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Týždenne do 38 810 domácností

Domáce väzenie

75-17

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

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

16-0

Prežiť toto všetko, zvládnuť to, je napokon dobrá škola do budúcna. Táto
doba mnohé a mnohých odhaľuje,
takpovediac viac ako len donaha.
Ono to napokon za všetky tie svadby,
cestovanie, odmietanie čohokoľvek,
nerešpektovanie ničoho okrem seba
Nemusím chodiť na verejnosť, ne- a vlastných potrieb (je na to aj trošku
musím nastupovať do prostriedkov surovejšie slovo, ale to nepoužijem),
hromadnej dopravy, nemusím každý organizovanie zakázaných zhlukov
deň na pracovisko. Som na ňom stále, ľudí vlastne stojí. Prinieslo to pozna24 hodín denne.
nie. O nás, o ľuďoch okolo nás, o tom
Nemusím sa rozčuľovať, prečo čo a kto je v nich. Domáce väzenie ma
ľudia ešte stále vonku nenosia rúška, oslobodilo od nutnosti stretávať sa
nemusím sa báť ako zamestnanec či s nimi, vidieť ich aroganciu, musieť
klient domova sociálnych služieb, sa podriadiť ich nevšímavosti. A to
ktorého zamestnankyňa egoisticky a je veľký dar. Myslím, samozrejme, to
drzo voči kolegom i klientom odmie- väzenie. Na rozdiel od nich, môj pes
tala rúško a teraz nielenže je pozitív- rešpektuje pravidlá a normy medzina, nielenže musí do karantény, nie- ľudského správania. A to je iba pes.
lenže do karentény musí jej rodina, Taký ľudský. Kríženec. Z útulku.
ale ostatní jej kolegovia a klienti sú v
Prechod zo sveta, v ktorom som
strachu, čo bude s nimi. Ona je asi v nútený žiť, do sveta v ktorom sa mi
pohode, oddovolenkovaná, vycesto- chce žiť, hoci zavretý v karanténe,
vaná, bez obmedzenia svojej “slobo- je napokon celkom príjemný. Ak to
dy”. Želám jej a jej rodine uzdravenie, okolnosti umožnia.
želám jej kolegom a klientom nenakaVšetko dobré, nenazenie a hlavne, želám nám všetkým kazte sa a pokiaľ možno,
návrat k rozumu, hoci aj na takýchto nenakazte nikoho okolo
prežitých skúsenostiach. To chcem vás!
však priveľa. Rozum všade skôr ubúS pozdravom
da, ako pribúda. Je to nezastaviteľný
trend.
A tak mi je fajn v tom domácom
väzení. A zjavne ešte dlho bude, vďa» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
ka čomu a komu, vie väčšina z nás.

09-93

Nie, vážení čitatelia, nesťažujem
sa naň. Mám to obrovské šťastie,
že môžem pracovať z domu a využívam všetky vymoženosti modernej doby, ktoré mi poskytujú
zásielkové obchody.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PN20-44_strana-
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63-153

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
0948 787 777 | www.balkona.eu
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splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

HLAVU HORE / SLUŽBY
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2D experti
Viete čo sú 2D informácie? Sú to
sprostredkované informácie, ktoré
prijímame počúvaním alebo čítaním.
Učitelia v škole nám väčšinu dávajú
2D informácie.
Vysvetľujú nám niečo, pri čom sme
neboli. 5D informácie získavame všetkými piatimi zmyslami - okrem očí, aj rukami, čuchom a chuťou. Sme vtiahnutí do
príbehu, zostáva v nás aj emócia a všetko
sa to ukladá do nášho podvedomia. 2D
informácie získavame keď si napríklad
budeme čítať knihu receptov alebo knihu
o tom, ako sa jazdí autom. 5D informácie
získame, keď budeme skutočne variť a
autom jazdiť. 2D je naštudované a 5D
je prežité. To prvé je naučená teória, to
druhé prax a skúsenosť. Dnes máme veľa
2D expertov, ktorí vyštudovali špičkové
školy. Niektorí píšu na ministerstvách
stratégie rezortov a krajiny, iní vedú veľké firmy alebo učia na univerzitách.
Rozprávajú a píšu o niečom, čo sami
nikdy nerobili - o inováciách, transformáciách alebo stratégiách. A tak máme
dobré strategické dokumenty a zle spravovanú spoločnosť. Chýbajú znalosti,
skúsenosti aj zdravý sedliacky rozum.
Sedia za počítačmi a nemajú čas, aby
vyšli von medzi reálnych ľudí, podniky,

farmy a spoznali ich problémy.
Kedysi mi zavolala jedna dáma, ktorá vyštudovala americkú univerzitu. Písala sociálny program politikovi a chcela
cez telefón vedieť, čo a ako robíme v Dobrom Pastierovi v Kláštore pod Znievom.
Na 5D informácie nemala čas, musela písať. Máme sociálny podnik a zhora nám
posielajú odkazy na rôzne internetové
stránky, formuláre a súťaže. Chcú od
nás 2D príbehy ale my riešime 5D problémy - pripraviť jedlo pre 600 ľudí, obriadiť polia a zvieratá, navoziť potraviny z
Potravinovej banky, nájsť ľuďom prácu.
Chodia aj „Bírešove trestné komandá“
veterinárov.
Niekedy mám pocit, že kravu videli
na obrázku, ale dávajú pokuty za priviazané teliatko ku svojej matke, za lastovičky v maštali, málo vody pre ovečky na
noc, alebo veľké dierky na sieťkach na oknách. 2D úradníkov
pribúda s tých, čo
veciam rozumejú a
vedia ich robiť ubúda.
Z analýz a stratégií
2D expertov
sa ľudia nenajedia.

INZERCIA

0905 746 988

» Ján Košturiak

Nové
Mesto
n/Váhom

Piešany

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

09-111

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

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

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

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo
• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138
Facebook: Kovošrot Vašin Čáry
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63-0005

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

63-0097

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

2

piešťansko

SPRAVODAJSTVO
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SLUŽBY, BÝVANIE

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

Výročia a udalosti
Viedenská arbitráž: juh Slovenska a Zakarpatska pripadol Maďarsku.

2. november 1938
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61-0269
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Výročia a udalosti
prvé vysielanie Československej televízie
Bratislava

3. november 1956

ZLIKVIDUJME CORONA VÍRUS COVID 19 V NAŠICH PRIESTOROCH
-HGLQHþQêP]DULDGHQtP6':MHOLNYLGiWRUKP\]XEDNWpULLDYtUXVRYRGVSRORþQRVWL6TAR CENTRUM.

Len za
49,90 €

/LNYLGiWRU 6' ± : MH YLDF~þHORYêP FHUWLILNRYDQêP ]DULDGHQtP NWRUêP ]DEH]SHþtPH GH]LQIHNFLX
SULHVWRURY RG YtUXVRY Då SR OLNYLGiFLX QHåLDG~FHKR
OLHWDM~FHKRKP\]X
=DULDGHQLH REVDKXMH 89$ åLDULYN\ NWRUp SULĢDKXM~
OLHWDM~FL KP\] D WHQWR MH XVPUWHQê ]DEXGRYDQRX
HOHNWULFNRX PULHåNRX DNR V~ QDSUtNODG PXFK\
NRPiUHPROHDLQp
3UtORKRX V~ JHUPLFtGQH åLDULYN\ [: 3R LFK
LQãWDORYDQtD]DSQXWtåLDUHQtPY\GH]LQILNXMHWH]D
PLQRGP²DåGRP²YiãKRSULHVWRUXRGYãHWNêFK
PLNURRUJDQL]PRY DNR V~ EDNWpULH YtUXV\ D SUYRN\
þRVS{VREtIRWRFKHPLFNêUR]NODGLFK'1$D]QLþHQLH

3RXåLWLH
/,.9,'È725$6'±:MHPRåQpY\XåtYDĢYGRPiFQRVWLDFKUHãWDXUiFLiFKKRWHORFK
REFKRGQêFKSULHVWRURFK]GUDYRWQêFK]DULDGHQLDFKNDQFHOiULiFKYêUREQêFKDVNODGRYêFK
SULHVWRURFKDQDLQêFKPLHVWDFKNGHVDY\åDGXMHQLþHQLHKP\]XDOHEREDNWpULtDYtUXVRY
9êKRGRXMHåHQHSRWUHEXMHWHSRXåtYDĢåLDGQHFKHPLFNpDLQpSUtSUDYN\D]DVLDKQHWHNDåGê
N~WYPLHVWQRVWL

2%-('1$ġ/,.9,'È7256':0Ðä(7(1$(6+23(
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www.starcentrum.sk
4

piešťansko

SLUŽBY
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zdravie / služby
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OD PONDELKA 2. 11.
u nás s nemuste
vybera� medz

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU

C H L AD E N É

C H L AD E N É

cena za 1 kg

500 g balenie

-50%

-32%

2.59

Kuracie
štvrte
• zadné

2.49

1

29

Mleté
brav�ové mäso

1

69
(1 kg = 3,38)

C H L AD E N É

cena za 100 g

-35%

1

29

Losos

• fileta s kožou, bez kosti

150 g

-40%
1.99

1

(100 g = 0,79)

30 kusov

2

(1 kus = 0,08)

3

33

Prosciutto Cotto

Vajcia „M“

-26%
4.53*

19

29

950 g

(1 kg = 3,51)

Med kvetový

10 kg balenie

-50%
6.49**

Konzumné zemiaky neskoré
• neprané
• varý typ B – prílohové

3

19
(1 kg = 0,32)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 19. 10. 2020.
**Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 22. 10. 2020.
Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 8. 11. 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.

PN20-44_strana-
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33-0072

1.99

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

piešťansko

7
OD PONDELKA
2. NOVEMBRA

500 g
Hera margarín
• 72 % tuku

0

Supercena
ena
250 g

88

0

89

Ochutený tvaroh

(1 kg = 1,76)

• rôzne druhy

(1 kg = 3,56)

Z MR A Z E N É

250 g

-20%

• rôzne druhy

1

-34%

1.39

500 g

Knedli�ky
s ovocnou
nápl�ou

0,5 l

1

11

29
(1 kg = 2,58)

(1 kg = 4,44)

Eidam

• 45 % t. v s.
• blok

0.75

0

49
(1 l = 0,98)

Budvar

• svetlé vý�apné
pvo

Tortové
oblátky

0

49
(100 g = 0,33)

Solamyl/
Gustn

0

0

33

�ubovnianka

• jemne perlvá/perlvá

1

29

99
(100 g = 0,50)

Rajo maslo

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 19. 10. 2020.
... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 8. 11. 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.
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(1 l = 0,22)

2.79*

1.39*

0.69*

0.45*

-53%

-28%

-28%

-26%

250 g

200 g

150 g

1,5 l

7

(1 kg = 5,16)

33-0072

Supercena

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

8
SBS GUARDING s. r. o.

Najčítanejšie regionálne noviny

PRACUJ
U NÁS v ČR

príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove
Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

Bezplatná infolinka
0800 500 091

75-41

WWW.REGIONPRESS.SK

85_0749
FSAFF

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

MZDA OD 850 €
DO 1300€

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Do zimy pod strechou... Doprajte si ako darček pohodlie u vás doma.
farba
ANTRACIT

farba
BIELA

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.
kde p

farba
ANTRACIT

Materiály:
HLINÍK, DREVO

objednavky@montter.sk

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH

87-0012

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECH
STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE
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ZDRAVIE + RELAX

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1
02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»ČZ-JAWA. Odkúpim motocykel / diely- SERIÓZNA DOHODA. Tel.: 0908 205 521
»Kúpim Simson, Pionier,
Mustang, Stadion aj pokazené. Tel.: 0915 215 406
03 BYTY / predaj
byty/predaj

3

04 BYTY / prenájom4
byty/prenájom
»Prenajmem starší RD +
záhrada na Hubine za
350,-/mes. Tel.: 0902 136
126
05 DOMY / predaj 5
domy/predaj
06 POZEMKY / predaj6
pozemky/predaj
07 REALITY7 / iné
reality/iné
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel.: 0944 630
600

PREČO POTLÁČATE BOLESŤ
KĹBOV TABLETKAMI?

Vďaka unikátnej liečbe sa pacienti zbavili nielen bolesti kĺbov, ale aj jej príčiny!
Stovky slovenských pacientov hovoria o prekvapivých výsledkoch. Dlhoročné problémy s artrózou či osteoporózou sú preč. O novej liečebnej metóde hovorí odborníčka MUDr. Soňa Paule
z Centra liečby ochorení pohybového aparátu.
Prečo sa až 90% ľudí stretne počas
svojho života s bolesťou kĺbov?
Ak máme zdravé kĺby, fungujú ako
dobre naolejované ložiská a ich
chrupavka pôsobí ako tlmič nárazov.
Kvôli nadmernému opotrebovaniu
sa naša chrupavka stáva drsnejšia,
objavujú sa v nej trhliny až
deštrukcie. Tým sa zhorší aj pohyblivosť kĺbu.

Pokrok v medicíne sa však výrazne
prejavil aj v tejto oblasti a lekári v
Nemecku
vyvinuli kauzálnu
(príčinnú) terapiu, ktorou je molekulárna biologicko - stimulačná
metóda (MBST terapia). Jej výsledkom je nárast objemu chrupavky v
kĺboch pri liečbe artrózy a zvýšenie
hustoty kostí pri liečbe osteoporózy.

Čo je skutočnou príčinou našich bolestí?
Medzi najčastejšie dôvody bolesti
kĺbov patrí preťaženie. Prichádza
vekom,
nesprávnym
životným
štýlom či nadváhou. Najčastejšie je

Dokáže naštartovať regeneračný
proces v poškodených bunkách
kĺbov a kostí?
Áno, to je jej najväčší prínos. Terapia
obnovuje funkčnosť pohybového
aparátu, a to bez akéhokoľvek
operačného zásahu. Je to celosvetovo najúčinnejšia neinvazívna
terapia na ošetrenie ochorení kĺbov a
kostí. Na popredných klinikách vo
Švajčiarsku a Nemecku sa metóda
úspešne využíva už viac ako 20 rokov
s vyše 80% úspešnosťou, čo je v
medicíne niečo nevídané.

08 STAVBA8
stavba
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT 11
hobby
a šport
»Kúpim ľudové kroje. Tel.:
0902 708 047
12 DEŤOM
13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj
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14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PN 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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 novinách, PN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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však spojené s procesom starnutia,
náročným zamestnaním, ale aj
nesprávnym spôsobom športovania.
Pokročilá artróza sa prejavuje
bolesťou už aj počas relatívneho
pokoja. Poškodený kĺb reaguje
zápalom,
opuchom,
zvýšenou
bolesťou i obmedzeným pohybom v
kĺbe.
Aké sú možnosti pri riešení tohto
problému?
Keď už nepostačujú bežné liečebné
metódy, prichádza na rad operačné
riešenie, príp. umelá náhrada kĺbu. To
si však vyžaduje dlhé týždne až
mesiace rekonvalescencie, pri ktorej
je návrat do práce často problematický.
Ako sa dá vyhnúť operácii či umelej
náhrade kĺbu?
Až donedávna u nás neexistovala
žiadna terapia, ktorá by riešila
úbytok chrupavky či kostnej hmoty,
teda samotnú príčinu ochorenia.
Klasická liečba bola zameraná na
dočasné potlačenie bolesti a
oddialenie operačného riešenia.

Ako prebieha liečba ?
Liečba prebieha v modernej liečebnej jednotke, ktorú máme už aj na
Slovensku. Nachádza sa v Leviciach.
Pracuje v podstate na tom istom
princípe ako MRI diagnostická
metóda. Elektromagnetické polia sú
však omnoho slabšie ako pri MRI
snímkovaní. Čo to znamená? Že
terapia je úplne bezpečná a bez
akýchkoľvek negatívnych účinkov
spojených s jej používaním.
Koľkým pacientom už unikátna
MBST terapia pomohla?
Vo svete je to už úplne bežná
liečebná procedúra, takže sa to snáď
ani nedá spočítať. Aj na Slovensku sa
bolesti chrbta a kĺbov zbavilo už
veľké množstvo pacientov. Liečba je
bezbolestná a nemá žiadne vedľajšie
účinky.
„Ja som si myslela, že je to zase
nejaký výmysel, ako už veľa vecí
predtým. Veď sa s reklamou na
podobné veci stretávame denne.
Mala som vydratú chrupavku v
kolenách a lekár mi chcel operovať
umelý kĺb. Keď som o rok išla na
kontrolu k ortopédovi, povedal mi,
že toto ešte nevidel. Artrózu som
mala omnoho zlepšenú. Odvtedy

PN20-44_strana-
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neberiem žiadne lieky
bolesti.“ Anka, 59r., Lučenec

proti

Takže je táto liečba naozaj bezpečná?
Ako odborníčka s 40-ročnou praxou
môžem povedať, že áno. Chodia k
nám pacienti, ktorí už absolvovali
snáď všetky dostupné možnosti
liečby kĺbov. Avšak nikdy som u
pacientov nevidela tak evidentné
zlepšenie stavu kĺbov, ako u ľudí po
absolvovaní MBST terapie. Liečba je
bezbolestná a nemá žiadne vedľajšie
nežiadúce účinky. Nehrozí žiadne
riziko infekcie, krvácania či zrastov.
Výhodou je, že pacient nemusí
prerušiť svoje pracovné či pohybové
aktivity. Ustúpenie bolesti a
zlepšenie pohyblivosti kĺbu často
nastupuje už počas terapie.
Kde pomáhajú slovenským pacientom?
Na Slovensku je MBST terapia poskytovaná v Leviciach, konkrétne v Sun
Medical centre. Máme s ňou už viac
ako 6 - ročné skúsenosti, pomocou
ktorých dokážeme terapiu nastaviť
presne podľa individuálnych potrieb
pacienta a dosiahnuť jej maximálnu
účinnosť. Našim pacientom vychádzame v ústrety poskytovaním
terapie aj vo večerných hodinách a
taktiež počas víkendových dní.

Aký je postup, ak sa chceme zbaviť
bolestí kĺbov a kostí?
Je potrebné zavolať na číslo 0949 67
77 99 a dohodnúť si termín vstupnej
lekárskej konzultácie, kde odborníci
posúdia váš zdravotný stav a
individuálne nastavia terapiu presne
podľa vašich potrieb.

SUN MEDICAL CENTRUM
A. Kmeťa 39, Levice
www.medtec.sk
0949 67 77 99

59-177

piešťansko

ZAMESTNANIE, SLUŽBY
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PONUKA PRÁCE

OBSLUHA VZV
NOVÝ JIČÍN

75-11-09

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné
(možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené
hradene ﬁrmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného
fondu motivačné bonusy

BEZPLATNÁ LINKA

0800 500 091
SBS GUARDING s. r. o.

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

85-0748

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

TTT HLKPQORHQBO PH

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

0905 746 988

príjme strážnikov na prevádzky

v Myjave
Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

Pracuj v Hradci Králové

INZERCIA

85_0751

WEB www.konstrukter.sk

Výročia a udalosti

31. októbra 2000

štart kozmickej lode Sojuz TM-31 s prvou stálou posádkou pre ISS
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VIZITKY

0905 746 988

ZAMESTNANIE, SLUŽBY
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LETÁKY

0905 746 988

52-0018-22

piešťansko
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zdravie / služby
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať

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

Facebook: aiwsk

32-0107

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

PN20-44_strana-
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34-0128

SK.ABAINNOVATOR.COM

