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PREDAJ
PALIVOVÉHO

DREVA

Kontakt: 0905 234 929
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VYPRATÁVANIE 
DOMOV, BYTOVÝCH 

A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
pivnice, povaly, garáže, stavby, sklady.

0903 640 759
vypratavaniekosenie@mail.telekom.sk

Čistenie, 
kosenie pozemkov 
a výrez náletových 

drevín. Ručné búracie 
práce RD, stodôl, 
vedľajších budov.
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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0905 923 625 | www.tulis.sk
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KLAMPIARS T VO
KL Ps.r.o.
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PEKNÁ STRECHA
NÁTERY  STRIECH 

VO VÝŠKACH
VÝMENA STRIECH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631
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ODŤAHOVKA 
NONSTOP SNV

ODŤAHOVKA SNV  MKAUTO.SK

AJ DOVOZ ÁUT ZO ZAHRANIČIA
NÁHRADNÉ VOZIDLO ZDARMA
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Ide do tuhého, zúri druhá vlna, nákaz 
a obetí je viac, ako v marci a v apríli, 
keď mal každý - ako vravela moja sta-
rá mama - “scisknutú ric”.

Vtedy som iba zriedkavo videl nie-
koho vyjsť na ulicu bez rúška, to už 
naozaj musel byť “ignorant a vyvrheľ”. 
(Alebo človek s diagnózou, ktorá mu 
rúško neumožňovala nosiť.) Rukavice 
mal každý druhý a rabovanie obchodov 
sa dialo organizovane, päť zákazníkov 
v dedinskom obchode a ostatní vonku. 
Mimochodom, ako mole? Darí sa im? Že 
pozdravujem!

Minulú nedeľu istá súkromná tele-
vízia zverejnila prieskum Focusu, z kto-
rého bolo úplne zjavné, z akých táborov 
a z prostredia akých hodnôt sa grupujú 
odmietači rúšok. Bol to argument nad 
všetky argumenty a iba potvrdil to, čo si 
väčšina spoločnosti iba myslela a o čom 
bola presvedčená. Ten prieskum teda 
neprekvapil, ale mimoriadne pomohol. 
Zorientovať sa v tom, kto je teraz, počas 
druhej vlny - kto.

Kto myslí na seba, na svoje pohod-
lie, kto nie je zodpovedný, kto ignoruje 
pravidlá a nariadenia. Naopak, podľa 
rúšok na tvárach možno poznať doteraz 
mnohých nepoznaných ohľaduplných, 
zodpovedných, mysliacich na iných, 
nielen na svoje ja a takzvané svoje “prá-
va”. Mimochodom, ak si zlomíte nohu a 
lekári vám ju dajú do sadry, tiež porušili 
vaše ľudské práva? Alebo keď sa v aute 

zapnete do bezpečnostných pásov, tiež 
niekto obmedzil vašu slobodu?

Zrazu sa vynorilo toľko bojovníkov 
za ľudské práva, že ak by čo len ústa otvo-
rili počas uplynulých tridsiatich rokov, 
žijeme si v rajskej demokracii. Kde boli 
doteraz? Kedy sa ozývali keď zo zamest-
nania vyhadzovali “naši” šéfovia stra-
nícky nepohodlných zamestnancov? Kde 
boli všetci tí “slobodumilujúci”, keď sa k 
moci dostávali režimy, po ktorých nám tu 
zostali iba každodenné zatýkania zločin-
cov Národnou kriminálnou agentúrou? 
Vlastne, ani sa netreba pýtať, odpovede 
dal spomínaný prieskum Focusu.

Mimochodom, ak už ide o ľudské 
práva - moje základné ľudské právo je 
právo na zdravie. A budem si vyžadovať 
jeho plnenie hoci aj sankcionovaním ne-
dodržiavania opatrení, ktoré mi to právo 
majú zabezpečiť v praxi. A treba sa poďa-
kovať polícii, ktorá pokutuje tých, ktorí 
ignorujú spoločensky záväzné pravidlá, 
ako aj mladíkovi na benzínke, ktorý jed-
nou ranou poslal k zemi ignoranta, ktorý 
sa fyzicky oboril na pumpárku len preto, 
že ho požiadala, aby si nasa-
dil rúško. Toto sú hrdino-
via týchto dní.

Inak, pokojne tie rúš-
ka nenoste, aspoň už z 
diaľky vidno, kto je kto.

S pozdravom

Masky nás demaskovali

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

66
-0
17
4

Máte dlhy ? Súdy ? Dr by ?
V ši

  0905 638 627

FRÉZOVANIE a
VANIE
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> fréz kovanie
   komínov
> stroj stenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

stenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., L 15
 0905 279 418, Michal Hudá

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

ontaktujte nás v pracovných d h
od 7,00 hod do 17,00 hod

V
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»KÚPIM JAWU PIONIER STA-
DION aj diely, 0911636113
»KÚPIM motorky- JAWA/
CZ BABETU TATRAN MANET 
STADION PIONIER SIMSON AJ 
DIELY 0905450533
»KÚPIM Cz, JAWA, SIMSON, 
PIONIER alebo aj diely. 
0949505827

»Garáž do prenájmu v 
SN, ul.Javorová, 50€. 
0950313043
»Kúpim 2 al.3 izb. byt SNV 
0902116200

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531
»Darujem 2-mes. kocúrika 
0948115764

»Kúpim vojenské veci šable, 
bodáky, dýky, uniformy od-
znaky a iné do r.1945 platím 
v hotovosti 0940740451
»Kúpim staré odznaky po 
vojakoch, partizánoch, ha-
sičoch, osobnostiach. Do-
hoda. 0907910755
»Kúpim staré odznaky po 
vojakoch, partizánoch, ha-
sičoch, osobnostiach. Do-
hoda. 0907910755

»Predám stan pre 3 osoby 
pomarančový plus 2 nafu-
kovačky plus 1 spacák, cena 
dohodou. Tel. 0910264229

»Kúpim domáce tkané 
plátno, vrecia, kroje, sukne, 
kašmírové šatky, maľova-
né truhlice, starožitnosti 
0909117320

»Tmavovlasý vysoký 44 roč-
ný muž s dobrým výzorom, 
by rád spoznal štíhlu ženu 
na nezáväzné stretnutia. 
SNV, LE, PP 0908 668 783

Občianska
riadková
inzercia
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    

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

Príklad:
RP SN 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, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na tretej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky za-
bezpečuje ELET, s.r.o.
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ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

460,00 €
pôvodná cena

420,00 €
cena po z ave s montá ou

KOVANIE

MONT

AK
Neváhajte, platí do v

priechodná šírka dverí = 80cm

- 20  €

- 20  €

NA ODNEJŠIE CENY PODLÁ  A INTERI ROVÝC  DVERÍ V REGIÓNE

NAJPREDÁVANEJŠIE BEZPE NOSTN  DVERE
0908 995 976 | 0905 794 067

20 DEKOROV

NOVINK
DIGITÁLNE KUKÁTKO
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CALL CENTRUM

0918 607 897
0915 971 823
0905 552 537

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

PRÁCA PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

85
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- pracovník 
   vo výrobe /ČR/
- montážny 
   pracovník /ČR/
- zdravotné 
  asistentky sestry
  opatrovateľky /DE/
- klampiar, inštalatér
   zvárač  /DE/
- balenie čokolády 
   a kozmetiky / ČR
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STAJAN Slovakia príjme na HPP:  
- ELEKTROTECHNIK §21, §22

Mzda: od 850 EUR
- PRACOVNÍK S POVOLENÍM 
NA OBSLUHU TLAKOVÝCH 

NÁDOB: Mzda: 800 EUR
 Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom

UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY V HODNOTE 4,10 €

Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.sk
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Lešenári a stavbári pozor!

+421 907 780 698 / +421 948 672 122 
cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú prácu na turnusy
plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko

24. septembra 1046  
počas tzv. pohanského povstania v Uhorsku boli 
umučení biskupi Gerard a Buldus a smr-
teľne zranený bol nitriansky biskup Bys-
trík, ktorý zraneniam podľahol 26. septembra 
1046

Výročia a udalosti
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Losos
• fileta s kožou
• bez kostí

129

-35%
cena za 100 g

1.99

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Kur�a a 2 kuracie štvrte 149

-42%
cena za 1 kg

2.59

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

Makrela   
• filety
• rôzne druhy 089

-31%

(100 g = 
0,87/1,05/PP)

170 g

1.29

Chery paradajky stapcové 109

-39%

(1 kg = 3,63)

300 g balenie

1.79

039

Supercena
1 l

Trvanlivé mlieko
• 1,5 % tuku

Instantá káva   
• 100% Robusta

249

-37%

(100 g = 1,25)

200 g

3.99

099

-37%
kg

1.59

Jablká Golden Delicious
• nový zber

 

u nás s nemuste 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 20. 9. 

Ponuka tovaru platí od 20. 9. do 26. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 8. 9. 2020.



SN20-28 strana- 7

spomíname / služby, bývanie, zamestnaniespišsko 7

33
-0

06
3

35 % 
alkoholu

999

-44%

(1 l = 14,27)

0,7 l

17.99*

rôzne druhy

069

-22%

(100 g = 0,35)

200 g

0.89

045

-23%

(1 l = 0,30)

1,5 l

0.59

Magnesia   
• perlvá/jemne perlvá

Tvaroh 
hrudkovitý
• jemný

077

-40%

(1 kg = 3,08)

250 g

1.29*

Jogurt Klasik
• rôzne druhy 019

-20%

(100 g = 0,15)

125 g

0.24*

Uriner
• multipack

399

Supercena

(1 l = 1,00)

8 x 0,5 l = 4 l

Aviváž Suprême   
• rôzne druhy

259

Supercena

(1 l = 2,16
1 pranie = 0,05)

1,2 l

rôzne druhyrôzne druhy

( 00kg  3,08)

Prací gél   
• v ponuke 

aj Prac 
prášok 
3,51 kg za 
7,99 €

60 
praní

48 
praní

799

-42%

(1 l = 2,66
1 pranie = 0,13)

3 l

13.99*

Crème Brûlée 159

Supercena

(100 g = 0,80)

2 x 100 g = 200 g

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY

20. - 26. SEPTEMBRA

Ponuka tovaru platí od 20. 9. do 26. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.



SN20-28 strana- 8

bývanIe Najčítanejšie regionálne noviny
8

63
-0
04
5

Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne �rmy
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19. september 1848      
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej 
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

Výročia a udalosti

22. september 1818
bulou rímskeho pápeža Pia VII. Relata Semper bola kanonicky zria-
dená Prešovská eparchia

Výročia a udalosti

V našej radakcii si môžete 
podať inzerciu do celej siete 
regionálnych novín
0905 719 139
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„Postoj chvíľa, taká si krásna…“   
znie výrok, ktorý ste prevdepo-
dobne v živote počuli mnohokrát. 
Goetheho Faust.  Slávny spisovateľ 
určite netušil, že tieto jeho slová 
vojdú doslova pod kožu. Napríklad 
autorovi nasledujúcej reportáže s 
dychberúcej Malej Fatry.

Stojím v tiesňave pod Mníchom, 
skalným útvarom po ľavej ruke, sme-
rom hore k záveru doliny. Klačiaca 
postava mnícha, akoby sa modliaca k 
horám. Pokračujúc chodníčkom popri 
- vraj riečke - Varínke, ktorá nedávno 
po veľkých lejakoch strhla so sebou 
takmer pol doliny až dolu do Terchovej, 
skalné bralá ponúkajú úžasné divadlo. 
Pre ľudí s určitou dávkou predstavivos-
ti sú zrazu nad nimi či pri nich aj mno-
hé ďalšie pozoruhodné skalné útvary 
ako Ťava, Päť furmanov, Krokodíl, Já-
nošíkova kolkáreň, Jánošíkova posteľ 
a Organy.

Dva smreky a kríž
Kráčam chodníčkom z tiesňavy Va-

rínky po úžasne rozvoňanej lúke a tu 
- malá drevená ohrada s krížom - po-
znáte - IN RI, lavičkou učupenou medzi 
dvomi smrekmi a napísanou výzvou, 
ktorá v pár riadkoch vykresľuje ten pra-
vý zmysel života.

“Zamysli sa človeče, na tomto mieste 

a ďakuj osudu, že ti umožnil tu pose-
dieť, odpočinúť. Pozeráš sa tu na več-
nosť hôr, v ktorej si ty iba malou epi-
zódou, no vždy vítanou, ak sa k horám 
budeš správať ako k darcom života.” 
takže, posedieť, podumať, snažiť sa 
zapamätať myšlienku. A poďme kráčať 
tým neskutočne nádherným svetom v 
rannom prízemknom opare zas o čosi 
vyššie. Ako v každodennom živote - 
stále kamsi vyššie. Za vrcholom, ktorý 
akoby sa nikdy nepriblížil a stále pri 
tom stál na jednom a tom istom mieste. 
Iba my sa pachtíme a čím viac zbytoč-
nej energie vynakladáme, tým ďalej 
ten vrchol je. Treba iba kráčať, pokorne 
kráčať a tešiť sa zo života. A poďakovať 
sa osudu.

Hľadáme vo svete to, 
čo nám ponúka domovina

» ib
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

ČISTENIE HROBOV
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KUPÓNNA ZĽAVU10€

JEDNOHROB 65 €  
DVOJHROB 100 €  
DOPRAVA ZDARMA
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20. september 1954
vytvorený prvý program v programova-
com jazyku Fortran

Výročia a udalosti
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predložka  
s 2. pá-    
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tajni ky

zrakový 
orgán
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rýdzos     
mince
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vo vzdu-   
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stokýnal,  
napichoval

popichá    
rohami

ženské    
meno

tekutina    
z mlieka

územie    
spravova-  
né kalifom

oblô ik

citoslovce 
nesúhlasu

3. as     
tajni ky   
ch asce    
(pejor.)

E V 
Prešova

žiak       
7. triedy    
zmyte

po ul nalievali   
vetrík

rodný kraj

šúcha     
vykopaním 
vzniknutý  
priestor

Pomôcky: 
madras,   

aloi, moa,  
ave, trol

asto      
sype      

miliardtina 
voltu

fakultná    
nemocnica 
nemecké   

muž.meno

ni ový

nálev,     
po esky   
zn. pre    
troland

latinský   
pozdrav

hudobné   
teleso     

rezance    
(hovor.)

skratka    
štátu      

New York

onedlho   
prira ova-  
cia spojka

lipla    
(kniž.) kniha máp

puzdro

1. as     
tajni ky    

boj        
kordom

vydávaš   
rozkazy

grafická 
technika   
pštroso-   
vitý vták

obrežem

gél,       
po esky   
výrobné    
družstvo

zbavovala  
nejakého   
obmedze-  

nia

Teofil     
(dom.)

vzdušná   
biela      

bavlnená   
tkanina

Mami ka odchádza do mesta a pýta sa 
syn eka:
- Janko, budeš sa hra  s vlá ikom, 
alebo s vychovávate kou?
- Ešte neviem,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom
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Chrípková sezóna trvá na severnej 
pologuli od októbra daného roka 
do konca apríla nasledujúceho 
roka. Posilnite počas chrípkovej 
sezóny obranyschopnosť svojho 
organizmu dopĺňaním vitamínov, 
pravidelným pohybom i dôklad-
ným umývaním rúk. Chrániť sa 
môžete aj včasným očkovaním.

Obranyschopnosť organizmu, vráta-
ne detského, možno počas chrípkovej 
sezóny podporiť zvýšeným príjmom 
vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov 
zo skupiny B – komplexu. Získate ich 
konzumáciou dostatočného množstva 
čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných 
obilnín. „Najvhodnejšie je vyberať si z 
nej druhy bohaté najmä na vitamín C, 
teda papriku, chren, citrusové ovocie, 
kivi, zelené vňate, kel, kapustu,“ radia 
odborníci z Úradu verejného zdravotníc-

tva Slovenskej republiky. Na posilnenie 
celkovej odolnosti organizmu odporú-
čajú udržiavať sa v dobrej fyzickej kon-
dícii v podobe cvičenia a každodenného 
pobytu na čerstvom vzduchu. Pomôže 
tiež dostatok spánku a otužovanie.

Dajte sa včas zaočkovať
Proti chrípke sa môžete chrániť aj 

očkovaním. Podľa verejných hygieni-
kov ide o najúčinnejšiu prevenciu pro-
ti tomuto ochoreniu. Očkovanie proti 
chrípke zabezpečí tvorbu ochranných 
protilátok proti vírusu chrípky ešte do 
času jej zvýšenej aktivity, ktorá sa pred-
pokladá v decembri. Keďže dostatočná 
hladina ochranných protilátok sa v tele 
vytvorí asi po 10 až 14 dňoch po očko-
vaní, odborníci ho odporúčajú podstú-
piť v októbri alebo novembri s tým, že 
pred očkovaním by ste nemali pociťovať 
príznaky chrípky a prechladnutia. Vak-
cína vás chráni približne šesť mesiacov. 
„Vzhľadom na to, že zloženie očkova-
cích látok proti chrípke sa každoročne 
mení, očkovanie proti tomuto ochore-
niu je potrebné absolvovať každý rok,“ 
objasňujú odborníci. Očkovanie proti 
chrípke odporúčajú najmä rizikovým 
skupinám ľudí ako sú seniori, osoby so 
závažnými chronickými ochoreniami, 
tehotné ženy, osoby s oslabenou imuni-
tou a zdravotnícki pracovníci.

Očkovanie proti chrípke 
a ochorenie COVID-19

Častokrát hľadajú ľudia odpoveď na 
otázku, či môže pomôcť očkovanie pro-
ti chrípke v prevencii proti ochoreniu 
COVID-19. „Očkovanie proti chrípke je 
vhodné, chráni pred chrípkou počas 
prebiehajúcej chrípkovej sezóny. Ak by 
človek ochorel na infekciu vyvolanú 
koronavírusom, ďalšie ochorenie pre-
biehajúce súbežne, znamená vysoké 
riziko komplikácií,“ odpovedajú verejní 
hygienici.

Pomocníci z prírody
Pomoc pri podpore obranyschopnos-

ti nášho organizmu môžeme nájsť aj v 
prírode. Bylinkové čaje nás v jesenných 
mesiacoch nielen zahrejú, ale aj pod-
poria naše zdravie. Staviť môžeme, na 
echinaceu, šípky aj rakytník. Mnohí tiež 
nedajú dopustiť na zázvorový čaj. Ten 
jednak posilní imunitu a pomôže tiež 
organizmu bojovať s nachladnutím a 
chrípkou. Účinky pre zdravie sa znáso-
bia, ak do čaju pridáte med a citrón.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Posilnite obranyschopnosť svojho organizmu

Chrípková sezóna klope na dvere

ZDRAVIENajčítanejšie regionálne noviny

Zázvorový čaj s citrónom a medom pomôže pri nachladnutí.   
foto autor silviarita pixabay

Náš tip na zázvorový čaj
Pripravte si čerstvý zázvor približne vo 
veľkosti orecha.  Očistite ho, nastrú-
hajte, zalejte pol litrom vriacej vody a 
nechajte lúhovať 10 minút. Čaj ochuť-
te medom a citrónovou šťavou. Med 
nepridávajte do horúceho nápoja, 
nechajte ho mierne vychladnúť, inak 
prídete o zdraviu prospešné látky.
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DEZINFEKCIA VOZIDLA
ULTRAZVUKOM

Ultrazvukov k vo 

REKUPERÁCIA 

99,9 % 

a k a v

 

PROFESIONÁLNY,

VYSOKO VÝKONNÝ

ULTRAZVUKOVÝ

GENERÁTOR

OBJEDNÁVKY A INFORMÁCIE NA:

d-t@d-t.sk www.d-t.sk0911 856 693

ŠETRENIE PRI VYKUROVANÍ
RODINNÉHO DOMU / BYTU

NÁVRH  DODÁVKA   SERVIS
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Klimatizácie
na splátky

MONTÁŽ

DO 3 DNÍ

®

0915 863 995
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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 
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Prijmeme nových zamestnancov 
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