX JR Sobotište

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE
SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ
ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

AKCIA:

TEPLÝ
MEDZISKLENNÝ
RÁMIK
ZDARMA
Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
sobotiste@lux-sobotiste.sk

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV
MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY
ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE
Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme
nižšiu cenovú ponuku.

...stačí 2x zazvoniť a my zavoláme, prídeme a urobíme bezplatnú ponuku...

tel. 0908 702 522

41-0059
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Výročia a udalosti
Výročia
a udalosti
spoločnosť
26. júna 1963
Najčítanejšie
regionálne
noviny
napadlo nacistické Nemecko Sovietsky zväz, vznikol východný
prezident USA John F. Kennedy vyslovil známu vetu „Ich bin ein
front, označovaný aj ako Veľká vlastenecká vojna.
Berliner“.

22. júna 1941

Vitajte v regióne (a cíťte sa tu ako doma...)
Život na Slovensku sa delí na na
život vo veľkomestách a život v regiónoch. To, že neraz ide o dva odlišné svety, sa asi presvedčil každý,
kto vyskúšal obidve možnosti.
Nedostatočná infraštruktúra,
slabé lezecké výkony...

Situácia v mnohých regiónoch? Nedostatok pracovných príležitostí, ekonomická a sociálna chudoba, málo
vzdelaných ľudí. Ešte stále sa však v
chudobných regiónoch nájde mnoho
ľudí, ktorí pracovať chcú, len nemajú
kde, a čakajú na reálnu pomoc od štátu.
Okrem zjazdných ciest však nejednému
regiónu donedávna chýbalo aj čosi ďalšie. A vraj dosť podstatné. Lepšia výkonnosť v jednej zo športových disciplín - v
lezení. No nie v tom zvislom po lane, ale
v inom, vodorovnom. Mnohí to už vraj
vyskúšali, údajne sa to dá a sú z toho aj
výsledky. Nuž, v tejto disciplíne boli niektoré regióny naozaj slabé.

Regionálne trafiky,
„rodinné firmy“

výborov atď. Na štýl „rodinných firiem.“
Nerieši sa odbornosť, princípy, ale úplne
„jednoduchá vec“- kto je koho známy.

Pravidlá regiónu

Región je neraz „štát v štáte“ a má
svoje starým socialistickým systémom
stanovené pravidlá. Pravidlo politickej
linky, pravidlo záujmovej skupiny, pravidlo „našich ľudí“, pravidlo intrigy,
pravidlo podvodu. Beztrestnosť je zaručená, kontakty to istia. Takto „jednoducho“ to funguje.

Ideál ranej mladosti

Ak chcete ostať bývať v regióne, musíte sa postupne zbaviť niektorých ideálov, ktoré ste počas detstva, respektíve
školských čias, nadobudli. Čakáte kompetentný prístup, riešenie vecí? Zabudnite. Podvádza sa. Je to tak. Podvádza sa
všade, kde sa len dá, v ideálnom prípade „na každom kroku.“ Pre mnohých je
to „norma.“ Veru, podvodníci si dávajú
echt pozor, aby robili zle len tým ostatným, a veľmi dbajú na to, aby v očiach
„svojich ľudí“ na dôležitých postoch vyzerali ako ctení občania štátu.

Oligarchické praktiky pocítili aj regióny... a dosť výrazne. Nielen štýlom politikárčenia jeho predstaviteľov, ktorý bol Etika a Don Quijote...
obyvateľom častokrát viac na škodu než
Etika? Naozaj ťažká téma pre mnohé
na úžitok. Regióny sa stali „rukojemník- regióny. Akákoľvek snaha o poukazomi“ miestnych mocenských bojov, ale vanie na netransparentnosť, nekorektaj trafikami na dosadzovanie „našich nosť, nemorálnosť, absenciu etiky v tej
ľudí“ do všetkých možných sfér, komisií, - ktorej oblasti je často len takým Don

ilustračné foto
Quijote - ovským pokusom, až na drobné úspechy, aj to len v oblastiach, kde
nejde o väčšie peniaze. Etika ako taká
sa spomína nanajvýš na základných a
stredných školách na hodinách etickej
výchovy.

Kto chce s vlkmi žiť

„štát v štáte,“ kde platia vlastné pravidlá a zákony, často odlišné od tých celoštátnych. Buď sa s tým zmierite, alebo
sa presťahujete inam, buď hlasno rebelujete, alebo rebelujete potichu. No už aj
naši predkovia tvrdili - „kto chce s vlkmi
žiť, musí s nimi vyť“.

Bývať v regióne je dobrodružstvo. Srdeční ľudia a pekná príroda
Žijú tu aj charakterní ľudia, občas sa im
Nuž... vitajte v regióne a cíťte sa tu
podarí presadiť aj slušnosť. No takých ako doma. Žijú tu srdeční ľudia a je tu
prípadov je neporovnateľne menej než pekná príroda.
tých opačných. Región je jednoducho
Andrea Vörösová (redakčne krátené)
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Môžete si vybrať
asi zo 130 druhov
pomníkov

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

Skalica, ul. Horská
0902 624 774

Stačí zavolať a my vás navštívime. www.kamenarstvostapav.sk
63-0097

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR
Príďte sa presvedčiť

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2250 € • 1-hrob od 1550 €

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

1-hrob 1200 € na komplet
et
2-hrob 1600 € na komplet
et

Záhorácka 12, Malacky

Po – Pia: 10.00 – 16.00, So: 9.00 – 12.00

0948 650 959

Radi sa s vami stretneme aj mimo otváracích hodín!

Murárske práce
0904 259 971

NA NER

63-0083

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

HNEDÉ UHLIE
od 86 €/t
ČIERNE UHLIE od 200 €/t
BRIKETY
od 160 €/t
KOKS
od 295 €/t

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.
Vaše objednávky prijímame na tel.:

41-0015

ZĽAVAEZ

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

ZNÍŽENIE
CIEN

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• kompletné rekonštrukcie
domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba
• obklady, dlažby
• sanita
• výstavba RD

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

63-0009

41-0014

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

Ceny sú
vrátane DPH

komínov

PALIVOVÉHO
DREVA

0907 211 797

Prvých 50
zákazníkov

Frézovanie

VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

0910 902 635•0905 323 022

s 20-ročnou praxou a dlhoročnými skúsenosťami na trhu!

10-0001

1-hrob od 1090 € • 2-hrob od 1290 €

KAMENÁRSTVO

63-0008

AKCIA 2020

10-0049

AKCIA na farebné zákryty

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

www.kamenarstvo-bocan.sk

Vystavené sú nové druhy materiálu. Najlepšie ceny v Skalici a okolí.

41-0043

NAŠA FIRMA MÁ 29 ROKOV

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

034/659 2101, 0905 471 325

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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7

63-0045

0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
6. 2
30.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

SLUŽBY
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LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

Najčítanejšie regionálne noviny

AKCIA PRE VÁŠ DOM AJ ZÁHRADU
Premac KLASIKO
KOMBIFORMÁT 6 cm
mušľová alebo sivo-grafitová
11,99 €/m2 s DPH

+421 917 622 472
stavebninykrajn@krajn.sk

Široký sorment
sor
sorm hutníckeho materiálu za vynikajúce ceny!
Ohyby priamo na mieste v našej ohybárni.
Akcia pla do 13.7.

10 ZÁHRADA AA ZVERINEC
R10_ZAHRADA
ZVERINEC
» Predám 2 mladé kozičky.
Tel. 0907276042
» Predám kŕmnu pšen.
múku
a
otruby.Tel.
0944634153
11 HOBBY AAŠPORT
R11_HOBBY
SPOTR
» Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047
» Kúpim staré hodinky,
mince, bankovky, knihy,
odznaky.Tel. 0903753758
12 DEŤOM
R12_DETOM
13 RÔZNE / predaj
R13_ROZNE_PREDAJ
14 RÔZNE / iné
R14_ROZNE_INE
» Kúpim 12 až 20KW
elektrický
motor.Tel.
0902740130
15 HĽADÁM PRÁCU
R15_HLADAM
PRACU
16 ZOZNAMKA
R16_ZOZNAMKA

» 52 ročný slobodný muž
hľadá ženu štíhlej postavy
na vážne zoznámenie.Tel.
0944207228
» Muž 43 ŤZP hľadá kamarátku .Tel. 0944023252
» Temperamentný aktívny
50-nik mladšieho vzhľadu
abstinent hľadá priateľku
štíhlej postavy od 40-50
rok nielen na prechádzky. Vážne. Prosím foto.Tel.
0915341553
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

Výročia a udalosti

vyhladili nacisti obec Ležáky.

25. júna 1741

CIA
R
E
Z
IN
377
79

9
0908

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

ETERNITOVÝCH STRIECH

bola Mária Terézia v Bratislave korunovaná za uhorskú kráľovnú.

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-0213

09 DOMÁCNOSŤ
R09_DOMACNOST
» Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne.Tel. 0919176233
» Predám kozubovú piecku na drevo aj uhlie, 2
roky stará, dohoda.Tel.
0904462899

24. júna 1942

Občianska
riadková
inzercia
» Muž 53 r. bez záväzkov
hľadá kamarátku, časom
viac, nefajčím, neholdujem alkoholu a mám rád
prírodu, len zo Skalice.Tel.
0949173632

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SE medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SE 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.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, SE zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

16-0001

Občianska
riadková
inzercia

16-0016

Premac obrubník
parkový sivý 100/20/5
1,45 €/ks s DPH
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BÝVANIE

SENICKO

-61%

3x

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

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

V tejto dobe
vám vyjdeme
v ústrety
aj cenami
PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

AKCIA

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL
81 mm
• 7-KOMOROVÝ
ZA CENU
5-KOMOROVÉHO

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV
NA ENERGIE

CENY
OKIEN

0918 500 492

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

ww

w.s
trec
hyb
e

jz.s

k

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

ceny
v regióne

16-0193

AKCIA

9

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
Ponúkame spoluprácu klampiarom za výhodných podmienok

0911 950 299

0949 636 264

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

CESTA NA HOHENAU
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16-0197

BRNIANSKA 4

BÝVANIE, SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

Program kina Cinemx Skalica

52-0003-53

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

skalicko@regionpress.sk
0905 915 033, 0908 979 377

Piatok 19.06.
Vpred 2D 15:40, Snežná hliadka 16:00, Mosley 16:10,
Radioactive 18:10, Kalifornský sen 18:20, Takmer
dokonalé tajomstvá 17:50, 20:20, Bloodshot 2D
20:30, Lov 20:50
Sobota 20.06.
PREDPREMIÉRA – Lassie sa vracia 15:40, Vpred 2D
13:30, Snežná hliadka 13:50, 16:00, Mosley 14:00,
16:10, Radioactive 18:10, Kalifornský sen 18:20,
Takmer dokonalé tajomstvá 17:50, 20:20, Bloodshot
2D 20:30, Lov 20:50
Nedeľa 21.06.
PREDPREMIÉRA – Lassie sa vracia 15:40, Vpred 2D
13:30, Snežná hliadka 13:50, 16:00, Mosley 14:00,
16:10, Radioactive 18:10, Kalifornský sen 18:20,
Takmer dokonalé tajomstvá 17:50, 20:20, Bloodshot
2D 20:30, Lov 20:50
Pondelok 22.06.
Vpred 2D 15:40, Snežná hliadka 16:00, Mosley 16:10,
Radioactive 18:10, Kalifornský sen 18:20, Takmer
dokonalé tajomstvá 17:50, 20:20, Bloodshot 2D
20:30, Lov 20:50
Utorok 23.06.
Vpred 2D 15:40, Snežná hliadka 16:00, Mosley 16:10,
Radioactive 18:10, Kalifornský sen 18:20, Takmer
dokonalé tajomstvá 17:50, 20:20, Bloodshot 2D
20:30, Lov 20:50
Streda 24.06.
PREDPREMIÉRA – 3Bobule 18:00, Vpred 2D 15:40,
Snežná hliadka 16:00, Mosley 16:10, Radioactive
18:10, Kalifornský sen 18:20, Takmer dokonalé tajomstvá 20:20, Bloodshot 2D 20:30, Lov 20:50

» red

33-0051

10
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ZAMESTNANIE
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OPERÁTOR VÝROBY - Malacky - IHNEĎ

HĽADÁME
ZAMESTNANCOV

» Keď som bol malý, bál
som sa tmy. Dnes, keď vidím účet za elektrinu, bojím sa svetla.

VÝROBA VÝLISKOV Z PLECHOV

Mzda od 1100 € bruo + stravné lístky 3,83 €,
práca na 4 zmeny (12 hod.), doprava smer:
Senica, Skalica, Šašn-Stráže

o na pozíciu:
e pre Vás pracovné miest

Mám

Voľná pracovná pozícia na hlavný pracovný pomer:

OPERÁTOR BALENIA

» Aj veriaci môže neveriť.
Napríklad pri pohľade na
svoju malú výplatu povie:
- Neverím vlastným očiam!

valachovicova@prorsum.sk
0914 350 301 • www.prorsum.sk

» - Kto nemá zmysel pre
vtip, zaslúži si, aby si z
neho strieľali.
To je pravda, ešte som nevidel vtipné delo.

Pri hlavnom pracovanom pomere ponúkame:
- náborový bonus 500,- EUR
- štandardný sociálny program
- príspevok na DDS
- dochádzkový bonus
- výhodná zamestnanecká zľava na naše výroby

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK - 580 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
• VODIČ "C" - od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
Letná údržba ciest a komunikácií v BA
Základná zložka mzdy
Miesto výkonu práce BRATISLAVA
+ príplatky a ODMENY
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Požadujeme:
- vek nad 18 rokov
- zodpovedný prístup k práci

NÁSTUP IHNEĎ

Práca je vhodná pre mužov aj ženy i absolventov.

SBS GUARDING s. r. o.
41-0076

Syráreň Havran, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica
personálne oddelenie: 034/698 71 63, svecovad@syrarenhavran.sk

» Nápis na náhrobku predavačky z novinového
stánku:
Prídem o chvíľu!

PRIJMEME

príjme strážnikov na prevádzky

predavačku

v Holíči

do predajne v Kútoch

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

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

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

» redakcia

94-0089

- priemerná mzda vo výrobe 850,- Eur/brutto

10-0034

Mzda 3,77 €/hod. bruo + príplatky + bonusy
+ stravné lístky 3,83 €, 12 hod. zmeny, víkendy
voľné, doprava zdarma smer: Senica, Skalica,
Kúty, Vysoká pri Morave

OPERÁTOR VÝROBY

0908 979 377

Vtipy
týždňa

čašníčku

Inzerát, ktorý predáva

do hostinca v Kútoch,
Kuklove

0905 915 033, 0908 979 377

0948 002 614

41-0027

SENICKO

Skalický závod
Protherm Production
Ponúka Prácu
Sme veľký európsky výrobca kotlov v Skalici.
koho hľadáme a čo ponúkame?
• operátorov na montáž kotlov a skladníkov
• min. SŠ vzdelanie, skúsenosti z výroby
• nástup možný ihneď, rýchle zaškolenie
• práca pre ženy aj mužov
• v príjemnom prostredí – v modernej, čistej hale
• s nástupnou hrubou mesačnou mzdou 780 €

63-0095

informujte sa osobne v závode
Protherm Production, ul. Jurkovičova 45
v Skalici (pon. – pia.: 8.00 – 15.00 hod.),
telefonicky: 034/69 66 272
alebo mailom: ivana.matulova.ml@protherm.sk
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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 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

ŤAŽNÉ

Z ARIADENIA
Montáž aj u zákazníka

16-0195

0904 832 593

www.taznezariadenie.eu
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