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Týždenne do 94 750 domácností

online
kurzy
NJ

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

66-0003-3

6542 2387
0905 616 329

10-0230

www.mathetik.at

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

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.

32-0025-1

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

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Slovenská Grafia a.s.

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

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836

PRIJME IHNEĎ

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

Kopčianska 20, Bratislava-Petržalka

PO-PIA 8:30 - 16:00

tel.: +421 948 327 723

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:

Mzda od 820 € - 1 500 €

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

Požiadavky:

obhliadky: 0905 605 934
prevádzka: 0948 288 791

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

52-0096-14

Bližšie informácie:

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

Práčovňa a čistiareň
TUZEXX s.r.o. ,

32-0003-10

TLAČIAROV
ROBOTNÍKOVóþvýrobyðexpedície
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROVEĉþāðġþąðĝþą
KNIHÁROVEāôĉðĝþą
SKLADNÍKOV
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą

Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava,

renovacia@renovacia-dveri.eu
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94-0004-3

0905/491 888, 0903/909 888

služby, reality

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
DISTRIBÚCIA (94.750 domácností)
Každý týždeň: Rača, Trnávka,
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony,
Podunajské Biskupice, Nové
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré
Mesto, Vajnory

02 AUTO-MOTO / iné

»Predám 10 a 5 lit.demižóny, bedničky na ovocie, zeleninu, prepravky na víno.
Poľovnícke trofeje a literatúru. Prehoz na gauč ušitú
z kúskov kože 190x160 cm
a na 2 kreslá 60x160cm.
Mob.: 0902 679 183
»Predám skartovačku. Cena
dohodou 0908 880 728

»Výkupim motorové vozidlá všetkých značiek, staré,
nepojazdné, havarované.
T.č.: 0905 505 129
»Kúpim Simson, Pionier aj
diely. 0949 505 827
»Odkúpim vaše staré, jazdené aj havarované auto.
Ponúknite. 0905 218 938
»Kúpim starší moped stadion, jawa, babetu, aj náhradné diely, vzduchovku
Sláviu. 0903 765 606

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim garáž v Bratislave. Platba v hotovosti. Tel.:
0918 479 756
»Kúpim vinohrad v Rači
alebo Svätom Jure. Platba v
hotovosti 0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave
a okolí 0903 461 817

08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
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

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
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

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

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
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0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

HĹBKOVÉ

14 RÔZNE / iné
»Kúpim staré plechové
hračky. T.č.: 0905 505 129
»Kúpim rôzne starožitnosti, staré hodiny, mince, fotograﬁe, trofeje. 0903 416
726
»Vypratávanie nehnuteľností pozostalostí, zadarmo. Výmenou za nepotrebné veci 0904 967 430, 0910
134 676

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

REMESELNÍCI

Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je
nákladná váha a železničná vlečka.
16-02

INZERCIA

13 RÔZNE / predaj

Karol Mikláš

Bratislava

'LVSHĀLQJ6.

PALIVOVÉ
DREVO

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

»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

VODA-KÚRENIE-PLYN
»www.vodo-instalater.sk
0903 557 127

POLIENKA aj GUĽATINA

OKIEN

0903 791 159

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

»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

ELEKTROINŠTALÁCIE

TEPOVANIE
10-0047

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

01 AUTO-MOTO / predaj

Komerčná
riadková
inzercia

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
16-0

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Občianska
riadková
inzercia

Frézovanie

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

OPRAVA CHLADNIČIEK
»ZIMMERMANN 0905 54 74
76
»Matúš 0905 616 431

komínov

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

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

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

ZĽAVA

VZDELANIE / KURZY
»Kvalitná nemčina 0910 94
32 86

NA NEREZ

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

10-0049

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

»»

781200009

Redakcia:

Občianska
riadková
inzercia

CHCETE SI PODAŤ INZERÁT ?

BRATISLAVSKO
východ

Najčítanejšie regionálne noviny
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REKONŠTRUKCIE
ČISTENIE
BEZPEČNOSŤ
PREPRAVA
ZVIERATÁ
OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
NEHNUTEĽNOSTI
VODA-KÚRENIE-PLYN
MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
OPRAVA CHLADNIČIEK
OPRAVA PRAČIEK

POŠLITE SMS

AUTO MOTO
PREPRAVA
OKNÁ
PREPRAVA

2

financie

bratislavsko východ

3

0 % ÚROK ROČNE
Požičajte si 2 000 EUR, vrátite nám 2 000 EUR.
Parádna pôžička bez úrokov, poplatkov a skrytých podmienok vás nezaťaží.
Viac informácií o podmienkach parádnej pôžičky s úrokom 0 % ročne a Raiffeisen pôžičky
s odmenou získate v pobočke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
32-00123

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

NA PÔŽIČK Y A Ž DO 2 0 0 0 EUR

RB_pozicka_jesen_207x277_1020.indd 1

13/10/2020 15:06
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redakčné slovo / služby, zamestnanie

4

V čakárni
U lekára, na poliklinike. Chodím v kania na čelo. Zjavne tak inteligentná,
poslednom čase často. Našťastie nie ako odmietačka pravidiel. Alebo nariaso sebou, ale ako “asistent”, sprie- dení. Alebo empatie a ohľaduplnosti vyberte si.
vod dôchodkyne na vozíku.
To však už vidí sestrička z ambuV súčasnosti mimoriadne ohroze- lancie.”Vážená nasaďte si rúško”! Žianého človečenského druhu. Nechodí da sestrička osobu v plnej čakárni. Tá
tam ani ona, ani ja s radosťou, pre “spo- však nič. Tak sestrička volá ochranku
ločenské rozptýlenie”, ako sa to často o budovy. So slovami - “vráťte sa, až keď
dôchodcoch trápnovtipne zvykne vra- budete dodržiavať pravidlá, inak nevieť. Chodí tam pre vek a pre choroby, máte nárok na ošetrenie a budete opämedzi nimi aj onkologické a diabeto- tovne vykázaná z polikliniky.”
Klobúk dolu. Zrazu sestričke ďakologické, v kombinácii s kardiatickými.
Teda, zjavne asi závažné. V kombinácii vali všetci prítomní. Keby si tak so všets pandémiou je presun takejto osoby na kými nespratníkmi raz navždy dokázaverejnosti mimoriadnym ohrozením jej la poradiť naša spoločnosť! Kiež by ich
nejaké “ochranky” vyviedli zo spoloani nie zdravia, ale života.
V čakárni sedí aj tridsiatnička, s čenstva civilizácie. Ak to nespravíme,
rúškom pod bradou. Hoci - každý, kto tak si musíme verejne priznať, že anarvie čítať a počúvať vie, že do uzavretých chia zvíťazila nad demokraciou a to
priestorov s nutným pohybom verej- je začiatok rozkladu celého právneho
nosti sa vstupuje s riadne nasadeným systému. Alebo vie niekto o
krytom tváre.
nejakých zákonných norPán, asi vo veku 50 ju upozorní, mách, ktoré je dovolené a
“prosím, nasaďte si to rúško riadne.” tolerované nedodržiavať?
Arogantná odpoveď prichádza vzápätí
Mimochodom, to ťu- gesto ťukania si na čelo. A tiež v podo- kanie na čelo - znelo to
be toho, že pravidlá dotyčná ignoruje naozaj veľmi duto.
ďalej. Pán sa nevzdáva, svoju žiadosť
S pozdravom
zopakuje dôraznejšie (obdivujem a súhlasím). Opäť odpoveď v podobe zaťu» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Najčítanejšie regionálne noviny

HĽADÁ
KOLPORTÉROV
SKO
BRATISLAVvýcho
d
Najčítanejšie regionálne noviny

os
na roínzn
nov íkendov
počas v odu
na doh

TRNÁVKA- min. 6,96 EUR brutto za roznos
MLYNSKÉ NIVY - min. 8,25 EUR brutto za roznos
VAJNORY - min. 25 EUR brutto za roznos

+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu
dist.bratislavsko@regionpress.sk
INFO: 0907 887 362, Po - Pia od 8.30 do 16.00

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
Výročia a udalosti
Komunistická strana Maďarska vyhlásila Maďarskú republiku a
vzdala sa vedúcej úlohy v štáte.

23. októbra 1989

33-0073

Výročia a udalosti
spustenie lode President Masaryk, najväčšej československej bojovej lode, na hladinu Dunaja

19. október 1930

VYHRAJTE 400 €
63-0045

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

0
202
10.
31.

splátky od 149 €

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

4

farmári / zdravie, zamestnanie, služby

5

Chcete dotácie na “zelenú naftu”?

Chovatelia hospodárskych zvierat a
pestovatelia špeciálnej rastlinnej výroby tak môžu v rámci tejto štátnej pomoci získať spolu až 30 miliónov eur.
V rámci prvej výzvy, ktorá bola
uzavretá 18. septembra 2020, bolo prijatých 2247 žiadostí v celkovej výške
takmer 26,1 mil. EUR. Vzhľadom na
nedočerpanie alokovaných finančných
prostriedkov na základe Schémy štátnej pomoci na poskytovanie pomoci
vo forme úľav na environmentálnych
daniach „Zelená nafta“, dnes vypísala PPA v roku 2020 už druhú Výzvu
na predkladanie žiadostí. Žiadosti je
možné predkladať do 13. októbra 2020.
Výzva je určená pre oprávnených žiadateľov pre rok 2020, ktorí si v rámci
termínov prvej výzvy nepodali žiadosť.
Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci v rámci opatrenia „Zelená nafta“
sa predkladá prostredníctvom systému ITMS2014+, ktorý je dostupný na
webovom sídle http://itms2014.sk/.
Tento elektronický proces odbremení
žiadateľov od administratívy, znižuje
chybovosť pri žiadostiach a zároveň
urýchľuje procesy spracovania žiados-

tí. V prípade Zelenej nafty tak žiadatelia nemusia podávať množstvo tlačív,
ktoré si PPA overí priamo zo štátnych
databáz a registrov. Z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat bude
priamo čerpať stavy hospodárskych
zvierat a podporované plodiny zasa
z Integrovaného administratívneho a
kontrolného systému (IACS). Všetky informácie o žiadostiach na „Zelenú naftu 2020“ sú zverejnené na webstránke
PPA https://bit.ly/36EOaW3.
„Zelená nafta“ je systémová štátna
podpora v agrosektore, ktorú štát spustil v roku 2019. Opatrenie je stopercentne realizované elektronicky. Oprávnení žiadatelia môžu z tohto opatrenia
získať celkovo 30 miliónov eur na podporu špeciálnej rastlinnej a živočíšnej
výroby.

0905 758 469
0905 877 690

BIO DIAGNOSTIKA
VYŠETRENIE CELÉHO TELA

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

» 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 !

» red

0917 682 729
AKCIA 30€

www.diagnostika.estranky.sk

Vzorko
Vzorkovňa:
Pezinok, Hrnčiarska 25
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088
Mobi
EE-mail: cevarom25@gmail.com
Otvorené: po-pia: 1000 - 1700 h
O

VONKAJŠIE
ŽALÚZIE

ZÁCLONY • ZÁVESY
GARNÍŽE

PRACUJ
U NÁS v ČR

www.cevarom.sk
w

MZDA OD 850 €
DO 1300€

Z-90, Z-70, C-80
T-80, F-80

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

ROLETY
ZipScreen

Bezplatná infolinka
0800 500 091

75-34

51-0059

16-0349

Zameranie • Návrh • Šitie • Montáž
Kompletná realizácia na mieru

www.vuenne.sk / 0905 413 229

94-0121

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

99-0049-24

Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila druhú výzvu
na predkladanie žiadostí v rámci
opatrenia „Zelená nafta 2020“ s cieľom dočerpania všetkých alokovaných finančných prostriedkov na
túto štátnu pomoc.

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

85_0692
FSAFF

bratislavsko východ
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farmári, kultúra / reality, zamestnanie
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Prasacia amnestia
Slovenským chovom ošípaných hrozí smrteľné nebezpečenstvo od nedisciplinovaných chovateľov. Ide o
tých, ktorí si nesplnili povinnosť a
svoje chovy nezaregistrovali.

hodnotené ako hazardovanie s potravinovou bezpečnosťou Slovenska.“
Celý postup registrácie nájde
vlastník na web stránke Plemenárskych služieb, kde si treba stiahnuť
tlačivo, vytlačiť, vyplniť, dať si ho poTo znemožňuje kontrolovať, či tvrdiť na Regionálnej veterinárnej a pourobili všetky opatrenia pred šírením travinovej správe a potvrdené poslať na
vírusovej nákazy afrického moru oší- Centrálnu evidenciu hospodárskych
paných (AMO). Slovenská republika zvierat v Žiline: https://www.pssr.sk/
sa s AMO pasuje už od júla 2019. K index.php/sk/cehz-ako-zaregistrovatdnešnému dňu evidujeme 298 pozitív- -farmu-a-zvierata/
nych prípadov u diviakov a 28 prípadov
Ak sa majitelia chovov zaregistrujú,
v chovoch domácich ošípaných v okre- nebudú sa voči nim uplatňovať žiadne
se Trebišov, Michalovce, Košice-mesto, sankcie. Štátna veterinárna a potraviKošice-okolie, Rožňava, Rimavská nová správa SR dnes posiela list všetSobota a Vranov nad Topľou. Na Slo- kým starostom na Slovensku, v ktorom
vensku chováme viac ako pol milióna ich vyzýva, aby informovali občanov.
ošípaných na 7 100 farmách. Z toho
360.000 kusov sa nachádza na 26 veľkých farmách. A práve tieto musí krajina ochrániť. Inak sa zníži sebestačnosť
SR v bravčovom mäse, ktorá je teraz na
úrovni len 37 percent.
V súvislosti s prasacou amnestiou
minister Ján Mičovský zdôraznil:
„Bezpodmienečne žiadam chovateľov
ošípaných, aby využili prasaciu amnestiu a najneskôr do 23. októbra 2020
bezplatne zaregistrovali svoje chovy.
Ak tak neurobia, ich správanie bude
» red

Formulár pre kultúru a kreatívny
priemysel je zverejnený
Ministerstvo kultúry zverejnilo formulár nevyhnutný na zmapovanie
ekonomických dopadov pandémie
COVID-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle.
Záujemcovia ho nájdu na webovom
sídle ministerstva pod odkazom Formulár.
Na základe formulára získa Ministerstvo kultúry SR (MK SR) reálne dáta
o finančných stratách v jednotlivých
oblastiach nezávislej kultúry a aj o počte ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle. Tieto informácie budú
dôležité na určenie objemu mimoriadnych dotácií z dotačného systému
ministerstva kultúry. Dodanie údajov
pomôže zároveň zistiť štruktúru pracovníkov a pracovníčok v kultúrnom
a kreatívnom priemysle. Ministerstvo
kultúry preto vyzýva všetkých, aby formulár vyplnili do 19. októbra.
Finančné dotácie počas mimoriadnej situácie, akou je pandémia
COVID-19, umožní MK SR poskytovať
nový zákon o poskytovaní dotácií v
pôsobnosti MK SR. Návrh zákona tento
týždeň schválila vláda a po schválení v

sterilizaciavzduchu.sk

Kontakt: 0918 454 003

príjme strážnikov na prevádzky

v Bratislave

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Pracuj v Hradci Králové

36-0002

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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32-0009-1

dezinfekcia vzduchu v miestnosti
za prítomnosti ľudí bez produkcie ozónu

SBS GUARDING s. r. o.

Najčítanejšie regionálne noviny

Národnej rade SR by mal nadobudnúť
účinnosť od 1. novembra tohto roka.
Prípadné otázky k formuláru treba
adresovať na: formular@culture.gov.
sk, alebo na telefonickú informačnú
linku +421 2 20482 350, ktorá bude k
dispozícii počas pracovných dní od 12.
októbra od 19. októbra od 9:00 do 16:00.
Sprievodné video k spusteniu formulára nájdete na FB stránke ministerstva
kultúry.
Formulár je uvedený na webovej
stránke MK SR.

» red
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PODE� SA
A POMÔŽ

WWW.SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST.SK
WWW
SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST SK

DARUJTE TRVANLIVÉ
O
POTRAVINY ZO SVOJH
NÁKUPU A MY ICH
V K AŽDOM MESTE
VENUJEME T ÝM,
KTORÍ TO NAJVIAC
POTREBUJÚ.

AKO NA TO?

PO ZAPLATENÍ SVOJHO NÁKUPU

ZBIERKA POTRAVÍN
SA ZA�ÍNA OD 1. 10. 2020
A BUDE PREBIEHA�
PO�AS CELÉHO ROKA
VO VŠETKÝCH
PREDAJNIACH LIDL.

sem môžete vloži� vybrané
tvanlivé potaviny.

TAKTO PODAROVA� JE MOŽNÉ všetok suchý
a tvanlivý tovar, napr. cestoviny, konzervy,
stukoviny, múku, olej, cukor, tvanlivé mlieko
a podobne.
NEVHODNÉ POTRAVINY na darovanie
sú napr. ovocie, zelenina, mäso, mlie�ne výrobky
alebo vajcia, �erstvý chlieb a pe�ivo.
NAPLNENÝ KÔŠ bude v každom meste,

ŽE POMÁHATE SPOLU S NAMI!
33-0072

kde Lidl pôsobí, odteraz pomáha�
vybraným organizáciám, ktoré
sa starajú o pomoc pre �udí v núdzi.

�AKUJEME,
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knihy
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AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

���TO, RÝCHL���������������

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

34-0128

SK.ABAINNOVATOR.COM

Kritériá
pre spoluprácu :

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk

32-0107

8

" #
!  
  
  #  
)'  %   !
&   !  
! '  #  %
 $ ()! 

     %
    " !

 




 



%  !
)' 

  )

BV 20-42 strana

  %    

8

  %  )'    

52- 0112



