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19. október 1930     
spustenie lode President Masaryk, najväčšej československej bo-
jovej lode, na hladinu Dunaja

Výročia a udalosti
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KAMENÁRSTVO 0910 444 002
VŠETKY PRÁCE
DO VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie,

obnova písma. 
BEZ ZÁLOHY
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ÚVERY/HYPOTÉKY 
porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

POISTENIE
autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti, 

dospelí/porovnáme všetky poisťovne
(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

Martina Tomášik 
0918 435 921 

info@masterfinance.sk

 www.masterfinance.sk



TO 20-42 strana_ 2

reDakčnÉ sloVo / služby, zamestnanie Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

 

TOPOĽČIANSKO
PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO

Ľubomír Žaťko  0905 719 135

Distribúcia:
Ing. Vladimír Šmehýl  0908 979 519
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Bánovce nad Bebravou, 
Biskupice, Dolné Ozorovce, Horné Ozo-
rovce, Malé Chlievany, Dvorec, Horné 
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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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Pracuj v Hradci Králové
OPERÁTOR VÝROBY 

0800 500 091 +420 730 893 338
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V čakárni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

U lekára, na poliklinike. Chodím v 
poslednom čase často. Našťastie nie 
so sebou, ale ako “asistent”, sprie-
vod dôchodkyne na vozíku. 

V súčasnosti mimoriadne ohroze-
ného človečenského druhu. Nechodí 
tam ani ona, ani ja s radosťou, pre “spo-
ločenské rozptýlenie”, ako sa to často o 
dôchodcoch trápnovtipne zvykne vra-
vieť. Chodí tam pre vek a pre choroby, 
medzi nimi aj onkologické a diabeto-
logické, v kombinácii s kardiatickými. 
Teda, zjavne asi závažné. V kombinácii 
s pandémiou je presun takejto osoby na 
verejnosti mimoriadnym ohrozením jej 
ani nie zdravia, ale života.

V čakárni sedí aj tridsiatnička, s 
rúškom pod bradou. Hoci - každý, kto 
vie čítať a počúvať vie, že do uzavretých 
priestorov s nutným pohybom verej-
nosti sa vstupuje s riadne nasadeným 
krytom tváre.

Pán, asi vo veku 50 ju upozorní, 
“prosím, nasaďte si to rúško riadne.” 
Arogantná odpoveď prichádza vzápätí 
- gesto ťukania si na čelo. A tiež v podo-
be toho, že pravidlá dotyčná ignoruje 
ďalej. Pán sa nevzdáva, svoju žiadosť 
zopakuje dôraznejšie (obdivujem a sú-
hlasím). Opäť odpoveď v podobe zaťu-

kania na čelo. Zjavne tak inteligentná, 
ako odmietačka pravidiel. Alebo naria-
dení. Alebo empatie a ohľaduplnosti - 
vyberte si.

To však už vidí sestrička z ambu-
lancie.”Vážená nasaďte si rúško”! Žia-
da sestrička osobu v plnej čakárni. Tá 
však nič. Tak sestrička volá ochranku 
budovy. So slovami - “vráťte sa, až keď 
budete dodržiavať pravidlá, inak ne-
máte nárok na ošetrenie a budete opä-
tovne vykázaná z polikliniky.”

Klobúk dolu. Zrazu sestričke ďako-
vali všetci prítomní. Keby si tak so všet-
kými nespratníkmi raz navždy dokáza-
la poradiť naša spoločnosť! Kiež by ich 
nejaké “ochranky” vyviedli zo spolo-
čenstva civilizácie. Ak to nespravíme, 
tak si musíme verejne priznať, že anar-
chia zvíťazila nad demokraciou a to 
je začiatok rozkladu celého právneho 
systému. Alebo vie niekto o 
nejakých zákonných nor-
mách, ktoré je dovolené a 
tolerované nedodržiavať?

Mimochodom, to ťu-
kanie na čelo - znelo to 
naozaj veľmi duto.

S pozdravom

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 719 135
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PREDAJ A DOVOZ UHLIA 
A BRIKIET

• Pelety a1 balené • Brikety drevené balené 
• Ekohrášok balený • Brikety uhoľné balené

Doprava hydraulickou rukou.

0905 402 526

Miesto:
Horné Lefantovce
Veľká ulica
(za cintorínom)
Otváracia doba:
PO-PIA: 9.00 - 17.00 hod.
SO: 9.00 - 14.00 hod.

jablká 1. triedy
jablká na kvas

0915 797 098
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»Predám 4 ks zimné pneu-
matiky ako nové Matador 
Nordica Van 225/65 R 16 
C 112/110R Mp 5 DOT J3DF 
4x50=200 Eur. 0905645717
»Predám 4 ks zimné pne-
umatiky Michelin Agilis 81 
Snow ICE 185/75 R 14 C na 
plechových striebrenko-
vych diskoch. 5 dier, os pr. 
95 mm. 4 ks a 70 = 280,. 
EUR. 0905645717
»Predám 4 ks zimné pne-
umatiky Firestone Win-
terhawk 2 FVO 75 + na 
plechových striebrenko-
vych diskoch. 4 diery, os 
60 mm. 4x50 = 200,.Eur. 
0905645717

»KÚPIM SIMSON,PIONIER aj 
diely. 0949505827
»AGZAT Kúpim aj pokazený. 
0949505827

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim staré českosloven-
ské cigarety 0907315640
»Kúpim staré hodinky Prim 
a iné hodinky a staré ban-
kovky. Tel. 0905/767 777

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0940642703

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP TO 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TO zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

FS
A
FF

PRACUJ
U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ
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Ústredný krízový štáb prijal prísnej-
šie opatrenia pre rýchlo sa zhoršu-
júcu pandemickú situáciu.

„Bohužiaľ, pokiaľ nebudeme mať k 
dispozícii vakcínu, tak len obmedzenie 
cestovania, mobility a spoločenských 
kontaktov účinne zníži šírenie ochore-
nia COVID-19,“ uviedla ministerka kul-
túry Natália Milanová s tým, že podľa 
Úradu verejného zdravotníctva sa CO-
VID-19 šíri z regiónu do regiónu a v os-
tatných dňoch zasiahol športové kluby, 
umelecké súbory, školy, či pracoviská.

„Avšak každý z nás môže pomôcť 
- obmedzením cestovania, mobility a 
spoločenských kontaktov, čo je aj cie-
ľom aktuálnych opatrení. Preto spolu 
s organizáciami v kultúrnom a krea-
tívnom priemysle preukazujeme spo-
lupatričnosť v týchto ťažkých časoch,“ 
dodala ministerka Milanová.

Už v novembri umožní minister-

stvu kultúry poskytovať finančnú po-
moc formou dotácií nový zákon, ktorý 
je aktuálne v parlamente.

Pri nových opatrenia MK SR presa-
dilo, že umelecké súbory môžu aj počas 
zákazu hromadných podujatí skúšať a 
prinášať divákom predstavenia online.

Múzeá, galérie a knižnice podlie-
hajú opatreniam ako prevádzky - na 15 
metrov štvorcových jeden návštevník.

Výnimku z nosenia rúška majú 
umelci a účinkujúci pri produkcii hra-
ných a dokumentárnych filmov.

Povinnosť nosiť rúško sa nevzťa-
huje ani na tlmočníkov posunkového 
jazyka. 

Buďme rozumní a solidárni. Krízu 
sa nám podarí prekonať len spoločne.

Obmedzenia mobility začali platiť 
od štvrtka 15.10. 2020, dokiaľ sedem-
dňový kĺzavý medián nových prípadov 
neklesne pod 500.

Múzea a galérie otvorené, 
živá kultúra online

» red

Rezort školstva sa stal partnerom veľ-
kého projektu s názvom „Odpíšeme 
ti“, ktorého cieľom je byť oporou pre 
obete šikany, ktoré sa častokrát neve-
dia alebo nemajú na koho obrátiť. 

Cieľom je začať otvorene hovoriť a dis-
kutovať o téme šikanovania na miestach, 
kde je tento problém najrozšírenejší - me-
dzi deťmi, učiteľmi a rodičmi.

Viaceré prieskumy potvrdili závaž-
nosť témy šikanovania v školskom pros-
tredí. Obeťou šikany sa môže stať každé 
dieťa bez ohľadu na svoj sociálny status, 
rovnako ako sa môže stať agresorom. Ná-
sledne nastáva ťažká situácia, z ktorej tre-
ba vyjsť a nájsť riešenie. Častokrát nielen 
dieťa, ale ani dospelý nevie, ako správne 
zareagovať, čo urobiť. Neraz sa tak deje 
bez povšimnutia okolia. To, čo sa môže v 
danom momente javiť ako nevinný žart, 
môže mať dlhodobé následky. Preto je 
veľmi dôležité dbať na prevenciu šikany a 
vytvárať zdravé prostredie pre deti v škol-
ských zariadeniach.

Iba spoločnými silami dokážeme za-
staviť šikanu! S týmto mottom sa spojili 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR, Nadácia Markíza a Linka det-
skej istoty, n. o. Výsledkom je projekt „Od-
píšeme ti“, ktorý sa spustil v pondelok.

„Problém šikanovania nedokážu 
deti a mladí ľudia často riešiť sami - potre-
bujú pomoc! Prežívanie takejto situácie 
výrazne ovplyvňuje osobnostný, sociálny 
a edukatívny vývin detí a mládeže a sú-

časne negatívne vplýva na ich telesný a 
zdravotný stav. Neošetrené zážitky predi-
kujú dlhodobé následky, prechádzajúce 
často do dospelosti, preto každá aktivita 
v záujme prevencie a eliminácie šikano-
vania je potrebná a vítaná,“konštatuje 
Linka detskej istoty, n. o.

Práve preto od dnešného dňa začal 
fungovať web www.odpisemeti.sk, kto-
rý ponúka možnosť urobiť dôležitý prvý 
krok a dieťa, ale aj dospelého človeka 
konajúceho v záujme dieťaťa, nasmeruje 
na správnu cestu riešenia. Pomoc je po-
skytovaná prostredníctvom anonymnej 
Linky detskej istoty – na bezplatnom te-
lefónnom čísle 116 111, ktoré je k dispozícii 
24 hodín, 7 dní v týždni, ale aj cez chat, 
ktorý je na webe dostupný vo vybraných 
hodinách. Návštevníci na stránke nájdu 
tiež množstvo dôležitých informácií o 
téme, ako aj zaujímavé videá a články.

A do boja proti šikane!

» red 9
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Poľnohospodárska platobná agen-
túra (PPA)  zverejnila druhú výzvu 
na predkladanie žiadostí v rámci 
opatrenia „Zelená nafta 2020“ s cie-
ľom dočerpania všetkých alokova-
ných finančných prostriedkov na 
túto štátnu pomoc. 

Chovatelia hospodárskych zvierat a 
pestovatelia špeciálnej rastlinnej výro-
by tak môžu v rámci tejto štátnej pomo-
ci získať spolu až 30 miliónov eur.

V rámci prvej výzvy, ktorá  bola 
uzavretá 18. septembra 2020, bolo pri-
jatých 2247 žiadostí v celkovej výške 
takmer 26,1 mil. EUR. Vzhľadom na 
nedočerpanie alokovaných finančných 
prostriedkov na základe Schémy štát-
nej pomoci na poskytovanie pomoci 
vo forme úľav na environmentálnych 
daniach „Zelená nafta“, dnes vypí-
sala PPA v roku 2020 už druhú Výzvu 
na predkladanie žiadostí. Žiadosti je 
možné predkladať do 13. októbra 2020. 
Výzva je určená pre oprávnených žia-
dateľov pre rok 2020, ktorí si v rámci 
termínov prvej výzvy nepodali žiadosť.

Žiadosť o poskytnutie štátnej po-
moci v rámci opatrenia „Zelená nafta“ 
sa predkladá prostredníctvom systé-
mu 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 žiadate-
lia nemusia podávať množstvo tlačív, 
ktoré si PPA overí priamo zo štátnych 
databáz a registrov. Z Centrálnej evi-
dencie hospodárskych zvierat bude 
priamo čerpať  stavy hospodárskych 
zvierat a  podporované plodiny zasa 
z  Integrovaného administratívneho a 
kontrolného systému (IACS). Všetky in-
formácie o žiadostiach na „Zelenú naf-
tu 2020“ sú zverejnené na webstránke 
PPA https://bit.ly/36EOaW3.

„Zelená nafta“ je systémová štátna 
podpora v agrosektore, ktorú štát spus-
til v roku 2019. Opatrenie je stopercent-
ne realizované elektronicky. Oprávne-
ní žiadatelia môžu z tohto opatrenia 
získať celkovo 30 miliónov eur na pod-
poru špeciálnej rastlinnej a živočíšnej 
výroby.

Chcete dotácie na “zelenú naftu”?

» red
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Kur a 149

-31%
cena za 1 kg

2.19

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

179

5 kg balenie

(1 kg = 0,36)
varný typ B – prílohové

299

-30%

(1 kg = 4,27)

700 g

4.29

Brav ové 
mäso v skle 129

-35%

(1 kg = 4,30)

300 g

1.99

Brav ové karé
• bez kosti, plátky

CCHHLLAADDEENNÉÉ

530

-18%

cena za 1 kg

6.50

Mandarínky 
Satsumas 089

-50%
kg

1.79*

 

CCHHLL EEENNÉÉAADDAADAD

u ás s emuste 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 19. 10. 

Ponuka tovaru platí od 19. 10. do 25. 10. 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.

(1 kg  0,36)
varný typ B – prílohovévarný typ B – prílohové

075

-41%
kg

1.29

Banány

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 6. 10. 2020.
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Supercena
1 kg

Lavazza
• rôze 

druhy

279

-30%

(1 l = 3,72)

0,75 l

3.99

Prosecco
• v pouke aj Prosecco

Spumate 0,75 l za 3,99 €

Tavený syr   
• v �rievku

059

-40%
100 g

0.99

Parenica údená 249

-21%

(1 kg = 7,90)

3 x 105 g = 315 g

3.19

Gambrnus  
• svetlý ležak

059

Supercena

(1 l = 1,18)

0,5 l

Minerálna voda   
• rôze druhy

029

-34%

(1 l = 0,19)

1,5 l

0.44

Spišiacka borovi�ka 

529

-20%

(1 l = 7,56)

0,7 l

6.69

40 % 
alkoholu

pl
at

í o
d 

22
. 1

0.

Vinea  
• rôze druhy

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

1.29

pl
at

í o
d 

22
. 1

0.

Mascarone
• 41 % tuku

249

-28%

(1 kg = 4,98)

500 g

3.49

... a moho �alšch výrobkov a www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 19. 10. do 25. 10. 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.

OD PONDELKA
19. OKTÓBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 6. 10. 2020.
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OPERÁTOR VÝROBY
pre elektromobily 
nástup do kmeňového stavu na plný úväzok / ihneď

MZDA od 4,13€ do 4,35€ (brutto/hodina)
(základná mzda + 30% variabilná zložka) 
Priemerná mesačná mzda
po skúšobnej dobe 900€

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 montáž vysokonapäťových káblov
 samostatne stojace pracovisko

    (nejde o pásovú výrobu)
 práca v štvorzmennej prevádzke
 práca na moderných prístrojoch

    na čistom, klimatizovanom pracovisku

Zamestnanecké výhody, benefity:
 uvítací balíček pre nových zamestnancov
 letný a zimný finančný bonus
 príspevok do tretieho dôchodkového piliera
 firemné autobusy / príspevok na dopravu
 nápojové automaty za zvýhodnené ceny

Miesto práce: TRENČÍN

0903 562 293
info@pracask.sk

w
w

w
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.s
k
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 10. 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%

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach parádnej pôžičky s úrokom 0 % ročne a Raiffeisen pôžičky  
s odmenou získate v pobočke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.

Ra
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n 
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a:

 Ta
tra
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. s
., 
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šte
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zá
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d 
Ra
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n 
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a

Požičajte si 2 000 EUR, vrátite nám 2 000 EUR.
Parádna pôžička bez úrokov, poplatkov a skrytých podmienok vás nezaťaží.

0 % ÚROK ROČNE
NA PÔŽIČKY AŽ DO 2 000 EUR

RB_pozicka_jesen_207x277_1020.indd   1 13/10/2020   15:06
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VÝPREDAJ 
SKLADOVÝCH 

ZÁSOB!
ZA TAKÉTO CENY 

NAŠE AUTÁ UŽ NEBUDÚ!

Podrobné informácie Vám radi poskytneme na:
037 321 30 14, 0905 544 227

 predaj@albexplus.sk
www.albexplus.sk

Po - Pia od 8.00 hod. - 18.00 hod.

Podrobné informácie Vám radi poskytneme na:
037 321 30 14, 0905 544 227

 predaj@albexplus.sk
www.albexplus.sk

Po - Pia od 8.00 hod. - 18.00 hod. 78
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17. októbra 1933 
Albert Einstein ušiel z nacistického Ne-
mecka do Spojených štátov

Výročia a udalosti

20. októbra 1973 
otvorenie budovy opery v Sydney, Austrá-
lia.

21. októbra 1986 Marshallove ostrovy 
vyhlásili nezávislosť.

Výročia a udalosti 18. október 1945  
začal sa Norimberský proces, medziná-
rodný vojenský tribunál

Výročia a udalosti

22. októbra 1978   
pápež Ján Pavol II. bol oficiálne uvedený 
do úradu pápeža

Výročia a udalosti

WWW.REGIONPRESS.SKNEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
topolciansko@regionpress.sk

0905 719 135
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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

32
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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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