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Neurážajte vidiek, živí vás!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Až si raz budete chcieť dať raw, teda 
surový, nepečený steak, alebo blue 
rare alebo very rare, teda veľmi mier-
ne opečený - iba krátko ošľahnutý 
nad plameňom či rare alebo well, 
dokonca well done, mali by ste vedieť 
viac, ako to, že stačí vraziť do reštiky.

Kravy, teda, v zmysle, hovädzina, 
sa dochovávajú na vidieku. Aj hydina, 
aj vajíčka, dorába sa tam zelenina, aj 
ten váš milovaný melón. A tiež múka na 
chlieb a pečivo, čo do seba denne pchá-
te. To sa jednoducho na parkovisku pred 
obchoďákom ani na terase kaviarne 
nedá natrhať ani zožať. Je toho ešte oveľa 
oveľa viac, ale vám stačí jednoduchý prí-
klad, na viac aj tak nemáte.

„Dedinčania vedia iba chľastať a 
smrdia potom.” Vyjadruje sa v úvode te-
levíznej ankety celoplošného vysielateľa 
mladý muž z mesta. Už napohľad pách-
ne ako kozmetická továreň. Podľa rúk v 
živote ešte nepracoval, nielen tvrdo. Pri-
chádza na rad slečna, ktorá označila štýl 
obliekania ľudí z vidieka za hotovú tra-
gédiu. Vyzerá ako zamestnankyňa ve-
rejného domu a to ešte po službe. „Majú 
jednu wifinu pre celú dedinu,” klincuje 
muž, ktorého životné priority sú zhrnuté 
už v jeho vyjadrení. Slečinka, ktorá sa 

zrejme rozhodla pre kariéru v Hollywo-
ode, prinajhoršom v kresle moderátorky 
v Bratislave, už sa len pýta - „čo by som 
robila na dedine? Kydala hnoj?” Mimo-
chodom, jedna taká sa práve nedávno 
vo svojom veku krátko po dvadsiatke 
pochválila bulváru, že “vyhorela”. 

Zdá sa, že vyhoreli viacerí. Počnúc 
tými, kto niečo takéto vyrábajú, navrhu-
jú, nakrúcajú, pokračujúc tými, ktorí to 
vysielajú a končiac tými, ktorí tak nao-
zaj myslia.

Vážení, bez vidieka by ste do dvoch 
dní hladovali a do týždňa skapali. Tak 
ho láskavo neurážajte.

Narodil som sa v meste a väčšinu 
života prežil v ňom. Posledné roky však 
väčšinu času trávim na vidieku. V dome 
mám - predstavte si - dve wifiny, hnoj mi 
tam nesmrdí a keď poviem susedom slo-
vo “pomoc”, nepýtajú sa a už sú u mňa. 
Tragikomické karikatúry 
človeka, ktorých je v mes-
tách čoraz viac, mi nijako 
nechýbajú, naopak.

Vidiek náš, vďaka ti, ja 
ťa mám v hlbokej úcte!

S pozdravom

Vymazávanie

korýtok,

opravy striech

a komínov
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0904 272 338

ZATEKÁ VÁM? ZATEKÁ VÁM?

0908 115 111

Hydroizolácie striech,

balkónov a terás už od 8€/m2
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Obhliadky zdarma

a 10 ročná záruka!
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Mzda: 1 000 €

0908 31 31 32

Prijmeme

vyučeného
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AUTOMECHANIKA

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

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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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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0911 277 795

HC + Sereď + okolie

www.krtkovaniehlohovec.sk

NON STOP

tlakové vodné čistenie
monitoring kanalizácie

elektromechanické krtkovanie

KRTKOVANIE

UPCHATEJ

KANALIZÁCIE
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InzercIa

HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Lucia Pavlovičová  0905 444 052

Distribúcia:
Marek Rus   0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Dolná Streda, Pata, Pusté Sady, 
Horný Čepeň, Sereď, Šalgočka, 
Šintava, Šoporňa, Vinohrady nad 
Váhom, Zemianske Sady, Hloho-
vec, Šulekovo, Bojničky, Červeník, 
Dolné Otrokovce, Dolné Zelenice, 
Dvorníky, Horné Otrokovce, Horné 
Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, 
Kľačany, Koplotovce, Leopoldov, 
Madunice, Pastuchov, Ratkovce, 
Sasinkovo, Siladice, Trakovice, Žl-
kovce, Pata, Štrkovec  

hlohovecko@regionpress.sk

redakcia: SOKOLOVŇA
Milana Rastislava Štefánika 2997 

Sereď

Hlohovec

Sereï

Leopoldov

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTrIBúcIa (28.510 domácností)

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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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 ...

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

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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Prijatím novej právnej úpravy v spo-
rovom konaní (CSP - Civilný sporový 
poriadok) došlo k zániku právneho 
inštitútu „predbežné opatrenie“. Ako s 
určitým ekvivalentom resp. náhradou 
sa  v civilnom konaní stretávame s poj-
mami zabezpečovacie resp., neodklad-
né opatrenie.

Zabezpečovacím opatrením súd zria-
di záložné právo na veciach, právach alebo 
na iných majetkových hodnotách dlžníka 
na zabezpečenie peňažnej pohľadávky 
veriteľa, ak je obava, že exekúcia bude 
ohrozená (napr. dlžník realizuje kroky na 
zníženie svojej hodnoty majetku). Konanie 
o nariadenie zabezpečovacieho opatrenia 
je ovládané dispozičnou zásadou, t. j. za-
bezpečovacie opatrenie možno nariadiť 
len na základe  návrh adresovanému prí-
slušnému okresnému súdu. Návrh okrem 
všeobecných náležitostí musí obsahovať 
vymedzenie predmetu záložného práva, 
osvedčenie obavy, že exekúcia bude ohro-
zená, opísanie skutočností, ktoré osvedču-
jú dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému 
sa má v konaní poskytnúť ochrana. Súd 
rozhodne v lehote do 30 dní od doručenia 
perfektného návrhu. Treba mať na pamäti, 
že výkonu záložného práva predchádza 
právoplatné rozhodnutie súdu o  priznaní 
pohľadávky.  K  skončeniu zabezpečova-
cieho opatrenia môže dôjsť dvomi spô-
sobmi a to buď zánikom (uplynutím času, 

ak bolo opatrenie vydané na dobu určitú) 
alebo zrušením v prípadoch keď odpadnú, 
dôvody na základe ktorých bolo opatrenie 
vydané( napr. uspokojenie pohľadávky). 

V situácii, keď sa nám želaný stav nepo-
darilo dosiahnuť, môžeme podať návrh na 
nariadenie neodkladného opatrenia ako 
subsidiárne opatrenie vo vzťahu k  zabez-
pečovaciemu. Súd  v takom prípade nariadi 
neodkladné opatrenie iba za predpokladu, 
že účel nebolo možne dosiahnuť inak. 

V nadväznosti na vyššie uvedené, za-
bezpečovacie opatrenie súd nariadi v prí-
pade obavy, že exekúcia bude ohrozená, 
z rovnakého dôvodu súd nariadi neod-
kladné opatrenie. Neodkladné opatrenie 
súd nariadi aj v prípade, ak je potrebné 
bezodkladne upraviť pomery medzi stra-
nami. S ohľadom na  subsidiárnu povahu 
neodkladného opatrenia vo vzťahu k za-
bezpečovaciemu opatreniu by mal navr-
hovateľ uviesť a dôkazmi podoprieť sku-
točnosti, na základe ktorých preukáže, že 
účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím 
opatrením. Neodkladné opatrenie zaniká 
a zrušuje sa z rovnakých dôvodov ako za-
bezpečovacie opatrenie.

Zabezpečovacie a neodkladné 
opatrenia podľa CSP

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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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
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Podnikatelia, ktorí v minulom roku 
uviedli na trh inovatívny výrobok či 
službu, sa môžu prihlásiť do súťaže 
o Cenu ministra hospodárstva SR 
Inovatívny čin roka 2019. 

Vicepremiér a minister hospo-
dárstva Richard Sulík informoval, že 
aj takýmto spôsobom chce pomôcť 
podnikaniu na Slovensku a ocenením 
podnikateľov motivovať. „Na Sloven-
sku sa všeobecne výrazne ťažšie pod-
niká ako pred 15 rokmi a pre inovácie 
to platí obzvlášť,” zdôraznil. Práve táto 
súťaž je podľa neho „dobrý spôsob, ako 
upozorniť na niečo, čo má zmysel, čo je 
dobrý nápad, čo pomôže v budúcnos-
ti“.

Prihlášky môžu záujemcovia po-
sielať do 30. septembra na adresu 
Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúrya na email sutaz@siea.gov.
sk. Zúčastniť sa jej môžu právnické 
osoby alebo fyzické osoby - podnika-
telia so sídlom v Slovenskej republike. 
Súťaž má tri kategórie, týka sa inovácií 
výrobkov, technologických inovácií a 
inovácií v oblasti služieb. Podmienkou 
je, že musí ísť o inováciu, ktorá bola na 
trh uvedená v minulom roku. „Minis-
terstvo hospodárstva oceňuje v každej 
kategórii prvé tri miesta. Prvou cenou 
bude vecná cena a finančná odmena vo 
výške 7000 eur. Druhé miesto v každej 

kategórii rezort hospodárstva odmení 
finančnou cenou vo výške 5000 eur 
a vynálezca inovácie umiestnenej na 
treťom mieste dostane 3000 eur,“ in-
formovala poradkyňa ministra Jana 
Kiššová. Vicepremiér R. Sulík zároveň 
vyzval ľudí, ktorí sa venujú inováciám, 
aby sa do tejto súťaže prihlásili. Ceny 
budú odovzdané počas podujatia Coo-
peration Innovation Technology Trans-
fer v dňoch 20. – 21. októbra.

Kritériami, ktoré bude pri vyhod-
nocovaní posudzovať odborná komi-
sia, sú samotná inovatívnosť, ďalej 
prínos pre spotrebiteľa, zákazníka, 
či spoločnosť. Posudzovať sa bude aj 
vplyv na trh, podnikateľskú činnosť, 
na národné hospodárstvo ako aj vplyv 
na ekológiu. 

Ak ste inovátori, 
môžete získať zaujímavú cenu!

» red
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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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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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PRÁCA NA SLOVENSKU  
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:

Mzda: 800 EUR

ELEKTROTECHNIK: Mzda: 832 EUR

VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR

 Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom

UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY

Kontakt: 0918 493 960 
Mail: stajanslovakia@azet.sk

info@c-group.sk I 0903 431 350

nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto

Mäsiarov (Rakúsko)

Drevár Rakúsko 3500 € /mes. 

Sklad Nemecko 2800 € /mes. 
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prax nutná, nástupný plat od 1 000 Eur / mesačne netto

Bratislavská 8 (areál Poľnonákupu), Trnava
0903 657 414, sracing@stonline.sk, sracingt@mail.telecom.sk

DO PNEUSERVISU

HĽADÁME PRACOVNÍKA

Prijmeme do TPP

 

Info na tel.: 0905 380 963

600 € + odmeny / mesačne

ARANŽÉRKU
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16. augusta 1896       
bolo na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon nájdené zlato, 
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku.

Výročia a udalosti

» auto-moto/predaj 1

» auto-moto/iné 2

» Kúpim starý traktor aj 

pásak Bolgar - Zetor 2023 

Zetor 15, Zetor 25, Super 

50 , 3011, Slavia, Svoboda, 

staré auto, tel.: 0908 

146 946 

» byty/predaj 3

» byty/prenájom 4

» domy/predaj 5

» pozemky/predaj 6

» reality/iné 7

» Kúpime Vašu nehnuteľ-

nosť na počkanie. Platba 

v hotovosti, tel.: 0944 

630 600 

» stavba 8

» domácnosť 9

» záhrada, zverinec 10

» hobby a šport 11

» Predám vodný skúter s 

príslušenstvom, tel.: 0915 

400 088

» Kúpim ľudové kroje, tel.: 

0902 708 047 

» deťom 12

» rôzne predaj 13

» rôzne/iné 14

» hľadám prácu 15

» zoznamka 16

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.

INZERCIOU

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

0905 444 052

v naších novinách

SKÚSTE TO

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    

0948 011 605
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Prijmeme na TPP
ženu/dievča/muža

do krčmy v Trnave

na krátky/dlhý týždeň

prax výhodou

nástup možný ihneď

mzda 650 eur v čistom

+ stravné lístky



HC20-33-strana 6

SLUŽBY, STAVBA, OKNÁ - DVERE Najčítanejšie regionálne noviny
6

9
6

-0
0

4
2

 T
T

3
3

KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ŽULOVÉ
POMNÍKY

Využite naše
bezkonkurenčné

ceny!

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

0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
AUGUST – SEPTEMBER 

2020

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 8. 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 40%

15. augusta 1914        
bol slávnostne otvorený Panamský 
prieplav.

Výročia a udalosti

17. augusta 1916       
zomrel Svetozár Hurban-Vajanský, slovenský spisovateľ, publicis-
ta a literárny kritik (* 1847).

Výročia a udalosti
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KAMENÁRSTVO 0910 444 002
AKCIA NA POMNÍKY
AUGUST, SEPTEMBER

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové Nový pomník - dodanie

1 týždeň. Bez zálohy.

Nové pomníky, dvíhanieNové pomníky, dvíhanie
prepadnutých, brúsenie,prepadnutých, brúsenie,

konzervácia proti machukonzervácia proti machu
a plesni, obnova písma.a plesni, obnova písma.

Nové pomníky, dvíhanie
prepadnutých, brúsenie,

konzervácia proti machu
a plesni, obnova písma.
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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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Voľné termíny: 20.9 - 26.9 | 27.9 - 3.10

4.10 - 10.10 | 11.10 - 17.10 a neskôr

Bonusy k pobytu nájdete na 
www.oravskahoraren.sk
Rezervácie: 
0918 591 942, 0905 978 920
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava 
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Vstavané skrine

na splátky

®

www.lk-servis.sk

0918 531 177
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KŠX-Delta príjme 
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Základná mzda: 
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Miesto práce: ������������

�������������
��������������

Kontakt: 0918 493 960
Mail: 

mhruby.idelta@gmail.com

3
2
-0
0
0
1
-3

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 

Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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