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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ
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0905 616 329
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» DIAGNOSTIKA TRVÁ CCA 60 MINÚT A KLIENT JE IHNEĎ
   OBOZNÁMENÝ S VÝSLEDKAMI
» DIAGNOSTIKA JE VHODNÁ AJ PRE DETI A SENIOROV
» ZISTÍME VŠETKY PRÍČINY VAŠICH
   ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV A RIEŠIME ICH !

0917 682 729

w w w . d i a g n o s t i k a . e s t r a n k y . s k
AKCIA 30€

VYKONÁVA PROFESIONÁL S VYŠE 12 r. SKÚSENOSŤAMI V OBLASTI
BIO-DIAGNOSTIKY A PRÍRODNEJ LIEČBY TELA V SR aj V ZAHRANIČÍ

BIO DIAGNOSTIKA
VYŠETRENIE CELÉHO TELA

REKONŠTRUKCIE
BYTOV   Bytových JADIER   Kúpeľní

Elektroinštalácie
JADRÁ a Kúpeľne do 5 dní 

BEZPLATNÉ obhliadky a ponuky
www.instavex.sk  0917 751 129

Zľavy až - 20% na práce a materiály 32
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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0903 150 740, 0905 470 264

» MALIARSKE
   A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
   A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE 
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
» RUČNÉ OMIETANIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

A JE  TO!
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UPRATOVANIE / TEPOVANIE
/ OZONOVANIE

► Upratujeme byty, domy firmy, samozrejme  
umývame aj okná tepujeme, sedacie súpravy, 
kreslá, matrace, koberce,.. Atď. 

► Ozonujeme všetky priestory ( byty, domy, 
kancelárie, auta,.. Atď ) 

► Bratislava a okolie 50 km 

Email: lmupratovaciesluzby@gmail.com
Kontakt: 0950 187 295 
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Slovenská Gra�a a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygra�ckého priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
SKLADNÍKOV
MECHANIKA

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

e-mail: kariera@gra�a.sk,  www.gra�a.sk 

Požiadavky:

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)

94
-0

01
26

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

Každý týždeň: Rača, Trnávka, 
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony, 
Podunajské Biskupice, Nové 
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré 
Mesto, Vajnory
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»Kúpim staré auto alebo 
motocykel, aj náhradné 
diely, trofeje a všetko od 
motorizmu. 
Tel. 0903 818 122 

»Predám po kompletnej re-
konštrukcii ešte neobývaný 
3-izb byt v širšom centre 
Malaciek, úplne zariadený, 
samostatné energie, za-
teplená bytovka. 
Tel. 0905 320 880 

»Prenajmem 3-izb byt v 
širšom centre Malaciek, + 
jedáleň, komora, veľká ku-
peľňa, 2x balkón, samost.
energie. Tel. 0905 320 880 

»Predám dom na celoročné 
bývanie alebo chalupárče-
nie blízko Piešťan a lyžiar-
skeho strediska Bezovec. 
0915 621 704 

»Predám SP 882 m2 v Gaja-
roch (9 km od Malaciek). Tel. 
0905 320 880 

»Kúpim byt v Bratislave 
a okolí  0903 461 817
»Kúpim vinohrad v Raci 
alebo Svätom Jure. Platba v 
hotovosti 0918 479 756
»40r. elektrikár hľadá pod-
nájom za protislužbu 
0944 276 171 
»Kúpim garáž v Bratislave. 
Platba v hotovosti. 
Tel.: 0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

05 DOMY / predaj   

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

»Predám 2 dverovú viacú-
čelovú skriňu (vešanie, po-
lice). Cena dohodou 
0908 880 728

»Kúpim hudobný nástroj. 
Tel. 0903 416 726
»Kúpim rôzne starožitnosti, 
staré hodiny, mince, foto-
grafie, trofeje. 
Tel. 0903 416 726
»Zberateľ dobre zapla-
tí za staré obrazy, rámy, 
porcelán, hodinky, mince, 
bankovky, šable, vojenskú 
výstroj a iné dekoračné sta-
rožitnosti. 0905 401 697 

»Predám skartovačku. Cena 
dohodou 0908 880 728 

»Vypratávanie nehnuteľ-
ností pozostalostí, zadar-
mo. Výmenou za nepotreb-
né veci 0904 967 430, 
0910 134 676
»Kúpim červenú krabičku 
od hodiniek Heuer zaplatím 
50 eur. Tel. 0944 137 683
»Kúpim hokejové kartičky 
slovenskej extraligy 0908 
876 988 

Občianska
riadková
inzercia

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

08 STAVBA    

11 HOBBY A ŠPORT   

POŠLITE  SMS
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14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665

»Elektroinštalácie 24 hod. 
Prípojky, práca s plošinou 
do 22m. Revízne správy. 
Vytyčovanie káblových po-
rúch. Pílenie stromov, orezy 
aj pod napätím. Projekto-
vanie, bleskozvody 0904 
466 149

»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127
»Vodoinštalatér 0904 307 
824

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

»M a ľov k y - r ýc h le - č is to 
0905 723 981

»ZIMMERMANN 0905 54 74 
76
»Matúš 0905 616 431

»MAX–NONSTOP VŠETKY 
TYPY PRÁČOK 02/63 83 
02 51, 0903 971 472, 0918 
741 618

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

Komerčná
riadková
inzercia

ELEKTROINŠTALÁCIE

ČISTENIE

PREPRAVA

KURZY

AUTO MOTO

ZVIERATÁ

PREPRAVA

OKNÁ

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

OPRAVA PRAČIEK

PONUKA PRÁCE

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

REMESELNÍCI

REKONŠTRUKCIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

OPRAVA PRAČIEK

OPRAVA CHLADNIČIEK

NEHNUTEĽNOSTI
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229
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INZERCIa
0905 799 782
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Slovenské národné múzeum-His-
torické múzeum  pripravilo k svo-
jej aktuálnej výstave N89 - Cesta 
k slobode netradičný sprievodný 
program. 

Celý september (otvorenie sa usku-
toční 3. septembra) bude v Bratislave 
pri historickej budove SND odstavená 
československá retro električka typu 
Tatra K2, ktorá tentokrát poslúži ako 
netradičný výstavný priestor. Bude mať 
polep dobových plagátov z novembra 
1989, návštevníci v nej nájdu aj noviny, 
ktoré im objasnia udalosti Nežnej revo-
lúcie a priblížia atmosféru revolučných 
dní.

Sprievodný program pripravilo 
SNM-Historické múzeum v spolupráci s 
Dopravným podnikom Bratislava, a.s., 
Múzeom mesta Bratislavy a Klubom 
priateľov mestskej hromadnej a regi-
onálnej dopravy, o.z. Do roku 1989 sa 
návštevníci budú môcť v električke vrá-
tiť až do 30.9.2020, cez pracovný týždeň 
od 13-18 hod. a cez víkend od 10-18 hod. 

Výstava N89-Cesta k slobode je 
tiež k dispozícii návštevníkom na Bra-
tislavskom hrade až do 31.januára 2021.

Nežná električka a návrat do minulosti

» red
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Bratislava • Malacky

www.rolvex.sk
0905 485 891

garážové brány
predokenné

rolety
ploty, brány

VÝRAZNÉ  Z¼AVY

VÝHLIADKOVÝ LET

ZADARMO!
pri nákupe nad 2000 EUR

E-mail: bratislavsko@regionpress.sk
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Samozber jabĺk a hrušiek 
v ovocnom sade v Dunajskej Lužnej!

Slovenské jablká a hrušky 
na priamy konzum, 

uskladnenie alebo spracovanie, pálenie!

Samozber až do konca októbra 2020

Info na: 0911 755 098  /  www.dobrejablka.sk

Možnosť nazbierať si jablká – rôzne odrody 
I. trieda od 0,70 €/1 kg
II. trieda 0,30 €/ 1 kg

Hrušky
I. trieda od 1,20 €/1kg
II. trieda 0,60 €/1 kg

 HĽADÁ 
KOLPORTÉROV

na roznos 
novín 
počas víkendov 

na dohodu

KRAMÁRE -  min. 10,00 EUR brutto za roznos
VAJNORY - min. 25 EUR brutto za roznos
RAČA - min. 6 EUR brutto za roznos
+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

INFO: 0907 887 362, Po - Pia od 8.30 do 16.30
dist.bratislavsko@regionpress.sk

 

Najčítanejšie regionálne noviny  

BRATISLAVSKO
východ

bratislavsko@regionpress.sk

Oslovujte efektívne:
Lokálne oslovenie zákazníkov 
vo vašich mestských èastiach

Nejde Vám biznis?
29. augusta            
Štátny sviatok Slovenskej republiky - SNP.

Výročia a udalosti 30. augusta 2016            
zomrela Věra Čáslavská, česká športová 
gymnastka (* 1942).

Výročia a udalosti
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Hlavné mesto pristupuje k prvým 
opatreniam, ktoré sa týkajú najzra-
niteľnejších obyvateľov.

V prvom rade posilňuje informačné 
preventívne kampane smerované na 
starších obyvateľov.

„Vzhľadom na veľké riziká spojené 
s možnosťou kolektívneho rozšírenia 
nového koronavírusu v zariadeniach 
sociálnych služieb zavádzame dočasne 
sprísnený režim v zariadeniach pre se-
niorov a zariadeniach opatrovateľskej 
služby v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta, a to s platnosťou najskôr od 2. 
septembra,“ uvádza mesto.

K aktuálnym opatreniam patrí do-
dávanie ochranných pomôcok a dezin-
fekcie, dočasné obmedzenie návštev v 
niektorých zariadeniach pre seniorov, 
dočasné pozastavenie kolektívnych 
aktivít, izolačné priestory a príprava 
testovania kľúčových zamestnancov.

„Zároveň spúšťame prípravu ka-
ranténneho zariadenia pre ľudí bez do-
mova a jeho zriadenie vyhodnocujeme 
podľa toho, ako sa bude ďalej nová si-
tuácia vyvíjať,“ doplnilo mesto a doda-
lo, že mestský terénny tím zintenzívni 
podporu sociálnych služieb a začne s 
distribúciou nepotravinovej pomoci 

ako sú ochranné prostriedky či hygie-
nické potreby.

„Aktuálnej fáze epidémie prispôso-
bujeme aj režim práce na bratislavskom 
magistráte.

Plošne dezinfikujeme úrad a posil-
ňujeme pravidelné čistenie kľúčových 
priestorov.

Rovnako rušíme účasť na služob-
ných cestách a väčších podujatiach, 
ako sú konferencie či semináre,“ uzav-
relo mesto.

Informácie o aktuálnom stave 
ohľadne epidemického stavu sú zverej-
nené na adrese: 
https://bratislava.sk/sk/informa-

cie-a-odporucania-k-novemu-koro-
navirusu-a-ochoreniu-covid-19.

Červený semafor v Bratislave!!!

» red

BRATISLAVSKO
Silvia Vlasáková  / e-mail: vlasakova@regionpress.sk  /  tel.: 0905 799 782

WWW.REGIONPRESS.SK
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PONÚKAM
spracovanie komplexného
účtovníctva vrátane mzdovej

agendy, ako aj spracovanie
daňových priznaní.  Cena dohodou.

kozak.kopami@gmail.com    0908 329 544
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

tel.: 0949 85 11 10
www.tepovaniekm.sk

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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TT
02AKCIOVÉ CENY!
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   
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ZUBNÁ AMBULANCIA
Stromová 16 - Kramáre
0905 662 407

Pracujeme od 15.00 do 21.00 hod. 
Ošetríme každého

aj bolestivých pacientov

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
0901 708 070

pkprenajom@gmail.com
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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  €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

splátky od 98 €spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd  ddd  d dd  d d d dd d  dd dd  dd  €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové
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Umenie je na Veky.

pl
as

tov
é okná a dvere

KVALITA ‘A
’

Vyrobené na 

  Slovensku

BV

BRUVO Slovakia
Plastové okná a dvere

Priemyselná 5, 926 01 Sereď
031/701 25 26, info@bruvo.sk, www.bruvo.sk

Kvalita Bruva je veľmi viditeľná, cítite to do úplného 
detailu. BRUVO Slovakia vyrába plastové okná             
a dvere, ktoré si môžete vychutnávať rok za 
rokom... Každé okno, vyrobené z plastových profi-
lov triedy “A”, má vo vnútri rámu štandardne 
oceľovú výstuž, čo zabezpečuje nulovú 
deformáciu. Maco bezpečnostné kovanie nedá 
dlhoprstým žiadne šance a je to takisto štandard 
každého okna a dverí. BRUVO Slovakia je viac ako 
plast. Nie... je to umenie, životný štýl, ktorý isto 
oceníte.

Kvalita má meno!
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Sme po dovolenkách, sme prejedení 
a dokonca – podľa poznatkov ob-
chodníkov sme prejedení výsostne 
nezdravo. 

Pohľad na hladiny cukru pri ran-
nom meraní nalačno asi nikoho v tých-
to dňoch neteší. Nemusí však zostať iba 
pri ňom. Stačí naozaj málo. Pomohli by 
prechádzky, ale komu sa teraz, unave-
nému, po dovolenke, aj chce?

Takže – žiadne biele pečivo, chlieb 
obmedzene a iba ak tmavý, ražný. To 
by malo byť automatické. Čo najviac 
obmedziť potraviny pripravené z bie-
lej múky. Naopak, zvýšiť príjem tých, 
ktoré majú vyšší obsah vlákniny. Ne-
rozpustnú vlákninu nájdete napríklad 
v semienkach, celozrnnom pečive, ce-
lozrnných cestovinách a ryži, rozpust-
nú zas v ovsených vločkách, jablkách, 
fazuli. Pacientom s diabetom druhého 
typu urobí dobre návyk na jablčný 
ocot. A to dve až štyri polievkové lyži-
ce jablčného octu denne. Z jablkového 
octu si môžete spraviť nápoje alebo si 
ho pridať do šalátov. Jablčný ocot by ste 
ale nemali piť samotný, buď si ho pri-
dajte už do spomínaného jedla alebo 
ho zrieďte s vodou. Ak však máte cuk-
rovku 1. typu, tak sa jablčnému octu 
radšej vyhnite.

Grapefruit nie je u nás príliš obľú-
bené ovocie, ale pri jeho dennej pra-
videlnej komunikácii dosiahnete vý-
znamný pokles glykémie. Najvhodnejší 

je červený a treba ho konzumovať aj s 
blanitými šupinami medzi „mesiačik-
mi“. Mimochodom, ak si do čistej vody, 
ktorou hasíte smäd, pridáte pravidelne 
trochu šťavy z citróna, tak isto si robíte, 
aj keď krátkodobo, iba dobre.

Neverili by ste, čo dokáže škorica 
a preto napríklad jablčný čaj so škori-
cou je takmer zázrak. Škorica dokáže 
glykémiu nielen znížiť, ale zabráni aj 
jej väčším výkyvom počas dňa. Pozor 
však, nepreháňať. Čajová lyžička škori-
cového prášku na deň je tak asi horná 
bezpečná hranica.

Účinný je aj chróm, ale ten umelý 
v podobe výživového doplnku z lekár-
ne vám bude najskôr asi nanič a ak to 
preženiete s dávkou, skôr vám ublíži. 
Chróm preto konzumujte vo vajíčkach, 
v brokolici – to je fakt výborný pomoc-
ník zdraviu, v orechoch, v hnedej ryži, 
nájdete ho aj v syre a v zemiakoch – na 
ne však zas pozor, pretože obsahujú aj 
škrob.

Znížme si stravou krvný cukor

» red

Konzílium epidemiológov pri minis-
terstve zdravotníctva neodporúča 
cestovanie do zahraničia a zdôraz-
ňuje potrebu dodržiavania základ-
ných hygienických opatrení. 

„Už známe heslo ROR – rúško, od-
stup, hygiena rúk, sú základné veci, 
ktoré je treba dodržiavať pri ochrane 
pred ochorením COVID-19 a nemali by 
sme na to zabúdať,“ povedal minister 
zdravotníctva Marek Krajčí. Odborní-
ci sa zhodli aj na zákaze podujatí nad 
1000 ľudí vrátane športových akcií od 
septembra do októbra. Zákaz má platiť 
aj pre interiérové hromadné podujatia 
nad 500 ľudí a akcie po 23.00 h s výnim-
kou svadieb.

„Práve od prvého septembra dôjde k 
veľkej socializácii detí a študentov, čo je 
živná pôda na zvýšenú aktivitu vírusu. 
Preto sme sa rozhodli zakázať hromad-
né podujatia nad 1000 účastníkov v ex-
teriéri, v interiéri nad 500 účastníkov,“ 
povedal minister Krajčí.

Obmedzenie budú mať aj kúpaliská 
a aquaparky, plán je nastaviť kapacity 
na maximálne 50 percent návštevníkov. 
Cieľom je zamedziť nadmernej koncen-
trácii ľudí. Do aktuálneho zoznamu 
rizikových regiónov patria v Česku Pra-
ha, v Chorvátsku Vukovarsko-sriemska 
župa, a Splitsko-dalmatínska župa, v 
Poľsku Sliezske vojvodstvo a Malopoľ-
ské vojvodstvo, Španielsko, vo Fran-
cúzsku Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

Île-de-France a Mayotte, ďalej Belgicko, 
Malta, v Holandsku Noordholland a 
Sudholland, v Írsku Midlands a Mid-
-East, v Dánsku Midtjylland, vo Veľkej 
Británii Grampian a v Estónsku Tartu-
maa a Harju Maakond.

Novinka je pre školákov. Odborní-
ci sa zhodli na tom, aby nosenie rúšok 
v triedach v prvých dvoch týždňoch 
školského roka bolo povinné pre žiakov 
druhého stupňa základných škôl a štu-
dentov stredných škôl. Naďalej nebude 
povinné v triedach pre predškolské za-
riadenia a prvý stupeň základných škôl. 

Nosenie rúšok prvé dva týždne má u 
detí veľký význam, pretože sú v prípade 
nákazy zväčša bezpríznakové, čo zna-
mená, že ochorenie môžu nevedomky 
prenášať aj na iné osoby, resp. rizikové 
skupiny ľudí. Prekryté horné dýchacie 
cesty sú významnou prevenciou, pre-
tože tým zabraňujeme explozívnemu 
šíreniu vírusov v kolektíve a výrazne ho 
spomaľujeme.

Pripravme sa na september

» red

V RECFRUIT 2020 UKÁŽU, O ČOM 
TOČIA.

V sobotu, 1. augusta, bol ofi ciálne 
zahájený v poradí 4. ročník súťaže vo 
videotvorbe , ktorá tento rok prišla                   
s viacerými organizačnými a vizuálny-
mi zmenami.

Hneď v úvode organizačný tím vy-
zýva nadšencov fi lmu a videa, aby vy-
užili všetku svoju dostupnú techniku 
a snahu a čím skôr video prihlásili. 
Tento rok súťaž potrvá do 30.9.2020, 
a tak majú necelé 2 mesiace na tvorbu a 
postprodukciu videa na zadanú tému:     
„O čom točíš?“

Videomakeri musia okrem veku od 
12 do 26 rokov zachovať aj časovú sto-
páž od 30 sekúnd do 2 minút.

Po neistom období prekvapenie    
v podobe zmien

Aj súťaž RECfruit musela prekonať 
zložité obdobie obmedzení. Napokon 
však organizačný tím vyšiel von s ďal-
ším ročníkom a novinkami. Tou pod-
statnou je posudzovanie prác v dvoch 
kategóriách. Videá budú v súťaži 
rozdelené hranicou do a od 18 rokov 
(vrátane).

Od svojho organizátora, nitrian-
skej content marketingovej agentúry       
ContentFruiter, dostala súťaž aj nový 
šat – elegantný tmavý dizajn, ktorý      
sa pohráva so svetlom a tieňom.

Súťaž rozširuje možnosti spolu-
prác

Cieľom súťaže RECfruit je objaviť 
nové talenty a dať im príležitosť nájsť 
uplatnenie. Preto sa súťaž rozhodla 
ponúknuť videomakerom uzavretie 
spolupráce s konkrétnym sponzorom 
súťaže.

RECfruit opäť pozýva všetky mla-
dé talenty, aby neváhali a verejnosti 
ukázali, o čom točia. Na porotcovské 
stoličky zasadnú aj nové mená. Ich 
odhalenie prebehne prostredníctvom 
profi lu na Facebooku a Instagrame        
@recfruit_sk.

Celoslovenská súťaž 
pre videomakerov je spustená
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

BILLA Bratislava Mzda: 3,3330 €/h. brutto 

Kaufland Bratislava Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

0948 948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Nástup ihneď.
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0905 877 690 

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto
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INZERÁt,KtORÝPREDÁVa

0905 799 782
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Prijmeme nových zamestnancov 
 

 

0800 500 091.
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KŠX-Delta príjme 
:

Miesto práce: 
Ubytovanie

+ stravné lístky
Kontakt: 0918 493 960

Mail: 
mhruby.idelta@gmail.com
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PRÁCA NA SLOVENSKU  
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:

Mzda: 800 EUR
ELEKTROTECHNIK: 

Mzda: 832 EUR
VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR

ZVÁRAČ CO2: 
Mzda: 930 EUR
 Miesto práce: 

Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA + 

STRAVNÉ LÍSTKY
Kontakt: 0918 493 960 

Mail: stajanslovakia@azet.
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tel: 0918/413582, 0904/881 418, 

 info@gsksro.sk

TPP 
 

TESÁROV
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre 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 

34
-0

09
0

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

TO, RÝCHL
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


