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Opäť zákazy návštev

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Renomovaný český denník lidovky.
cz priniesol rozsiahlu informáciu tom, 
že českí turisti, vracajúci sa z prvých 
dovolenkových turnusov od mora do 
ČR si privážajú naozaj neželaný suve-
nír – koronavírus. 

Je to dôsledok ľahkovážnosti, nedo-
statku rozvahy, pokory pred pandémiou, 
ergo „vyššou mocou“ ako tou ľudskou, ale 
aj ohľaduplnosti voči  občanom. To som 
napísal jemnými slovami, takými, ktoré 
znesú verejný prejav. V súkromí v tomto 
prípade používam oveľa ostrejšie výrazy.

V našich domovoch sociálnych slu-
žieb sa opätovne zavádza zákaz návštev, 
návštevy sú za istých výnimiek zakázané 
už aj v zariadeniach paliatívnej starostli-
vosti pre deti i dospelých. A, samozrejme, 
v čoraz väčšom počte nemocníc. A teraz 
si predstavte, že vďaka nezodpovedným 
dovolenkárom umierajúci človek či dieťa 
nemôže prijímať návštevy, že za chorými 
príbuznými nesmieme do nemocníc. Iba 
pre niekoho ignorantný egoizmus a bo-
horovnosť. Štát urobil všetko možné, aby 
nás, občanov, ochránil. Podnikateľom v 
cestovnom ruchu sa snaží pomôcť,  ale nie 
tým zahraničným, do ktorých naši turisti 
doslova lejú „záchranné peniaze“ od nás 
všetkých. Bolo by to v poriadku, ak by sa 

tá pomoc investovala na Slovensku. Nie 
je to však v poriadku, ak nezodpovední 
dovolenkári ohrozujú svoju vlastnú kra-
jinu po návrate domov, komplikujú život 
jej občanom v najemotívneších sférach a 
čerpajú ďalšie zdroje zo slovenského štát-
neho rozpočtu  na testy, karantény, lieče-
nie v zdravotníckych zariadeniach a pro-
tiepidemiologické opatrenia. Lenže – tým 
empatickým, pokorným, ohľaduplným 
a predovšetkým rozumným sa nedá nič 
iné, ako iba s povzdychom „poďakovať 
sa“. A to s  nádejou, že to hádam nebude 
na jeseň či už o niekoľko týždňov až tak 
zlé. Hoci to mohlo  byť jednoducho a bez 
väčších obmedzení celkom dobré. Keby...

Inak, mám takú otázku  … Za čo a 
načo našinci vlastne na tie dovolenky ces-
tujú, ak im krachuje podnikanie, žiadajú 
naň štátne podpory, čerpali štátne kom-
penzácie a ešte tri mesiace oddychovali, 
lebo im stálo podnikanie? 
Nemám  na to odpoveď, iba 
veľmi zlý pocit. Niekto si z 
nás a zo štátu (a jeho, teda 
našich peňazí) robí idiotov 
a dojnú kravu...

So znechuteným 
pozdravom  
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0915 445 364

Výroba a predaj palivového drevaOne
Trade

s.r.o.

Výroba a predaj palivového dreva

Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

www.drevodokrbu.skwww.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

0915 445 364
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Vymazávanie

korýtok,

opravy striech

a komínov
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0904 272 338

0911 277 795

HC + Sereď + okolie

www.krtkovaniehlohovec.sk

NON STOP
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KRTKOVANIE

UPCHATEJ

KANALIZÁCIE
tlakové vodné čistenie
monitoring kanalizácie

elektromechanické krtkovanie

KRAJČÍRSTVO

Šitie,
oprava

a predaj
odevov

0908 657 610
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Otv.hod.:
PO - PIA

9oo~12oo h.
14oo~1530 h.

www.facebok.com/MG Fashion.zákazkové krajčírstvo

nákupné centrum
Nova, Sereď
ul. D. Štúra
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KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ŽULOVÉ
POMNÍKY

Využite naše
bezkonkurenčné

ceny!

j.putifar@centrum.sk•0903 479 777
Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď

Areál poľnohospodárskeho
družstva

247 Siladice 
0918 361 701

pilamolnar@gmail.com
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VÝROBA A PREDAJ
STAVEBNÉHO REZIVA

VÝROBA A PREDAJ
STAVEBNÉHO REZIVA

OA Sereď má zámer

PRENAJAŤ
NEBYTOVÉ
PRIESTORY

Viac info:

oasered.edupage.org
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Som katolík, ale vadia mi prehna-
né reakcie z našich radov voči tým, 
ktorí nedostali dar viery a nepo-
znajú Boha. 

Nepáčia sa mi ani útoky na li-
berálov, namiesto diskusie, ktorá by 
pomohla k lepšiemu pochopeniu sa. 
Nesúhlasím ani s názorom, že všetci 
na nás útočia a my sa nemáme ako 
brániť. Chráni nás Boh, máme vlast-
né médiá a otcov biskupov. Aj tí však 
radšej mlčia, keď by sa patrilo niečo 
verejne povedať.

Nechápem ale, prečo mlčia kresťa-
nia, keď je na čele parlamentu človek, 
ktorý splodil jedenásť detí s desiatimi 
ženami. A akoby sa chcel všetkým, 
ktorí si ctia skutočnú rodinu, vysmiať 
do očí, nazval svoju politickú stranu 
Sme rodina. 

Aká rodina? Mohamedánska, 
mafiánska alebo iná? Neposudzujem 
tohto pána, ktorý o sebe hovorí, že 
myslí srdcom a pomáha. Pozerám sa 
na jeho skutky. On nie je hlavný vin-
ník pochybnej diplomovky. Kedy budú 
potrestaní docenti a profesori? Kedy 
už prestane nalievať štát peniaze do 
chorého školstva? 

Nie je možné budovať slušné Slo-

vensko neslušným spôsobom. Jeden 
ústupok pri porušení princípov vy-
volá lavínu ďalších. A slušnosť znovu 
zaplače. Svojho mladého zástupcu na-
zval farizejom. Neviem, či vie, kto boli 
farizeji, ale ak mal na mysli pokrytca 
a falošníka, tak by sa mal do zrkadla 
pozerať on sám. 

Kresťania zase mlčia, ako veľa-
krát v histórii, keď si mysleli, že men-
šie zlo porazí zlo väčšie. Nikdy sa tak 
nestalo. Menšie zlo sa postupne stalo 
väčším zlom. Kým jedni mlčia, druhí 
hystericky kričia a volajú po spravod-
livosti, čistote a pravde. A sami majú 
k týmto cnostiam ďaleko. Radi by 
zhodili vodcu revolúcie Igora. Lenže 
on roky bojoval s mafiou, kým oni se-
deli v kaviarňach. Tiež pripomínajú 
farizejov. Tí, čo chcú čistiť krajinu, by 
sa nemali zahrávať 
s menším zlom a tí, 
ktorí by chceli vlád-
nuť a rozdeľovať 
miliardy, by okrem 
vykrikovania mali 
aj niečo užitočné 
urobiť. 

Jedni mlčia, druhí kričia

» Ján Košturiak

LIKVIDÁCIA AZBESTU
zo striech 

a exteriérových priestorov

ZA VÝHODNÉ CENY!

0918 361 701, 0907 752 282strechymolnar@zoznam.sk
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tel.: 0948 312 754
Kamenosocharstvo Kajal

Kamenosochárstvo Kajal
Výstava náhrobných kameňov.

Najnovšie tvary, najväčší výber 

v celom regióne.

auto-moto/predaj 1

» auto-moto/iné 2

» ČZ-JAWA Odkúpim 

Motocykel/Diely-SERIÓZ-

NA DOHODA, tel.: 0908 

205 521

» KÚPIM STARÚ MOTORKU 

ZNAČKY ČZ AJ POKAZENÚ, 

tel.: 0949 150 398 

» byty/predaj 3

» byty/prenájom 4

» domy/predaj 5

» Predám dom na 

celoročné bývanie alebo 

chalupárčenie 2 km od 

Bezovca. 69 500 Eur, tel.: 

0915 621 704 

» pozemky/predaj 6

» reality/iné 7

» Prenajmem menší 

2- izbový rodinný dom,v 

centre Hlohovca. Tichá 

ulica. Voľný od 1.8. 2020. 

400 €  s energiami, tel.: 

0903 590 537 

» Kúpime Vašu nehnuteľ-

nosť na počkanie. Platba 

v hotovosti, tel.: 0944 

630 600 

» stavba 8

» Kúpim haki lešenie, tel.: 

0908 532 682 

» domácnosť 9

» záhrada, zverinec 10

» hobby a šport 11

» Kúpim rôzne starožit-

nosti aj poškodené, tel.: 

0903 753 758 

» Predám vodný skúter s 

príslušenstvom, tel.: 0915 

400 088

» deťom 12

» rôzne predaj 13

» Kúpim starožitné 

predmety akékoľvek- ma-

žiare, umývadlá, motorky, 

bicykle, babety... platba 

ihneď, tel.: 0903 269 176

» rôzne/iné 14

» Predám barové stoličky, 

štvorcové stolíky, mraz. 

box 70 l a 2 postele 

váľandy s úložným 

priestorom, tel.: 0949 

225 092 

» Kúpim ľudové kroje, tel.: 

0902 708 047 

» hľadám prácu 15

» zoznamka 16

» 44r. Muž - Ženatý - Ne-

fajčiar - Hľadá - Vydatú... 

Na veku Nezáleží, tel.: 

0907 328 041

Občianska riadková inzercia

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, HC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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OKNÁ - DVERE - BRÁNYOKNÁ - DVERE - BRÁNY

www.hanza.skwww.hanza.sk

GARÁŽOVÉ BRÁNY

HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE NOVI
NKA

0903 573 031

0903 275 337

0903 573 031

0903 275 337

1616
Čo je osobný bankrot, aké sú jeho pod-
mienky a aké výhody a povinnosti so 
sebou prináša? 

Osobný bankrot je hovorový pojem, 
ktorým sa označuje oddlženie. Oddlže-
ním sa fyzická osoba (nepodnikateľ aj 
podnikateľ) zbavuje  svojich dlhov. Od-
dlženie je možné  dvoma  alternatívnymi 
spôsobmi – buď konkurzom (výhodou 
konkurzu je, že po oddlžení dlžník nemá 
nijaké dlhy a  sú voči nemu zastavené 
všetky exekučné alebo iné vykonávacie 
konania), alebo splátkovým kalendárom, 
kedy však majetok dlžníka musí byť vyšší 
ako dlžná čiastka. Výhodou tohto spôso-
bu oddlženia je, že dlžník nepríde o celý 
svoj majetok a splátkovým kalendárom sa 
jeho situácia stabilizuje, avšak na druhej 
strane pri schválení splátkového kalen-
dára dlžník nie je chránený pred ďalšími 
súdnymi alebo exekučnými konaniami. 

Od 1. januára 2020 nadobudla účin-
nosť novela zákona, ktorou sa upravujú 
podmienky oddlženia - to je podmienené 
vedením exekučného konania voči oso-
be, ktorá je platobne neschopná, to zna-
mená  že nesplnila aspoň jeden peňažný 
záväzok po dobu  180 dní od lehoty splat-
nosti. Na to, aby súd  rozhodol o vyhláse-
ní konkurzu, prípadne schválil splátkový 
kalendár, musí dlžník preukázať poctivý 
záujem, že sa snaží vyriešiť svoju situáciu 
napr. aktívnym hľadaním zamestnania 
resp. zabezpečí si iný zdroj príjmov. Po-
zor, zákon taxatívne vymedzuje dlhy na 

ktoré sa oddlženie nevzťahuje, ako sú 
dlhy vzniknuté v súvislosti s neplatením 
výživného, zabezpečené pohľadávky ako 
je  hypotéka, leasing a taktiež nepeňažné 
pohľadávky, prípadne peňažné tresty, 
ktoré sú udelené súdom, alebo iným štát-
nym orgánom. Súdy na začatie konania 
o  oddlžení vyžadujú  zoznam majetku 
dlžníka a spriaznených osôb, vyhlásenie 
o  platobnej neschopnosti dlžníka a  do-
klad o  vedení exekučného konania. Po 
predložení všetkých vyššie spomenutých 
dokumentov je súd povinný do 15 dní od 
doručenia návrhu rozhodnúť. Buď roz-
hodne tak, že návrh odmietne, alebo pri-
stúpi k vyhláseniu konkurzu, respektíve 
schváleniu splátkového kalendára.

Všetky konkurzné konania spadajú 
pod gesciu Ministerstva Spravodlivosti, 
kde si  na ich webovom sídle v  Registri 
Úpadcov viete jednoducho overiť, či kon-
krétna osoba je v oddlžení, resp. vyhlásila 
osobný bankrot.  

V  prípade neistoty či  spĺňate pod-
mienky na oddlženie, prípadne potrebu-
jete zabezpečiť dokumenty pre vyhláse-
nie konkurzu neváhajte sa obrátiť na našu 
Advokátsku kanceláriu alebo Centrum 
právnej pomoci.

Oddlženie – Osobný bankrot

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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IZOLÁCIE a ZATEPLENIE STRIECH
KLAMPIARSKE PRÁCE
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PLOCHÉ STRECHY

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

0908 701 103
www.hydroizolacie-izoltim.sk

Ďalej robíme: elektrika, voda, plyn, kanalizácia a kúrenie

záhrady a betonárske práce

RV - STAV Vám ponúka

0948 303 168 
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PRERÁBKY DOMOV

Akcia na materiál až do 25%

OBHLIADKA, ROZPOČET ZADARMO
BYTOV AKÉHOKOĽVEK DRUHU

Prijmeme brigádnikov 
(aj študentov) na vedľajší pracovný

pomer do stavebnej podlahárskej firmy

BETONÁR alebo PODLAHÁR
VP sk. B, C je vítaný

0905 483 900

REAL-FLOOR Leopoldov
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šikovných murárov, tesárov,
strojníka na obsluhu minibagrov

a traktorbagra a šoféra na nákladné
auto s hydraulickou rukou 

Platobné podmienky: od 5 €/hod. alebo dohodou.

0915 46 27 27
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ZABEHNUTÁ STAVEBNÁ
FIRMA PRIJME
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Seredi

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

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

do predajne odevov

 v Hlohovci (na TPP),

možnosť aj dôchodkyňa 
mzda 580 € brutto + prémie

0908 120 859
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Realizujeme všetky 
stavebné práce

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA

INZERCIA
0905 444 052

Pri objednávke napíš do poznámky

FBC 11 TRNAVA a podporíš mladých florbalistov.
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Na pôde ministerstva životného prostre-
dia sa stretli prívrženci aj oponenti zoná-
cie Národného parku Muránska planina, 
aby spoločne hľadali riešenie. Politickú 
dohodu sa podarilo dosiahnuť na roko-
vaní ministra envirorezortu Jána Budaja 
s predsedom Národnej rady Borisom Kol-
lárom a ministrom pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka Jánom Mičovským. 

Diskusie sa zúčastnil aj predseda 
Banskobystrického samosprávneho kraja 
Ján Lunter so svojím zástupcom podpred-
sedom Ondrejom Lunterom. Predseda 
Národnej rady SR Boris Kollár uvítal po-
danú ruku ministra Budaja sadnúť si za 
jeden stôl a rokovať. „Štát musí zabezpe-
čiť, aby ľudia nestratili prácu, z regiónu ne-
utekali a samosprávy neprišli o podielové 
danie. Tento región je treba pozdvihnúť. 
Som pevne presvedčený, že tento expertný 
tím dokáže ľudí presvedčiť, že táto vláda 
bude pozerať na prírodu, na človeku a na 
vzájomnú symbiózu.“

Diskusiu ocenil aj minister pôdohos-
podárstva Ján Mičovský. „Chceme mať 
národný park, ktorý bude prijatý všetkými. 
To je kľúčové posolstvo nášho stretnutia.“

Podľa predsedu Banskobystrického 
samosprávneho kraja Jána Luntera si 
Muránsku planinu musíme chrániť po 
vzore zahraničných národných parkov, a 
zároveň netreba zabúdať na ekonomické 
otázky. „Muránska planina je v oblasti, 

kde je málo pracovných príležitostí. Je to 
vymierajúci región, a preto chápem obavy 
obyvateľov.“

Minister Budaj vzápätí ústavným a 
verejným činiteľom predstavil odbornú 
Komisiu ministerstva životného prostre-
dia pre environmentálny, ekonomický 
a sociálny rozvoj Muránskej planiny. Na 
prvé zasadnutie odbornej komisie prišli 
aj zástupcovia regiónu Muránskej plani-
ny, ktorí doteraz vystupovali proti pripra-
vovanej zonácii. Ide o  Irenu Milecovú, 
primátorku mesta Tisovec, Romana Gold-
schmidta, starostu obce Muráň a Igora 
Viszlaia, predsedu Oblastnej lesníckej ko-
mory Banská Bystrica a člena petičného 
výboru proti zonácii.

Minister Budaj v tejto súvislosti pod-
čiarkol: „Dnešné stretnutie je jasným dô-
kazom, že nás spája ochrana verejného 
záujmu a jedinečného územia Muránskej 
planiny, ktoré má všetky predpoklady stať 
sa prírodnou pýchou Slovenska.“ Čiže, 
máme tu príklad, že ak sa chce, tak sa dá.

Zhoda 
na budúcnosti Muránskej planiny

» red
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Takmer rok od prvého prípadu af-
rického moru ošípaných (AMO) sa 
situácia opakuje. V trebišovskom 
okrese v obci Čierna zaznamenali 
nákazu AMO u dvoch kusov ošípa-
ných v domácom chove. Agrorezort 
žiada obozretnosť a dodržiavanie 
preventívnych opatrení. 

AMO v relatívne krátkom čase 
nekontrolovane zasiahol veľkú časť 
územia Európy. Táto nákaza bola na 
Slovensku prvýkrát potvrdená 25. júla 
2019 v chove domácich ošípaných v 
obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo ne-
skôr, 12. augusta 2019, bola potvrdená 
aj prvá informácia o výskyte nákazy u 
diviaka, uloveného v rovnakom okrese. 
K dnešnému dňu Slovensko eviduje už 
216 prípadov u diviačej zveri. Na našom 
území je nákaza AMO lokalizovaná v 
štyroch okresoch (Trebišov, Michalov-
ce, Košice-okolie a Košice-mesto).

Ohnisko nákazy je v obci Čierna, 
1,5 km od ukrajinskej a 2,5 km od ma-
ďarskej hranice, kde je už dlhodobejšie 
potvrdzovaný výskyt nákazy v popu-
lácii diviakov. V chove boli chované 
dve ošípané. Ide o nekomerčný chov 
pre vlastnú spotrebu chovateľa. Oší-
pané mali zvýšenú telesnú teplotu a 
neprijímali krmivo. Následne ošípané 
uhynuli a 7. júla 2020 prebehlo vzor-
kovanie zvierat za účelom potvrdenia 

či vyvrátenia nákazy. Vytvorené boli 
ochranné pásma (3 km) okolo ohniska 
– obce Čierna a pásma dohľadu (10 km) 
v súvislosti s výskytom AMO.

Na Slovensku bol poľovníkom na-
riadený intenzívny lov diviačej zveri, 
na ktorý poľovníci zareagovali zodpo-
vedne. Prebieha aj aktívne sledovanie 
situácie štátnymi veterinármi a poľov-
níkmi, ktorým štát uhrádza náklady 
za odovzdané vzorky z nájdených a 
ulovených diviakov. Vo veterinárnom 
laboratóriu vo Zvolene neustále prebie-
ha vyšetrovanie odovzdaných vzoriek.

Agrorezort upozorňuje na prí-
znaky, ktoré sa objavili na infikova-
ných ošípaných- je to zvýšená teplota 
zvieraťa, krvou podliate štípance po 
muchách, krvné podliatiny na koži, 
hnačka a znížený príjem krmiva. Ich 
nahlásenie, či už štátnemu alebo súk-
romnému veterinárnemu lekárovi, je 
extrémne dôležité pre zamedzenie šíre-
nia AMO do ďalších oblastí Slovenska.

Epidémia 
afrického moru ošípaných je späť

» Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva
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Objavte opäť radosti každodenného 
života s fixnými protézami

SEBAVEDOMÝ ÚSMEV 
V KAŽDOM VEKU

Antolská 4
851 07 Bratislava
0904 492 725
www.fixneprotezy.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 7. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
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VÝROBNÝ OPERÁTOR - priemerný mesačný plat 995€ bru�o (nástupný plat 735€,
mesačný bonus do 131€ + ročná výsledková prémia + príspevok na dopravu + príplatky

za prácu cez víkend a za zmennosť nad rámec zákona)

VODIČ VZV - priemerný mesačný plat 1.134€ bru�o (nástupný plat 875€,
mesačný bonus do 131€ + ročná výsledková prémia + príspevok na dopravu

+ príplatky za prácu cez víkend a za zmennosť nad rámec zákona)

PONÚKAME VÁM ZAMESTNANECKÉ VÝHODY:
• Práca v rýchlo rastúcej rodinnej firme
• Príležitosti pre kariérny rozvoj
  - v rámci pracovnej pozície a špecializácie, profesné tréningy
• Zaujímavé finančné ohodnotenie
• Mzdové zvýhodnenia prislúchajúce pre zmennú prevádzku 
• Mesačný výkonnostný a dochádzkový bonus

• Príspevok na DDS, 3. Pilier
• Polročné odmeny
• Odmena za odporúčanie kandidáta, 
  pri jubileách, za darovanie krvi , za dobré nápady
• Stravovanie v jedálni za výhodné ceny
• Príspevok na dopravu

KONTAKT: Hlohovec: Plastic Omnium Auto Exteriors s.r.o.,
 Priemyselná 1, 920 03 Hlohovec, časť Šulekovo
 praca.hlohovec@plasticomnium.com            

0905 07 07 07
STAČÍ POSLAŤ SMS

„práca PO“ A ZAVOLÁME SPÄŤ

PLASTIC OMNIUM - HLOHOVECPLASTIC OMNIUM - HLOHOVEC
NOVÉ VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTANOVÉ VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV NA POZÍCIE:HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV NA POZÍCIE:
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· 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

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

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


