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Strechy na kľúč a
rekonštrukcie striech.

(38 programov SK, CZ, HU)

PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS
CSUTI IMRICH - NOVÉ ZÁMKY
MOBIL: 0903 122 192

NOVAPLAST

viac ako 15 rokov na trhu

HELUX - Peter Helmeš
Ďalej ponúkame:

• rolety, žalúzie, sieťky
ťky

OPRAVY a SERVIS

• garážové brány
• servisné opravy
y
• a iné doplnky

tokien a dverí
troliet a žalúzii
tvymieňame kovania
tvymieňame tesnenia

Kvalitný nemecký
proﬁl za prijateľnú cenu!

-50%
na okná a
dvere

CENOVÉ PONUKY
76-0005

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

(rolety, žalúzie, sieťky)

Ďalej ponúkame:

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 5-6 komorový proﬁl
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

OPRAVY A SERVIS

0908 16 14 16

www.montplast.sk

montplast@montplast.sk

76-0015

07-0012

Neváhajte zavolať!

76-0004

za 25€ ročne

0915 781 227

CENOVÉ PONUKY

OPRAVY A SERVIS

www.helux.sk

helux@helux.sk

035 6420 166

0918 109 149

76-0008

DIGISPORT
slov. a maď. progr. ZADARMO.

59-388

a škridle ihneď
zo skladu.

www.strecha.ws

INZERCIA

ANTÉNY - SATELITY

PLECHY

0905 746 124
09

Týždenne do 34 140 domácností

Poskytujeme
celodennú starostlivosť
za 2,59 eur/deň, vrátane desiaty,
obedu a olovrantu
PRE NAŠICH KLIENTOV POSKYTUJEME:
t celodennú stravu
t odstránenie pocitu osamelosti
t odbremenenie rodiny
t prepravu klientov do zariadenia i domovov

Kontaktujte nás telefonicky na tel. č.: +421 911 419 389 alebo e-mailom: hesperuszemne@gmail.com
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76-0071-1

t sociálnu starostlivosť o ľudí s Alzheimerovou
a Parkinsonovou chorobou, demenciami
rôzneho druhu a sklerózou multiplex
t zaopatrenie od 6.00 hod. do 18.00 hod.
t sprevádzanie na lekárske vyšetrenie

ZDRAVIE

2
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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.

Nové
Zámky

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

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
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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

NOVOZÁMOCKO

Najčítanejšie regionálne noviny

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

NOVOZÁMOCKO

pivovar

Domáce väzenie

výroba nefiltrovaného piva
plnenie fliaš a sudov

781200011

79-0089

info 0951 151 483

Vykupujem

1LÏLD9£V'/+<]¼YHURY"
6'<DOHERDM'5$Ŀ%<RE\GOLD"
0905 638 627ILQDQÎQ¢RFKUDQD

starý, socialistický nábytok 0908 320 488

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

PREDAJ
Živé MORKY
NA CHOV
a živé KURENCE
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BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

88-0021

0950 266 604
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ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ

Kŕmené husokačice s pečienkou

7,70€/kg

Morky a moriaky

4,30€/kg

Kurence

2,80€/kg

Sliepky na polievku

2,90€/kg

781200056-7

Nemusím chodiť na verejnosť, nemusím nastupovať do prostriedkov
hromadnej dopravy, nemusím každý
deň na pracovisko. Som na ňom stále,
24 hodín denne.
Nemusím sa rozčuľovať, prečo
ľudia ešte stále vonku nenosia rúška,
nemusím sa báť ako zamestnanec či
klient domova sociálnych služieb,
ktorého zamestnankyňa egoisticky a
drzo voči kolegom i klientom odmietala rúško a teraz nielenže je pozitívna, nielenže musí do karantény, nielenže do karentény musí jej rodina,
ale ostatní jej kolegovia a klienti sú v
strachu, čo bude s nimi. Ona je asi v
pohode, oddovolenkovaná, vycestovaná, bez obmedzenia svojej “slobody”. Želám jej a jej rodine uzdravenie,
želám jej kolegom a klientom nenakazenie a hlavne, želám nám všetkým
návrat k rozumu, hoci aj na takýchto
prežitých skúsenostiach. To chcem
však priveľa. Rozum všade skôr ubúda, ako pribúda. Je to nezastaviteľný
trend.
A tak mi je fajn v tom domácom
väzení. A zjavne ešte dlho bude, vďaka čomu a komu, vie väčšina z nás.

AMADEUS ŠURANY

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
a vlastných potrieb (je na to aj trošku
surovejšie slovo, ale to nepoužijem),
organizovanie zakázaných zhlukov
ľudí vlastne stojí. Prinieslo to poznanie. O nás, o ľuďoch okolo nás, o tom
čo a kto je v nich. Domáce väzenie ma
oslobodilo od nutnosti stretávať sa
s nimi, vidieť ich aroganciu, musieť
sa podriadiť ich nevšímavosti. A to
je veľký dar. Myslím, samozrejme, to
väzenie. Na rozdiel od nich, môj pes
rešpektuje pravidlá a normy medziľudského správania. A to je iba pes.
Taký ľudský. Kríženec. Z útulku.
Prechod zo sveta, v ktorom som
nútený žiť, do sveta v ktorom sa mi
chce žiť, hoci zavretý v karanténe,
je napokon celkom príjemný. Ak to
okolnosti umožnia.
bré, nenaVšetko dobré,
aľ možno,
kazte sa a pokiaľ
oho okolo
nenakazte nikoho
vás!

66-0223

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.
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KULTÚRA / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

v

NZ,

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
Predám 3 plynové bomby
10 kg 0904297546

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» Predám žito Mojzesovo
+421910176040
»Predám obilie. Palárikovo
tel. 0940336457
»PREDÁM HROZNO SORTA
TALIAN 0910426074

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Kúpim staré československé cigarety 0907315640

16 ZOZNAMKA
»56r hľadá
0917049831

DLHODOBÁ

BRIGÁDA
4 €/hod

Pracuj v Hradci Králové

OPERÁTOR VÝROBY
Y
à(ȴàELA àMLàW>MO>@LS>Kȝ
ààELAFKLSiàWJBKVààO>KKià àABKKià àKLȵKi
ààELAFKLSiàWJBKVàO>KKià àKLȵKi
àAIELAL?ȚàMOȚ@>
àQȢȇABKKiàWȚILEV
àSȢMI>QVàK>ȵ>P
àR?VQLS>KFBà
àààW>?BWMBȵBKi

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

KURZ SBS
KOMÁRNO
kurz začína 9.11. 2020

CENA

179 €

nakladanie / vykladanie
balíkov z kamiónu

Volajte:

Pracovné dni:
Miesto výkonu:
ráno 6:00 - 7:30
Považská ulica,
poobede obdeň 14:00 - 17:00
Nové Zámky
PRIJÍMAME IBA PREDČASNÝCH
A STAROBNÝCH DÔCHODCOV.
Viac informácií na
0908 678 448

KURAM

0905 312 160

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

Chcete pracovať
v Amazone?
Ak sa stihnete registrovať do
21.11.2020 získate bonus 500 €.

priateľku

0905 264 123

Chcete si
podať
inzerát?

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Kaufland Nové Zámky Mzda: 3,9996 €/h. brutto
BILLA, LIDL Nové Zámky

Mzda: 3,3330 €/h. brutto

Nástup ihneď.

Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

75-41

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.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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36-0002

»Hľadám byt
0907356515

0948 300 988

781200227

03 BYTY / predaj

Pre zaujímavosť - najviac kultúrno
– osvetových zariadení v miestnych
a regionálnych podmienkach je v Slovenskej republike. Zariadenia patria
obciam a mestám v sídlach do 3000
obyvateľov, teda v malých a stredne
veľkých obciach.
Osobitné postavenie z hľadiska miestnej a regionálnej
kultúry zastávajú mestá Bratislava a
Košice, ako veľké aglomerácie. V týchto mestách sú vybudované najmä špecializované kultúrne zariadenia, ktoré
fungujú samostatne a svojou špecifickou činnosťou nesaturujú činnosť kulOravské kultúrne stredisko uspelo túrno- osvetových zariadení.
Na regionálnej úrovni kultúry pôv kategórii Kultúrno-osvetové zariadenie roka 2019 so všeobecným zame- sobia spoločenské inštitúcie, ktoré patraním a Krajská hvezdáreň v Žiline v ria síce do sféry kultúry, ale na druhej
kategórii Kultúrno-osvetové zariadenie strane, veľmi dôležitou zložkou ich činroka 2019 so špecializovaným zamera- nosti je výchova a vzdelávanie.
ním. Víťazi získajú osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrno-osvetové
zariadenie roka za rok 2019, finančnú
odmenu 2 500 eur a artefakt symbolizujúci výhru v súťaži. Okrem iného majú
právo používať titul Kultúrno-osvetové
zariadenie roka za rok 2019 a zverejniť
titul na svojom webovom sídle.
Zámerom súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka je medzi iným
ocenenie profesionality výkonov kultúrno-osvetových zariadení a podpora
skvalitňovania ich činnosti. Obom víťazom srdečne blahoželáme.
» red

61-0269

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne a Krajská hvezdáreň v Žiline
sú prvými nositeľmi titulov súťaže
Ministerstva kultúry SR Kultúrno-osvetové zariadenie roka. Pri príležitosti dnešného Dňa osvetových
pracovníkov im titul na návrh odbornej poroty udelila ministerka kultúry
Natália Milanová. Prvý ročník súťaže
vyhlásilo ministerstvo kultúry 30. januára 2020. Opatrenia prijaté proti šíreniu koronavírusu však vyhlásenie
výsledkov posunuli z jari až na jeseň.

TTT HLKPQORHQBO PH

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»KÚPIM SIMSON aj diely.
0949505827
»Kúpim staré motorky, mopedy, JAWA, CZ, Simson aj
staré bicykle. 0905121391

STROJOVÉ
POTERY

85-0748

Najlepšie Kultúrno-osvetové
zariadenia roka 2019 získali tituly

32-0127

Občianska
riadková
inzercia
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Ako postupovať
v prípade podozrenia na Covid - 19
V prípade, ak máte podozrenie na
výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti
hrdla, dýchavičnosť, horúčka, odporúčame postupovať nasledovne:

- nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z
dôvodu možného šírenia nákazy,
- následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov,

75-11-09

ako požiadať o vyšetrenie: https://
- výlučne telefonicky kontaktovať svoj- www.korona.gov.sk/poziadat-o-vyho ošetrujúceho lekára alebo operačné setrenie-na-covid-19/
stredisko a informovať ich o svojom
zdravotnom stave
Ako rozoznať ochorenia:

INZERCIA
0915 781 227

» red

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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ZAMESTNANIE, SLUŽBY

Okná, Dvere
Garážové brány
Rolety, Žalúzie,
Sieťky-všetky typy

PRACUJ
U NÁS v ČR

Hľadáme zamestnanca na pozíciu

KONTROLNÝ TECHNIK STK

Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou
Náplň práce: kontrola motorových vozidiel

MZDA OD 850 €
DO 1300€

Ponúkame: plný úväzok, nástup ihneď
Mzda: 1000 € brutto/mesiac
Požadujeme: minimálne stredoškolské
vzdelanie, prax 2 roky,
vodičský preukaz A,B,C,D,E,T

76-0031

Bezplatná infolinka
0800 500 091

85_0749

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

životopisy posielajte na e-mailovú adresu:

hursan@stknz.sk

7

0944 689 784, www.dukas.sk

36-0127

NOVOZÁMOCKO
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

33-0073

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-153

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
0948 787 777 | www.balkona.eu

0
202
11.
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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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

NZ20-44 strana
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34-0128

SK.ABAINNOVATOR.COM

