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príjme strážnikov na prevádzky

v Bratislave
Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

A.I.I. Technické služby s. r. o.
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prijme ihneď

t70%*Ǝ# 5 ûIPECSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP

ZÁCLONY • ZÁVESY
GARNÍŽE

t70%*Ǝ$ ûIPECSVUUP PTPCOÏPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP

Zameranie • Návrh • Šitie • Montáž
Kompletná realizácia na mieru

www.vuenne.sk / 0905 413 229

16-0349

0800 500 091 +420 730 893 338

85-0692
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OPERÁTOR VÝROBY
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36-0002

www.mathetik.at

SBS GUARDING s. r. o.

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

Základná zložka mzdy + príplatky
a ODMENY

94-0154

Pracuj v Hradci Králové

66-0003-3

6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

online
kurzy
NJ
10-0230

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

Týždenne do 94 750 domácností

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOVóþvýrobyðexpedície
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROVEĉþāðġþąðĝþą
KNIHÁROVEāôĉðĝþą
SKLADNÍKOV

   
   

Mzda od 820 € - 1 500 €

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

Požiadavky:
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Bližšie informácie:
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
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32-0111

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

INZERCIA

0905 799 782
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služby, relax

INZERCIA

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

03 BYTY / predaj

14 RÔZNE / iné

»Predám 4 izb. byt v Dunajskej Strede. Dva balkony,
dve garáže. Cena 94 000 €.
Tel 0902 415 651

06 POZEMKY / predaj

»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

07 REALITY / iné

15 HĽADÁM PRÁCU

»Kúpim byt v Bratislave
a okolí 0903 461 817
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507

16 ZOZNAMKA

02 AUTO-MOTO / iné

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj

08 STAVBA

»Hľadám veriace kamarátky na dopisovanie, som
žena, 0902 288 608

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
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CHCETE SI PODAŤ INZERÁT ?

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33
»Predám 2 dverovú viacúčelovú skriňu (vešanie, police). Cena dohodou 0908
880 728

POŠLITE SMS

REMESELNÍCI
63-144

»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

»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 harmoniku HOHNER VERDI II 96b, 0902
425 058

HĹBKOVÉ

Karol Mikláš

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

OKIEN

0903 791 159

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

POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

S 8
U

»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

PALIVOVÉ
DREVO

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

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

ELEKTROINŠTALÁCIE

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov
24-0020
24-0019

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

13 RÔZNE / predaj

»Predám Mercedes C 220
STK 2022 0905 583 658

0905 621 229

Komerčná
riadková
inzercia

SŤAHOVANIE, DOPRAVA
68-04

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY
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»JOŽOVCI – sťahovanie,
likvidácie, výnos, prenos
nábytku. ZŤP, dôch – 10%
0903 594 868

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

OPRAVA PRAČIEK

5
9
4
8

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

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

VZDELANIE / KURZY
»Kvalitná nemčina 0910 94
32 86

3

PONUKA PRÁCE

Internetová

REMESELNÍCI
REKONŠTRUKCIE

akáre
ZADARMO

ČISTENIE
BEZPEČNOSŤ
PREPRAVA

*

ZVIERATÁ
OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

pre lekárov, kaderníkov, servisy, firmy, jednoducho

pre všetkých

NEHNUTEĽNOSTI
VODA-KÚRENIE-PLYN

- ONLINE rezervácia termínov
- automatické SMS pripomienky
- aktuálne poradie v reálnom ase
- vyvolávací systém
- inteligentný KIOSK systém

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
OPRAVA CHLADNIČIEK
OPRAVA PRAČIEK

www.kupson.sk
info@kupson.sk

PREPRAVA

0909 133 668

* systém je zdarma pri užívaní KIOSK-u bez SMS brány

2

AUTO MOTO
OKNÁ
52-0132

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Občianska
riadková
inzercia

16-0053

Redakcia:

»»

Občianska
riadková
inzercia

10-0047

BRATISLAVSKO
východ

Najčítanejšie regionálne noviny

16-0

2

PREPRAVA

zdravie, služby

bratislavsko východ
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Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

320008 - 10

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
Pracujeme od 15.00 do 21.00 hod.
Ošetríme každého
aj bolestivých pacientov

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

Práce vo výškach

0903 969 611

32-0035-3

ZUBNÁ AMBULANCIA

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE
Firma ANTAL
PREDAJ A MONTÁŽ

interiérové dvere
široký sortiment
farieb

ZĽAVA

-10%

tel: 0905 582 664, e-mail: antalotto@centrum.sk

www.dvere-antal.sk

BV 20-43 strana
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07-0013

0948 787 777 | www.balkona.eu

0
202
10.
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

redakčné slovo / služby

4

Najčítanejšie regionálne noviny

Plošné testovanie
Zastávam totiž názor, že je právom
každého rozhodnúť sa vzhľadom na svoj
zdravotný stav či stav osôb, v ktorými žije
v spoločnej domácnosti, či sa na tejto akcii zúčastní, alebo nie. Napokon, vyplýva
mu to aj z Ústavy Slovenskej republiky - a
to hneď z viacerých jej článkov a odsekov.
Napríklad z článku č. 14, kde sa v odseku
jeden píše - “každý má právo na život.
Ľudský život je hodný ochrany už pred
narodením.” Alebo v odseku dva toho istého článku- “nikto nesmie byť pozbavený
života.” Čiže riziko spojené s plošným testovaním mimoriadne ohrozeného človeka
vzhľadom na jeho zdravotný stav či vek je
tu a ten človek má ústavné právo bez sankcií posúdiť mieru a závažnosť takého rizika
pre neho. Ide o riziko nákazy v dave ľudí,
keď sme doteraz pol roka počúvali od odborníkov, ale aj politikov, že rizikové osoby
by sa takýchto aktivít mali strániť.
Ale dosť už, naozaj som o plošnom testovaní neplánoval. Spomeňme skôr výsledok ďalšieho prieskumu agentúry Focus,
podľa ktorého “koronavírus je len chrípka,
druhá vlna iba nafúknutá mediálna bublina a pravidelné nosenie rúšok má nega-

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

tívne zdravotné dôsledky” - teda v očiach
tretiny slovenských učiteľov. A už len pripomeniem asi pol roka starý prieskum,
podľa ktorého tretina slovenských učiteľov
za zdroje, ktoré pri výuke používa, považuje napríklad tituly Zem a vek či Hlavné
správy. Nekomentujem, spomínam iba
fakt. Komentujte si, vážení čitatelia kto
ako chcete.
Tento týždeň som zaznamenal aj dobré správy, o nich sa však nikde nepíše. O
pomoci človeku, ktorý si pomoc zaslúži,
človeku, ktorý žije podľa jedného z našich
politikov “tam, kde nič nie je” a ktorá prichádza až z Írska. Alebo o pomoci mladíka,
ktorý z vlastného, nie, z nijakých zbierok,
z vlastného nakupuje potraviny matkám
v centrách pre týrané ženy s deťmi. Korona - nekorona. Je mi na druhej strane ľúto,
že som nemohol darovať krv na operáciu
matky priateľa, ktorého si vážim. Bol som
darca, ale už nesmiem. Pre
diagnózy, pre ktoré sa krv
darovať nesmie. Nuž a pre
tie diagnózy aj veľmi zvažujem účasť na plošnom testovaní, ale to už by som sa
opakoval.
Pekný týždeň,
vážení čitatelia.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány
www.rolvex.sk
0905 485 891

10-0023

Ak čakáte, že s v nasledujúcich riadkoch rozpíšem o top mediálnej téme
týchto dní, nedočkáte sa.

28. októbra 1918

Výročia a udalosti

Česko-slovenská národná rada vyhlásila
vznik Česko-slovenskej republiky na severných územiach Rakúsko-Uhorska

29. októbra 1967 – na Broadwayi mal
premiéru muzikál Vlasy
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bratislavsko východ

hlavu hore, sociálny labyrint / reality, služby

Nakazení
Ľudia dnes v priamom prenose sledujú
počty nakazených. Nie je to pekné slovo pre tých, ktorých napadol vírus. Sú
nemocní a mnohí sa ich stránia a nadávajú im.

Už len týždeň
Ministerstvo financií informovalo,
že termín na podanie daňových priznaní k dani z príjmov je stanovený
na 31. október (prvý pracovný deň po
víkende, 2. november) 2020. Na daňové účely sa ukončila mimoriadna
situácia k 30.9.2020.

vakcínu na všetky hnusoby - Lásku. Jeho
syn s ňou prekonal smrť a ukázal nám cestu - milovať ľudí tým viac, čím menej si to
zaslúžia. Nepovyšovať sa a neodsudzovať,
ale prijímať ľudí takých, akí sú. Odpúšťať
im. Pomáhať nakazeným a nemocným.
Dvíhať tých, čo padli. Pomáhať tým, čo
stratili domov. Nasýtiť hladných, napojiť
smädných, navštíviť uväznených a potešiť
osamelých. Nákaza pýchy a sebectva sa
medzi nami šíri rýchlejšie ako covid 19.
Na covid nemáme liek, ale na pýchu
áno. Nekričme na druhých, neodsudzujme ich, nevyčítajme im smietku v oku.
Nevyvyšujme sa, aby sme neboli ponížení. Možno nám tento vírus prišiel povedať
toto: „Potrebujete sa zastaviť, upokojiť a
stíšiť.“ Nebojte sa, svet prežije, ale bude
iný. Potrebujeme viac ohľaduplnosti, súcitu a ochoty deliť sa. Nezačínajme každú
vetu slovami ja chcem,
alebo to oni...Sme tu
my a v každom z nás
prebýva Boh. On nás
ochráni od všetkých
vírusov, ktoré napádajú naše duše a telá.
Len musíme
chcieť.

V lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov je povinný platiteľ dane,
daňovník, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu daň z príjmov aj zaplatiť.
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v
súvislosti so šírením pandémie koronavírusu a zavedením núdzového stavu zavedie od pondelka 5. 10. 2020 pre verejnosť
a pobočky po celom Slovensku režim tzv.
Covid semaforu. Znamená to, že pobočky
budú pre verejnosť otvorené buď v štandardnom alebo v obmedzenom režime
podobne ako počas prvej vlny pandémie.
Občania si však v každom prípade budú
môcť svoje záležitosti vybaviť – buď osobne v „zelených“ pobočkách alebo elektronicky cez e-schránky, mailom, telefonicky, prostredníctvom poštového styku či
osobne prostredníctvom určených schránok na odovzdanie dokladov v „oranžových“ a „červených“ pobočkách.
Keďže lehota na podanie daňového
priznania za rok 2019 je v súlade s daňo-

» Ján Košturiak

vým poriadkom do 2. novembra 2020, z
tejto lehoty vychádza aj Sociálna poisťovňa pri stanovení okamihu na posúdenie
vzniku, zániku resp. trvania povinného
sociálneho poistenia SZČO.
Živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO),
ktoré podali daňové priznanie za rok 2019
po 31. marci 2020 najneskôr do 2. novembra 2020, sa bude posudzovať vznik, zánik resp. trvanie povinného sociálneho
poistenia k 1. februáru 2021, t. j. k prvému
dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula
lehota na podanie daňového priznania.
Povinné poistenie SZČO vznikne od
1. februára 2021 za predpokladu, že jej
príjem z podnikania a z inej samostatnej
zárobkovej činnosti za rok 2019 bude vyšší ako zákonom stanovená hranica príjmu
(6 078 eur).

» Zdroj: SP

87-0071

Hľadali sme priestory pre karanténu
a pani, ktorá tam mala chatu, sa bála, aby
tam „neprišla nakazená háveď.“ Ľudia si
však na internete nadávajú aj inými slovami. Ako nakazení nenávisťou a zlom.
Odkiaľ to pochádza? Možno, že si berú
zlý vzor z politikov. Niektorí z nich sa
nakazili klamstvom, korupciou, komunizmom alebo fašizmom. U koaličných
mutuje vírus nekompetentnosti s chuťou
po moci a sprievodným javom - táraním.
Obyčajným ľuďom nadávajú za to, za čo sú
zodpovední oni tam hore. Hádajú sa medzi
sebou a ukazujú všetkým svoju nezrelosť.
Namiesto upokojenia ľudí, šíria neistotu a
strach. Pandémia ako hrom. Nakazených
amatérov by mali nahradiť múdri a rozvážni odborníci.
Zachvátila nás nákaza hlúposti, arogancie a zloby. Jeden nadáva druhému a
ten mu to vracia. Ľudia si píšu rôzne útočné
statusy, nenávistné odkazy, demonštrujú
svoju pýchu, ego a moc. Prečo to robia?
Neuvedomujú si, že iba znásobujú nenávisť, zlobu a strach? Boh nám dal najlepšiu
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Výročia a udalosti
premiéra operety Poľská krv vo Viedni, najznámejšej operety českého skladateľa Oskara Nedbala

25. október 1913

Výročia a udalosti
The Beatles udelila anglická kráľovná Alžbeta II. rad MBE za zásluhy o anglický export

26. október 1965

Frézovanie
68-54

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

10-0049

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

ZĽAVAEZ

16-02

52-0003-140

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

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

služby
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spoločnosť / zamestnanie, služby

laware, odkiaľ pochádza, sa vtedy narodenia zaznamenávali podľa bežného
času, nie letného. Preto sa teda vlastne
narodil o deň skôr. Keďže tento deň mal
pri povolávaní do služby vyššiu číselnú
hodnotu, zachránilo ho to od nástupu
do armády.
A keď už píšeme o čase a kurioziMy však aktuálne budeme posúvať tách okolo neho - ak by sa celá históčas opačným smerom, v noci zo sobo- ria nášho sveta zhrnula do jedného
ty na nedeľu. Čaká nás zmena na zim- roka, moderní ľudia by sa objavili až
ný čas. Hodiny si nastavíme o hodinu 31. decembra asi o 23:58. Alebo - úrad
späť, z 3:00 hod na 2:00 hod, dňa 25. 10. sledujúci kriminalitu v Spojených štá2020.
toch zistil, že počas obdobia, v ktorom
Len tak, na margo, vedeli ste, že sa používa letný čas, kriminalita klesá
vďaka zmene času sa už podarilo za- o 10 až 13 percent. A do tretice - v 50.
brániť aj teroristickému útoku?!
tych a 60. tych rokoch v Spojených štáV septembri 1999 bol na palestín- toch platilo, že každá oblasť sa mohla
skom západnom brehu ešte letný čas, rozhodnúť, na ktorý dátum naplánuje
zatiaľ čo Izrael sa práve preorientoval zmenu letného času. V jednom okanaspäť na bežný, zimný. Palestínski mihu bolo len v štáte Iowa 23 oblastí s
teroristi v tento deň pripravili bomby, rôznym časom.
ktoré dali svojim spolupracovníkom
v Izraeli. Tí si ale neskontrolovali čas
a keďže bol na bombách nastavený
letný, vybuchli o hodinu skôr, ako teroristi čakali - práve vo chvíli, keď ich
inštalovali! Namiesto dvoch autobusov
plných ľudí teda bomby zabili troch teroristov...
Keď v USA verbovali mladých mužov do vojny vo Vietname, istý mladý
Američan sa tejto povinnosti vyhol
práve vďaka tomu, že sa narodil po polnoci v deň, keď sa menil zimný čas na
letný. Argumentoval tým, že v štáte De» red

VIZITKY

0905 799 782
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 799 782

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

0905 758 469
0905 877 690

94-0121

S nápadom posunu času (zo zimného na letný) prišiel vlastne Benjamin Franklin ešte v roku 1784,
pretože chcel ušetriť na sviečkach.
Šetrenie elektrickej energie je
dodnes najdôležitejším dôvodom
zmeny času.
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PRENÁJOM
LEŠENIA
× MONTÁŽ
× DEMONTÁŽ

STAVEBNÉ
PRÁCE
× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE
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0910 620 160

16-0305

Opäť prichádza dlhšia noc

75-11

bratislavsko východ

knihy

Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

Prijmeme nových zamestnancov
����������������

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
����������
A INÉ

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

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

�����������������
��������������������
����������������
����������������
�����������������
�����������

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

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

Volajte na bezplatné číslo

Viac info
��������������������

Facebook: aiwsk

32-0107

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

0800 500 091

85-0738
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„ Vianoce v tichu hôr „
���������������������������
�������������������������
��������������������������������������������������

���������������192€����������������
senior s dotáciou, inak cena 242€ / os.
�����������������������������
��������������������
��������������������������

ZĽAVA

30%

DO KONCA
OKTÓBRA

PRÁCA NA SLOVENSKU

ZDRAVÉ VIANOCE

ELEKTROTECHNIK
�TESTERISTA

ROZVOZ HYDINY K VÁM

MORKY
HUSI
HUSOKAČKY
KAČKY
KOHÚTY

(HM 1.214,40€ + 100€ odmeny)

ZVÁRAČ�SPÁJKOVAČ
����������������������������
Miesto práce:���������������������

OPERÁTOR/OPERÁTORKA
VÝROBY

SLIEPKY, KURČATÁ

CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

88-0095

www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436

BEZPLATNÉ UBYTOVANIE
+ STRAVNÉ LÍSTKY
�������� 0918 493 960
������stajanslovakia@azet.sk

85_0738

��������������������������������
Miesto práce:�������

Objednávky:
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0918 591 942, 0918 494 494
recepcia@oravskahoraren.sk

Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

www.oravskahoraren.sk

66-0196

13 120 0403

0944 113 140

Rezervácie:

