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Hovoríme, no nepočúvame

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pokojný a najmä - zdravý - už tretí týž-
deň tohto roka, vážení čitatelia!

Nie je jednoduché žiť v týchto ča-
soch. Kto je chorý, želá si vyzdravieť ( a 
my sa k tomu želaniu v našom vydavateľ-
stve čo najúprimnejšie pridávame), kto je 
zdravý, želá si neskrachovať. Alebo, čo 
by bolo ešte horšie - neochorieť a neskra-
chovať.

Situácia v mnohých našich rodinách, 
ale aj v prostredí ľudí, žijúcich osamo-
tene, je katastrofálna. Depresie, strach, 
izolácia, málo dôvodov na úsmev, eko-
nomické existenčné ohrozenie. Štastný je 
ten, kto to nezažíva.

Do toho nám o pár dní prichádza po-
vinnosť upraviť si odvody, samozrejme, 
smerom hore, podať daňové priznania 
a zaplatiť dane. Nikto z tých, ktorí by sa 
tým mali zaoberať, sa nezamýšľa nad 
tým, z čoho to zvládneme. Ako to zvlád-
neme. Ešte aj možnosť chodiť niečo zaro-
biť do práce je podmienená povinnosťou, 
inak ani zarobiť nesmieme.

Nikto nepočúva ľudí, bežných obča-
nov, tých, ktorí živia štát. Nikto z tých, 
ktorí ten štát navonok “zastupujú”. Melú 
a idú si “svoje”. Lekári a zdravotníci sú na 
smrť vyčerpaní, predavači a predavačky 
v obchodoch, ktorí by mali byť chránení 

a zaradení do prvej línie, idú každý deň 
do rizika, či sa domov vrátia v poriadku.

„Kto má uši na počúvanie, nech po-
čúva.“ (Lk 14,35; Mk 7,16; Mt 13,9) Schvál-
ne, koľko politikov na Slovensku ešte po-
zná text Biblie? Schválne, kto z nich ešte 
dokáže a chce počúvať ubiedených? Ako 
chcú tí, ktorí iba rozprávajú, aby sme ich 
počúvali, keď oni nepočúvajú nás?

Toto chýba v medziľudských vzťa-
hoch, chýba to vo vzťahoch medzi po-
litikmi, chýba to novinárom v médiách. 
Chýba to vo vzťahu moci k občanom. 
Akoby sa Slovensko stalo krajinou 
hluchých.

Možno nám pomôže príroda, od 
iných to asi ťažko čakať. Najmä od tých 
mocných. Možno si pomôžu susedia na-
vzájom, priatelia, známi i neznámi. Život 
je postavený na ľudskosti. A ľudskosť na 
počúvaní. Na ochote počuť.

Počúvajme sa, keď už nás 
nepočúvajú, pomáhajme si, 
keď už nám nepomáhajú a 
podporujme sa navzájom, 
keď už nás nepodporujú.

Stále sme ešte ľudia, 
ktorí majú právo na 
dôstojný život! 
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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!

Odstavčatá
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V médiách sa vyskytujú takzvaní in-
fluenceri. Sú to často známi ľudia a 
dávajú na internet rôzne príspevky s 
cieľom získať čo najväčšie publikum. 
Svojich fanúšikov potom zásobujú 
fotografiami, videami alebo rôznymi 
textami. 

Často je to iba obyčajná reklama. 
Bývalá tenistka sa ukazuje na internete 
v plavkách alebo kožuchoch. Možno jej 
za to platia. A možno sa len rada pretŕ-
ča. Horšie je, keď otvorí ústa a snaží sa 
ľuďom povedať nejakú múdrosť. Je mi 
týchto „celebrít“ niekedy ľúto. Rodičia 
ich od malička vozili na tréningy. Naučili 
ich oháňať sa tenisovou raketou alebo 
kopať do lopty. Vidíme potom mladého 
človeka, ktorý sa nevie zmestiť do kože. 
Nedostal mnohé z toho, čo iné deti do-
stali – emočnú inteligenciu, vzdelanie, 
vzťahy. Nebolo kedy, od malička iba tré-
ningy a súťaže. Kopaním do lopty si za-
robil veľa peňazí, ale v normálnom živote 
ho možno čaká veľa problémov. Podobne 
ako rôzne slečinky a mladíkov na sociál-
nych sieťach, ktorí si o sebe myslia, že sú 
výnimoční. Majú síce fotografie svojich 
zadkov a predkov na internete, ale chýba 
im veľa z toho, čo normálni ľudia potre-
bujú pre šťastný a zmysluplný život.

Poznám však inú influencerku. 
Volá sa Erika, ako polovica jej rodiny. 
Pochovala dvoch mužov a sama vycho-
vala dve dcéry a syna. Dokázala postaviť 
dom. Pomáhali jej príbuzní a priatelia. 
Ona pracovala od rána do večera. Nie-
koľko rokov sa starala o vyše 500 prasiat 
v dvoch dedinách. Aj doma sa starala 
o dobytok, aby mali deti mlieko a boli 
peniaze na dom. Pracovala aj vo firme 
na výrobu topánok. Ťažká práca medzi 
automatmi, ale zvládla všetky postupy 
a operácie. Aj keď jej prvé mesiace tiekli 
slzy, lebo jej práca nešla. Vie tvrdo pra-
covať a prekonávať prekážky. A vie sa 
aj dobre modliť a rozdávať lásku. Toto 
všetko naučila svoje deti a oni to dajú 
ďalej. Toto má väčší vplyv na zlepšova-
nie sveta ako hlúpe statusy na internete. 
Nepozná ju celé Slovensko, len rodina a 
blízki priatelia. Pomá-
ha v Dobrom Pastie-
rovi v Kláštore pod 
Znievom. Rozdáva 
úsmevy a dobrú 
energiu. Erika z Le-
žiachova je väčšia 
influencerka 
ako Domini-
ka z Dubaja.

Influencerka

» Ján Košturiak
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Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 0905 638 627  finan ná ochrana
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24. januára 1458               
Matej Korvín sa stal kráľom Uhorska.

Výročia a udalosti
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Občianska
riadková
inzercia

1. Auto-moto/predaj

»Predám VW Golf 4 tdi 
variant 4x4 96kw, ťažné, 
el. okná, fólie, klíma, den-
né svetlá, hmlovky, letné 
zimné pneu., servisovaný 
udržiavaný, cena 2520€, 
štvorkolku Linhai 500 4x4 
automat, redukcia, uzá-
vierka 2miestna, ťažné, ku-
for, nosič, led svetlá, cestné 
terénne pneu. na elektró-
noch, rozšírená, lemy blat-
níkov, predný ochranný 
štít, lyžiny, cena 3250€. Tel: 
0908945434

2. Auto-moto/iné

3. Byty/predaj

4. Byty/prenájom

»Prenajmem 2-izbový byt s 
balkónom nezariadený na 
Bukovinke. Tel: 0902163312

5. Domy predaj

6. Pozemky/predaj

7. Reality/iné

8. Stavba

9. Domácnosť

»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495

10. Záhrada a zverinec

»Predám: 0-1 barnard klon-
kursky - chovna Travne tyr-
kysove, Lutino cervenoprse, 
Burkove ruzove, Rozela ru-
binova. Tel: 0905463352

11. Hobby a šport

»Odkúpim známky a obra-
zy. Tel: 0903741241

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

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

Príklad:
RP ZV 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, ZV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

12. Deťom

13. Rôzne/predaj

14. Rôzne/iné

15. Hľadám prácu

»Práca okolo domu, odpra-
távanie snehu, rýľovanie, 
opiľovanie stromov. Tel: 
0940870790

16. Zoznamka

»Sympatická 55 r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0944724181

»46r. hľadá priateľku na zo-
známenie. Tel: 0951300682

»Rozv. hľadá priateľku do 
45rokov. Tel: 0940059841

»Volám sa Mária, mám 41 
rokov som rozvedená a 
mám 2 deti, hľadám vážny 
vzťah. Tel: 0910410709

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Nezisková organizácia Nexteria už 
12 rokov pomáha mladým ľuďom na 
Slovensku rásť. Cieľom ich aktivít je, 
udržať šikovných mladých ľudí na 
Slovensku a meniť tak budúcnosť na-
šej krajiny k lepšiemu.

Nexteria mladým ľuďom pomáha 
objaviť svoje silné stránky a ľahšie do-
sahovať ciele, získať cenné skilly, prax aj 
osobného mentora, zvýšiť svoje šance na 
trhu práce či podnikania a byť súčasťou 
komunity aktívnych ľudí, ktorým záleží 
na Slovensku.

“Aj vďaka príležitostiam a vzťahom, 
ktoré v Nexterii študenti dostanú, ostáva 
90% z nich na Slovensku. To je dôležité 
číslo, inak by naša aktivita zameraná na 
rozvoj Slovenska nedávala zmysel.” Ho-
vorí Tomáš Hasala, CEO Nexteria. 

Program svojim študentom ponúka 
reálne projekty v praxi v top slovenských 
firmách, guide program v rámci ktorého 
získajú svojho osobného mentora, kurzy 
a workshopy od top slovenských lekto-
rov, diskusie s inšpiratívnymi osobnos-
ťami a komunitu s vyše 300 zaujímavými 
lektormi, mentormi, firmami, organizá-
ciami, alumni a študentmi programu.

Pandémia bola pre Nexteriu spočiat-
ku výzvou, no aj vďaka podmienkam, 
ktoré vytvorila v rámci online komuni-
kácie, sa podarilo otvoriť nový online 
program Nexteria Lab a posúvať tak vízie 

Nexterie do všetkých kútov Slovenska.
„Pre mňa osobne, objaviť celú túto 

komunitu a platformu, bolo ako objaviť 
novú vrstvu internetu alebo také voľačo. 
:)” - Peter, absolvent Nexteria Lab, 2020.

Online program Nexteria Lab vzni-
kol ako odpoveď na otázku, ako udržať 
študentov aktívnych aj počas lockdownu 
a priniesť im popri online vyučovaní nie-
čo navyše. A tiež na otázku - ako viac roz-
víjať mladých ľudí vo všetkých regiónoch 
Slovenska, nielen v Bratislave a okolí.

Vďaka online profi workshopom, 
mentoringu a skvelej komunite aktív-
nych ľudí môžu študenti objaviť svoje 
silné stránky, rýchlejšie dosiahnuť svo-
je ciele a prepájať sa s inšpiratívnymi 
ľuďmi. Program absolvovalo už 145 
mladých ľudí z celého Slovenska a ďalej 
sa posúvajú vpred v záujmových skupi-
nách priamo na online platforme.Viac o 
programe sa dočítate tu → 
https://nexteria.sk/lab/ 

Nexteria teraz posúva vpred 
ľudí z celého Slovenska

» Zdroj: Ráchel Magálová

25. januára 1961       
John Fitzgerald Kennedy uskutočnil prvú prezidentskú televíznu 
tlačovú konferenciu vysielanú naživo.

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2021 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 26 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

LETÁKY
0907 727 201

VIZITKY
0907 727 201

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 727 201
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CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Losos divý
• vo�ne lovený

119

Supercena
cena za 100 g

Jacobs Velvet 
• instantá káva

349

Supercena

(100 g = 1,75)

200 g

109

-35%

(100 g = 0,87)

125 g balenie

1.69

�u�oredky

Kur�a + 2 štvrte

129

-46%
cena za 1 kg

2.39

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

165

-49%

(1 kg = 0,33)

5 kg balenie

3.29*

Cibu�a

5 kg

155

-42%

(1 kg = 1,03)

1,5 kg balenie

2.69

Suché krmivo 
pre psy 789

Supercena

(1 kg = 0,79)

10 kg

10 kg

�ervené 
poaran�e

Ponuka tovaru platí od 25. 1. do 31. 1. 2021 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.

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 25. 1.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 1. 2021.
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Pilsner Urquell 
• svetlý ležiak

085

-32%

(1 l = 1,70)

0,5 l

1.25

Becherovka 

799

Supercena

(1 l = 11,41)

0,7 l

38 % 
alkoholu

Kohút klobása

444

Supercena

(1 kg = 6,43)

690 g

Tvaroh 
hrudkovitý
• jemný

077

Supercena

(1 kg = 3,08)

250 g

CCHHLLLAAADDEENNÉÉSotana 
na š�ahanie 
• 33 % tuku

077

-40%

(1 l = 3,08)

250 ml

1.29

Šarš
• svetlé vý�apné pivo

044

Supercena

(1 l = 0,88)

0,5 l

Nitansky 
jogurt 
• rôzne druhy

029

Supercena

(100 g = 0,19)

150 g

Kávenky/
Kakaové 
rezy/Vesna 
• rôzne druhy 

029

Supercena

(100 g = 
0,64/0,58)

45/50 g

Su

Tekutý prací 
prostedok 
• rôzne druhy
• v ponuke aj Prací prášok 

3,51 kg za 7,99 €

60 praní
1 pranie = 0,13 €

799

Supercena

(1 l = 2,66)

3 l

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 25. 1. do 31. 1. 2021 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
25. JANUÁRA
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Váš byt, dom

ako nový
KÚPEĽNE • PODLAHY • DVERE • OKNÁ
KUCHYNE • VSTAVANÉ SKRINE • NÁBYTOK NA MIERU
SADROKARTÓN • STIERKY • MAĽBY • MUROVANIE • TAPETY
VODOINŠTALÁCIE • PLYN • ELEKTROINŠTALÁCIE - S REVÍZIOU

REKONŠTRUKCIE BYTOV A DOMOV

za 14 dní

0919  197 726     pondelok – piatok  6.00 - 22.00 h
KVALITNE A RÝCHLO

ZA SUPER  CENU
ZA SUPER  CENU
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26. januára 2006  
uskutočnila sa posledná rozlúčka so 42 obeťami leteckej havárie 
lietadla Antonov An-24 v prešovskej mestskej hale.

Výročia a udalosti
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, recepcia@aii.sk

23. januára 2006     
bol slovenský štátny smútok, ktorý ofici-
álne začal o 12:00 h a skončil 24. januára 
2006 o 12:00, kvôli havárii lietadla AN-24, 
ktorá sa stala 19. januára 2006.

Výročia a udalosti

INZERCIA
0907 727 201

Od 4. januára funguje v Detve denný 
stacionár. Zriadili sme ho v spolupráci 
s neziskovou organizáciou Centrom so-
ciálnych služieb Krupina v priestoroch 
bývalého Centra voľného času v Detve 
na Ulici Obrancov mieru. Celá budova 
prešla vlani kompletnou rekonštruk-
ciou a vstup do nej je bezbariérový.

Denný stacionár je v podstate škôlka 
pre seniorov a zdravotne znevýhodnené 
osoby. Klientom poskytuje ambulantnú 
formu sociálnej služby, ako napríklad 
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 
fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a 
sociálnu rehabilitáciu, stravovanie, zá-
ujmové činnosti, kultúrne činnosti a te-
rapie. V dennom stacionári sa poskytuje 
sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 
ak jej stupeň odkázanosti je najmenej 
III.

Zdravotne znevýhodnené deti po 
tom, ako opustia špeciálne školy ne-
majú kde pokračovať, a preto musia 
väčšinou zostávať doma s niektorým 
z rodičov. Jednou z možností, ako im 

spestriť život a zabezpečiť im potrebnú 
starostlivosť, sú práve denné stacioná-
re. Podobná situácia je aj so seniormi. 
Mnohí nepotrebujú alebo nechcú žiť v 
zariadeniach pre seniorov, ale potrebu-
jú pomoc pri určitých činnostiach. Ich 
príbuzní nemajú pre pracovné povin-
nosti čas sa im plnohodnotne venovať a 
seniori sa doma cítia osamelí.

V prípade záujmu o uvedenú sociál-
nu službu musíte požiadať na Mestskom 
úrade Detva, oddelenie školstva a soci-
álnych vecí o posúdenie odkázanosti na 
túto sociálnu službu.

Doteraz mohli záujemcovia o sociál-
ne služby v meste Detva využívať len 
dve možnosti. Buď sme ich umiestnili 
do zariadenia pre seniorov alebo využí-
vali opatrovateľskú službu v domácnos-
ti. Výhodou denného stacionára je, že sa 
klienti môžu stretávať aj s ďalšími ľuďmi 
s podobným osudom. Otvorený je každý 
pracovný deň od 7.00 do 16.00 hod.

Čo nové v Detve?

» Ján Šu�iarský
primátor mesta
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29. januára 1595               
pravdepodobne bola po prvý raz uvedená 
hra Williama Shakespeara Rómeo a Júlia.

Výročia a udalosti INZERCIA
0907 727 201

V čase písania tohto článku sa pripravujeme 
na víkendové testovanie Covid-19. Robíme všet-
ko pre to, aby sme zriadili 12 odberových miest, 
na ktorých by pôsobilo spolu až 24 tímov. Na 
ktorékoľvek miesto budú môcť prísť Zvolenčania 
medzi 8.00 a 20.00 (s výnimkou dvoch hodino-
vých prestávok o 12.00 a 17.00). Novinkou je re-
zervačný systém, ktorý plánujeme spustiť v prí-
pade niektorých odberných miest. Fungovať by 
mal tak, že záujemca o test bude mať možnosť 
objednať sa na konkrétnu hodinu a minútu. 

Jedná sa v tomto prípade zhruba o polovicu 
miest. Prečo nie všetky? Pretože máme medzi se-
bou veľmi veľké percento ľudí, ktorí nie sú zdat-
ní v prihlasovaní sa prostredníctvom internetu. 
Rovnako pre prípad, že nastanú nepredvídané 
technické problémy. Znovu opakujem, že naším 
záujmom je, aby sa mohli prísť otestovať všetci, 
ktorí o to budú mať záujem. 

Registračný systém nie je jedinou novou zá-
ležitosťou. Predstavitelia vlády úplne upustili 
od jesenného modelu, kedy boli organizátorom 
Ozbrojené sily SR a vlastne všetko tak pristálo na 
pleciach miest a obcí. A tak sami zháňame ešte aj 
zdravotníckych pracovníkov, aby mal vôbec kto 
Zvolenčanov cez víkend otestovať. Len pripomí-

nam, že sa tak deje v situácii, kedy je „voľných“ 
zdravotníkov veľmi málo. Nehovoriac o tom, že 
musíme určiť nových „veliteľov“ jednotlivých 
odberných miest, vyškoliť ich, presne  vysvetliť 
organizáciu práce. Armáda s tým už má skúse-
nosti z jesene. Prečo teda štát nepoužije rovnaký 
model a  nezúročí skúsenosti, ostáva pre mňa 
záhadou. A riešime desiatky ďalších záležitostí 
– administratívnych pracovníkov, dezinfekciu 
miest, odvoz nebezpečného odpadu. Mimocho-
dom, aj ten predtým zabezpečovala armáda. 
Teraz si musíme poradiť sami.

Predstavitelia vlády nazvali testovanie dob-
rovoľným, mestám a obciam len odporučili, aby 
pripravili testovanie. Na druhej strane však ľu-
dia bez negatívneho certifikátu nebudú môcť od 
stredy (27. januára) ísť ani len do práce. Tomuto 
sa rozhodne nemienime iba nečinne prizerať. 
Navzdory všetkým problémom usilovne pra-
cujeme na tom, aby sme ponúkli záujemcom 
možnosť dať sa otestovať. Veľmi dobre si totiž 
uvedomujeme, že utorkom sa život nezastaví a 
aj Zvolenčania budú potrebovať ísť mimo svoj 
domov.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

objednavky@montter.sk

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

85
_0
06
0

ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ 
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121


