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BRATISLAVSKO
západ
Týždenne do 100 200 domácností

VŠETKO
MÁME SKLADOM !

online
kurzy
NJ

Doručenie kuriérom

24 hodín

www.mathetik.at

do
priamo k Vám

EXKLUZÍVNE
ochranné rúško

INZERCIA

0905 799 782

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

Slovensko
- ZVLÁDNEME TO!
94-0146

www.pekneruska.sk

10-0230

TOP PRODUKT
Ľahká a pohodlná
ochranná maska
na ústa a nos.

63-144

PEKNÉRÚŠKA.SK

6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

66-0003-3
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NOVÁ
KOLEKCIA
kusových kobercov

Diamond Kids

Inšpirujte sa
vo Vašej najbližšej
predajni BRENO
s najširším sortimentom
podlahových krytín
Bratislava, Dunajská Streda,
Liptovský Mikuláš, Martin,
Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina

44,40

E/ks

bytové

PVC

zmer

cena za ro

ponúkame
tiež
v šírkach

80x150 cm

výber

kobercov, PVC
a vinylu

8v SRx

BRENO.sk

facebook.com/koberce.breno.sk
instagram.com/koberce_breno_sk
Akcia platí do 31. 10. 2020 alebo do vypredania zásob.
Za prípadné tlačové chyby neručíme Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Zobrazené fotografie sú len ilustračné.

5

m

máme

najväčší

Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

Poradenstvo
a individuálny prístup

Rezanie podlahovej
krytiny na mieru

Obšívanie
kobercov

Váš tovar Vám
dovezieme po celej SR

Koberec aj PVC Vám
profesionálne nainštalujeme

LQ]HUDW%UHQR5HJLRQSUHVV6.B[LQGG

-15
KUPÓN NA Z¼AVU
pri nákupe

%

Platí len do 31. 10. 2020!

Vz�ahuje sa iba na tovar v predajni. Z�avy
sa nes�ítavajú. Neplatí spätne, na služby
na akciový tovar, ani na objednávku.
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0905 799 782
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0907 887 362
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DISTRIBÚCIA (100.200 domácností)
Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devínska Nová Ves, Devín,
Horský park, Záhorská Bystrica,
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba,
Kramáre

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

08 STAVBA

REMESELNÍCI
»GLAZOVANIE VANÍ. 30 rokov
prax, 5 rokov záruka. Cena
70 €. Tel.: 0904 267 926
www.glazovanievani.estranky.sk
»Glazúrovanie vaní 0905
983 602
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665

02 AUTO-MOTO / iné

09 DOMÁCNOSŤ

»Výkupim motorové vozidlá všetkých značiek, staré,
nepojazdné, havarované.
T.č.: 0905 505 129

»Predám 2 dverovú viacúčelovú skriňu (vešanie, police). Cena dohodou 0908
880 728

03 BYTY / predaj

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

04 BYTY / prenájom

11 HOBBY A ŠPORT

05 DOMY / predaj

12 DEŤOM

»Predám nadštandardnú
7-izbovú chalupu vo vynikajúcom stave, v luxusnom
prostredí Kremnických hôr,
18km od diaľnice D1, Turč.
Teplice 16km, Kremnica
6km. Pozemok 1.360m2 na
pozemku bazén, tepelné
čerpadlo, altánok, garáž,
dreváreň, parkovanie, bohatá zeleň. Chalupa po
rekonštrukcií, okná, dvere,
omietky, voda, kanál, el.
T.č.: 0948 330 226. RK nie,
174.000 €

Komerčná
riadková
inzercia

13 RÔZNE / predaj

94-00132

BRATISLAVSKO
západ

Najčítanejšie regionálne noviny

»Predám skartovačku. Cena
dohodou 0908 880 728

14 RÔZNE / iné
»Vypratávanie nehnuteľností pozostalostí, zadarmo. Výmenou za nepotrebné veci 0904 967 430, 0910
134 676
»Kúpim staré plechové
hračky. T.č.: 0905 505 129

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

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

06 POZEMKY / predaj

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

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

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

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
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
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MZDA OD 850 €
DO 1300€

OPRAVA CHLADNIČIEK
»Matúš 0905 616 431

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPRAVA PRAČIEK
85_0692
FSAFF

 *)!
'&5
!%/(0*

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
»Ma ľov k y - r ýc hle - č isto
0905 723 981

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

VYŠETRENIE CELÉHO TELA

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

VZDELANIE / KURZY

» 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
AKCIA 30€

www.diagnostika.estranky.sk

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

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

BIO DIAGNOSTIKA

»Kvalitná nemčina 0910 94
32 86

PREPRAVA
ZVIERATÁ
99-0049-23

Západné Slovensko

PRACUJ
U NÁS v ČR

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
NEHNUTEĽNOSTI
VODA-KÚRENIE-PLYN
MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
OPRAVA CHLADNIČIEK

POŠLITE SMS

OPRAVA PRAČIEK

ZÁCLONY • ZÁVESY
GARNÍŽE

AUTO MOTO
PREPRAVA

Zameranie • Návrh • Šitie • Montáž
Kompletná realizácia na mieru

www.vuenne.sk / 0905 413 229
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OKNÁ
16-0349

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

www.konstrukter.sk

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

CHCETE SI PODAŤ INZERÁT ?

07 REALITY / iné
»Kúpim stavebný pozemok
6-10 árov Senec alebo časť
Mlynský klin. Tel.: 0904 911
007
»Kúpim byt v Bratislave
a okolí 0903 461 817
»Kúpim garáž v Bratislave. Platba v hotovosti. Tel.:
0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507

ELEKTROINŠTALÁCIE
»Elektroinštalácie 24 hod.
Prípojky, práca s plošinou
do 22m. Revízne správy.
Vytyčovanie káblových porúch. Pílenie stromov, orezy
aj pod napätím. Projektovanie, bleskozvody 0904
466 149

PREPRAVA

služby, reality

bratislavsko západ

3

Všetko pre kancelárie, sklady a dielne
nájdete na ajprodukty.sk

Frézovanie

sterilizaciavzduchu.sk

komínov

Kontakt: 0918 454 003
Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je
nákladná váha a železničná vlečka.
10-0049

ER

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

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

Reality Gold – Bratislava s.r.o.
Prevádzka: Cukrová 14, 813 39 Bratislava
16-02

ZĽAVAEZ

Odkúpime Vašu nehnuteľnosť v hotovosti
po dohode (s možnosťou
zriadenia doživotného užívania).
Vyrovnáme Vaše dlhy na nájme, exekúcie,
úvery, nebankové spoločnosti
aj tesne pred dražbou.
Sprostredkujeme predaj, prenájom
a výmenu bytov.

0905/491 888, 0903/909 888

32-0025-1

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

32-0009-1

dezinfekcia vzduchu v miestnosti
za prítomnosti ľudí bez produkcie ozónu

www.renovacia-dveri.eu
Obhliadka,
poradenstvo
- renovácia dveri
a cenová
ponuka u Vás
- kľučky, zámky, sklo
doma - služba
- nové dvere a zárubne
zdarma !!!
- renovácia vstavaných skriň

NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:

Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava,

renovacia@renovacia-dveri.eu

94-0004-3

obhliadky: 0905 605 934
prevádzka: 0948 288 791

Dražobník GAVILA s. r. o.,

1. mája 173/11, Trenčín, IČO: 45 517 959
uverejňuje týmto podľa zákona č.527/2002 Z. z.

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE č. 013/2019
Dátum dražby: 11.11.2020 o 11:00 hod. - Prvé kolo dražby

Miesto konania dražby: Národné tenisové centrum, Príkopova 6, Bratislava,
III. poschodie, sála č. 2
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre k. ú.
Petržalka, obec Bratislava - m. č. Petržalka, okres: Bratislava V, zapísané na LV č. 2635,
a to: byt č. 3, nachádzajúci sa na 6. poschodí, vchod Iľjušinova 8 v bytovom dome súp.
č. 1025, postavenom na pozemku parcely registra ,,C“ evidované na katastrálnej mape
parc. č. 3145 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
a na príslušenstve o veľkosti 2087/100000. Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba
1025 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4029 a nie je predmetom dražby.

gavila@gavila.sk, www.gavila.sk, kontakt, 0905 476 407, 032/3262 202

36-0117

Bližšie informácie o podmienkach účasti na dražbe:

85_0713

Najnižšie podanie 87 000,- EUR. Dražobná zábezpeka 5 000,- EUR
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charita / služby
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Zbierka
školských pomôcok vyvrcholila

08-0 TT41

Aj napriek náročnej situácii ohľadom pandémie sa však podarilo vyzbierať veľké množstvo pomôcok.
Začiatok školského roka je pre mnohé
rodiny v núdzi veľmi finančne náročný.
Aj preto sa Spišská katolícka charita
zapája do Zbierky školských pomôcok,
ktorú každoročne zastrešuje Slovenská
katolícka charita. V regióne Spišskej
katolíckej charity bolo k dispozícii až
14 zberných miest, kde mohli ľudia
priniesť nové, ale aj používané školské
pomôcky.
Deti vďaka darom od dobrých ľudí
dostali množstvo potrebných školských pomôcok, od zošitov, peračníkov, farbičiek, pier, cez ceruzky, obaly
na zošity, kružidlá, strúhadlá, pravítka, dosky, nožnice, uhlomery, gumy,
fixky, štetce, farebné papiere, výkresy,
notesy a dokonca do rodín poputovali
aj desiatky používaných, ale aj úplne
nových školských tašiek.
Do zbierky sa zapojilo množstvo
jednotlivcov, rodín, farností, mestské
samosprávy, ale aj rôzne firmy so školskými potrebami. Novinkou bolo zber-

né miesto v OC MAX Poprad, kde ste sa
mohli stretnúť s našimi dobrovoľníkmi.
Počas tohto ročníka sa v tomto
regióne vyzbieralo neuveriteľných 30
105 kusov pomôcok. V rámci celého
Slovenska sa vyzbieralo vyše 55 000
kusov potrebných školských pomôcok.
Jednotlivé pomôcky sa už distribuovali do rodín, ktoré majú rôzne finančné
problémy.
Ak ste sa do zbierky nestihli zapojiť
a chceli by ste darovať núdznym deťom
akékoľvek školské pomôcky, ozvite
sa nám. Všetky potrebné kontakty na
Spišskú katolícku charitu nájdete na
stránke: www.caritas.sk.
Spišská katolícka charita je samostatný právny subjekt Spišskej diecézy,
konfederatívne združeným v Slovenskej katolíckej charite. Svojou činnosťou nadväzuje na činnosť Diecezálnej
charity v Spišskej diecéze, ktorá bola
od roku 1927 jedným z členov Ústrednej
Karity na Slovensku.

» Zdroj: SKCH

33-0073

Od 1. júna do 15. septembra sa na
celom Slovensku uskutočnil už 11.
ročník Zbierky školských pomôcok.
Na území Spišu, Oravy a Liptova ju
organizovala regionálna Spišská
katolícka charita.
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redakčné slovo / služby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0917 649 213

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

10-0047

OKIEN

0903 791 159

TEPOVANIE

POLIENKA aj GUĽATINA

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

Karol Mikláš

94-0131

Dobrý deň, vážení čitatelia, dnes začínam moju úvahu týmto výrokom známeho francúzskeho esejistu, spisovateľa
a dramatika. Definícia nenávisti nám vysvetľuje, že nenávisť je hlboká, intenzívna
emócia vyjadrujúca zaujatosť, nepriateľstvo a odpor voči inej osobe či faktu ňou
prezentovanému, skupine alebo objektu,
nenávisť sa spája s potrebou škodiť, a to
s pocitom radosti, keď k naplneniu tejto
potreby dôjde. Ide o zmes citu a afektu.
Na rozdiel od hnevu je nenávisť emocionálnym dôsledkom vážneho konfliktu,
frustrácie či deprivácie a ako viac-menej
trvalá psychická zameranosť má vplyv na
interpersonálne správanie danej osoby.
Naši rodáci, žijúci v zahraničí, si v poslednom čase všímajú rozmer nenávisti,
ktorý sa začína zjavovať na sociálnych
sieťach, používaných Slovákmi. A žijúc
zjavne v inom svete, sú zdesení. Keď už
sme pri tých sociálnych sieťach, budem
citovať vyjadrenie aspoň jedného z nich,
tiež na sociálnej sieti: “Mám pocit, že na
internet majú prikázané chodiť najvulgárnejší ľudia. Jedno či mladí, starí, ženy (tie
sú niekedy ešte vulgárnejšie ako chlapi),

skrátka na zaplakanie.“ Píše na sociálnej
sieti lekár slovenského pôvodu, žijúci a
pracujúci v Nemecku. A pokračuje - čím
oplzlejšie a vulgárnejšie, čím agresívnejšie, tým lepšie. Spŕška vulgárnosti, neustále osočovanie. Ja mám na všetkých, čo
píšu tieto ohavnosti, jednu otázku! Čo tým
chcete dosiahnuť? Čo tak raz aj počúvať? A
hlavne sa zamyslieť!“
Victor Hugo, ktorého, dúfam, netreba
nijak osobitne predstavovať, povedal toto:
„Čím menšie je srdce, tým viacej nenávisti
prechováva“. Áno, „pravda plodí nenávisť.“ To je zas citát Decima Magna Ausoniusa, rímskeho dramatika a básnika,
jedného z popredných vzdelancov štvrtého storočia. Dalo by sa to povedať aj takto
- čím viac nenávisti k faktu, tým viac sa
potvrdzuje jeho pravdivosť. Na Slovensku
týchto týždňov to platí asi dvojnásobne.
Skutočne sa to nedá bez tých nenávistných slov, statusov, postojov?
Nedá sa to s rozumom? Boj s
dvomi pandémiami je oveľa
zložitejší ako s tou jednou,
čo tu máme už od jari.
S pozdravom - ROR rúško, odstup, ruky všetko dobré želá

HĹBKOVÉ

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV
Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov
rozširujeme službu pre Bratislavu, a to v podobe
ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená
na jeden deň v týždni, a to v utorok.

Otvorili sme pre Vás novú zberňu

www.pranie-kobercov.sk
PO-PI 9:00 - 18:00

Práčovňa a čistiareň
TUZEXX s.r.o. ,

Kopčianska 20, Bratislava-Petržalka

PO-PIA 8:30 - 16:00

tel.: +421 948 327 723

32-0003-10

„Svoje nenávisti odieva do subjektívnych právd - hľa, technika malých a neúprimných.“ — Henry De Montherlant.

PALIVOVÉ
DREVO

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

16-0

Nenávisť

5

24-0020
24-0019

bratislavsko západ

Samozber jabĺk a hrušiek
v Dunajskej Lužnej a Miloslavove

Samozber až do konca októbra 2020

Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov
a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Možnosť nazbierať si jablká – rôzne odrody
I. trieda od 0,80 €/1 kg
II. trieda 0,30 €/ 1 kg
Hrušky
I. trieda od 1,20 €/1kg
II. trieda 0,60 €/1 kg

Práce vo výškach

Výročia a udalosti
zomrela Terézia Vansová, slovenská spisovateľka (* 1857).

10. októbra 1942
32-00121

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

0903 969 611

32-0035-3

Aj odrody FUJI a BRAEBURN vhodné
na zimné uskladnenie.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

0
202
10.
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

viny
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Viete ako odlíšiť chrípku, prechladnutie a ochorenie COVID-19?

Zachovajte chladnú hlavu a zamerajte
sa na príznaky
Na Slovensku je druhá vlna pandémie a mnoho ľudí zápasí s koronavírusom. Treba však mať na pamäti, že sa o slovo môžu prihlásiť aj
ďalšie respiračné ochorenia. Viete
ich navzájom odlíšiť?

telesnej teploty, proti kašľu, bolesti hlavy
a proti zápalu dýchacích ciest. Treba si
dopriať veľa spánku a teplého čaju.

Prechladnutie nevzniká náhle

Prechladnutie nevzniká náhle z
plného zdravia a nie je sprevádzané
V každom prípade je v týchto časoch vysokou teplotou, triaškou bolesťami
dôležité nepodliehať panike. Či už ide kĺbov a svalov. „Typickými úvodnými
o chrípku, bežné prechladnutie alebo príznakmi sú nádcha, kýchanie, slziace
koronavírus, zamerajte svoju pozornosť oči a podráždené hrdlo,“ objasňujú vena príznaky, ktoré by vám mali pomôcť rení zdravotníci a zároveň radia, že pri
ľahkých príznakoch ochorenia sa stačí
tieto ochorenia odlíšiť.
zdržiavať pár dní v domácom prostredí
a piť veľa teplého čaju a užívať voľne
Chrípka má náhly
dostupné lieky, ktoré odporučí lekárnik.
nástup príznakov
Chrípka má náhly nástup príznakov z „Pokiaľ ochorenie trvá dlhšie ako 3 dni
plného zdravia a je sprevádzaná vysokou a klinický stav sa zhoršuje, je potrebné
teplotou. „Typickým úvodným prízna- navštíviť ošetrujúceho lekára. Pri respi- ilustračné foto
kom je bolesť kĺbov a svalov, silná bo- račných ochoreniach spôsobených baklesť hlavy. Chrípka sa prejavuje suchým tériami, lekár rozhodne o potrebe podá- mierne až stredne závažné príznaky a
a dráždivým kašľom, často sa objavuje vať antibiotiká,“ odporúčajú odborníci. uzdraví sa bez hospitalizácie. COVID-19
zimnica a triaška. Po 48 hodinách sa
postihuje najmä dýchací systém a v
môže prejaviť nádcha a bolesť hrdla,“ po- COVID -19
niektorých prípadoch vyvoláva ťažký
pisujú verejní hygienici. Chrípka je víruCOVID-19 je infekčné ochorenie, zápal pľúc. „Príznaky ochorenia sú hosové ochorenie, a preto sa nelieči antibio- vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. rúčka nad 38°C, kašeľ, sťažené dýchatikami. Jej liečba spočíva v zmierňovaní Ochorenie sa prejavuje rôznymi spô- nie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava,
príznakov podávaním liekov na zníženie sobmi. Väčšina infikovaných má malátnosť, strata čuchu a chuti,“ uvá-
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autor ExergenCorporation pixabay
dza sa na stránke korona.gov.sk. Vírus
sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri
kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje
osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie
trvajúcom kontakte s nakazeným. Infekcia sa prenáša aj cez kontaminované predmety.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

zamestnanie

bratislavsko západ
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A.I.I. Technické služby s. r. o.

Slovenská Grafia a.s.

prijme ihneď

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto

PRIJME IHNEĎ

+ osob. ohodnotenie

VODIČ "C" - od 805 € mesačne brutto
+ osob. ohodnotenie

prijme ihneď na pozície:

SERVISNÝ TECHNIK
BRÁN A POHONOV

Mzda od 820 € - 1 500 €

(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)

Mzda od 7 €/h brutto

Požiadavky:

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

v Bratislave
Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.

pre zubné ambulancie
práca na živnosť s vlastným autom

BEZ UBYTOVANIA

32-0115

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

0910 458 508
KŠX-Delta príjme

Pracuj v Hradci Králové

*2ȅ,3 àȅß+6 à-ǳ/6:

ààELAFKLSiàWJBKVààO>KKià àABKKià àKLȵKi
ààELAFKLSiàWJBKVàO>KKià àKLȵKi
àAIELAL?ȚàMOȚ@>
àQȢȇABKKiàWȚILEV
àSȢMI>QVàK>ȵ>P
àR?VQLS>KFBà
àààW>?BWMBȵBKi

Základná mzda:  Í Í Í)ġÍNETTO/ mes.
Miesto práce: +GISJMT Íġ0
Ubytovanieà7"/*

TTT HLKPQORHQBO PH

OPERÁTOR VÝROBY
à(ȴàELA àMLàW>MO>@LS>Kȝ

0800 500 091 +420 730 893 338
-LAJFBKHLRàGBàRHLKȵBKiàJFKFJȚIKBàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB

85-0689

36-0002

SBS GUARDING s. r. o.

3ș/, à(ǳ ),3
+à21, 1^/&ß
Kontakt: 0918

príjme strážnikov na prevádzky

na upratovanie
kancelárskych priestorov
od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

v Záhorskej Bystrici
Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

0905 758 469
0905 877 690

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
.sk
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Mail: mhruby.idelta@gmail.com

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

36-0002

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Obchodný zástupca

- pomocné práce v logistike BA 4 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni BA 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok

99-0163

príjme strážnikov na prevádzky
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0905 799 782

94-0121

SBS GUARDING s. r. o.

e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

85_0707 I 61- 0254∑

kristl@kristl.sk | 0905 614 003

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

16-0288

75-11

Mzda od 8 €/h brutto

52-0096-13

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

PRIJÍMACÍ TECHNIK

Hľadáme
šikovné pani
upratovačky

• Bratislava – Staré mesto
• aj pre dôchodkyňu
• mzda 4,20 €/h brutto
+ príplatky

0948 917 916

VIZITKY

0905 719 134

10-0234

Základná zložka mzdy + príplatky
a ODMENY

94-0148

Letná údržba ciest a komunikácií v BA
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

TLAČIAROV
ROBOTNÍKOVóþvýrobyðexpedície
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROVEĉþāðġþąðĝþą
KNIHÁROVEāôĉðĝþą
SKLADNÍKOV
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą

zdravie / služby
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Strechy v objatí s prírodou
Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!
Viac info na webe:
www.blachotrapez.sk | www.chcemepomahat.sk
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