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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA
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Neveríte? Slovenský život bežného, 
ak nie aj ekonomicky biedneho ob-
čana prináša skutočné absurdity. 
Dnes o jednej z nich.

Pracovala, je pár rokov pred dô-
chodkom. Celý život drela za almužnu 
v štátnej firme. Ani nie za polovicu 
priemernej mzdy. Nevynechala ani 
deň v práci, na PN nechodila, ani keď 
bola chorá. Ani k lekárovi. Jej zdravot-
ný záznam je krátko pred nástupom do 
dôchodku tenký ako „sedmová“ karta.

Jej mama vo vysokom veku stratila 
schopnosť starať sa sama o seba. Tak 
si ju vzala na trvalú opateru domov. Aj 
za cenu straty práce. Opatrovať takmer 
imobilného odkázaného človeka je 
však úväzok na 24 hodín denne. Praco-
vať sa nedá, no žiť sa musí, aj so zvýše-
nými nákladmi na pomôcky, hygienu, 
zdravotnícky materiál.

A tak jej zišlo na um požiadať o 
„podporu“, na ošetrovanie, opatrova-
nie. A vrátilo sa jej všetko, čo počas ži-
vota, vrátane zdravia, obetovala práci. 
Vraj mama má „tenký“ fascikel, vraj 
sa nevenovala svojmu zdraviu, vraj to 
a tamto a bez nároku. Napriek tomu, 
že nezaťažila štát ďalším klientom v 
domove sociálnych služieb, ale chce 
a môže zostať doma. Napriek tomu, že 
celý život platila odvody. Napriek tomu, 
že teraz sa stáva odkázanou na opat-

rovníčku (dcéru) na 24 hodín denne. 
Napriek všetkým drístom o sociálnom 
štáte a o tom, že „bude dobre“. „Nebojte 
sa, bude dobre.“

Keď už tak náš minister pre všetko 
chce podporiť plodenie detí sumou 200 
eur na mesačnom prídavku na jedno, 
čo tak keby podporil podobnou sumou 
aj tie rodiny, ktoré dôstojne dochovajú 
svojich, na trvalú opateru odkázaných 
rodičov? To už neznie tak ľúbivo, však! 
Nedá to toľko voličských hlasov.

A vôbec, koho kedy z tých „našich“ 
tam hore napadne vytvoriť na Sloven-
sku také ekonomické a legislatívne 
prostredie, aby aj seniori, akokoľvek 
zdravotne postihnutí, mohli svoje po-
sledné dni dôstojne a v aspoň relatív-
nom dostatku dožívať v kruhu svojich 
najbližších?

Mimochodom, osobne prežívam to 
isté. Starám sa o takmer imobilnú 89 
ročnú matku. Doma. Je však stále ešte 
doma. Viem, aké sú asi mesačné nákla-
dy. A od štátu za to nemám 
ani euro. Aj keď mám 
úväzok ošetrovateľa na 
24 hodín denne a 365 dní 
v roku.

Veľa síl do boja so 
systémom, vážení 
čitatelia. (A do 
boja so životom)

Nebuďte zdraví, 
môže sa vám to nevyplatiť!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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»Predám motorku Suzuki 
GS500, r.v. 2008, naj. 40 
tis. km, búraná - poškode-
né len plast, bočné svetlo, 
smerovky a pár káblov, celá 
konštrukcia, motor, kolesá 
aj zvyšok sú v poriadku. 
Cena 900€+pri rýchlom jed-
naní zľava. 0948 901 425
»Predám 4 ks nové originál 
BMW disky 19“ M Double-
spoke style 647 jet čierne, 
cena 1500 € + dohoda. Tel.  
0948 901 425.

»Kúpim auto pokazené - 
havarované - mechanik, 
0903 517 742.
»KÚPIM SIMSON ENDURO 
ELECTRONIC JAWA 250 STARÝ 
PIONIER MUSTANG PLATÍM 
IHNEĎ 0915 215 406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908 205 521.

»Prenajmem v centre Pezin-
ka polozariadenú strešnú 
garsónku, 330 €/mesiac s 
energiami, 0910 38 23 40.
»Dám do prenájmu 3 izbový 
byt v Trnave na Prednádraží 
2 cena 640 eur voľný od 1. 
júna 2021, 0905 502 123.

»Kúpim rodinný dom v 
Pezinku alebo blízkom oko-
lí, platba v hotovosti, nie 
som RK. Tel. 0908 729 777.
»Dám do prenájmu časť vi-
nohradu pri Viničnom, 0949 
361 785.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

07 REALITY / iné    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

Občianska
riadková
inzercia

»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne, 0919 17 62 33.
»DARUJEM ZA ODVOZ OBÝ-
VACIU STENU. SEDACIU SÚ-
PRAVU. 0902 736 405.

»Kúpim rôzne starožitnosti,  
0903 753 758
»Kúpim ľudové kroje, 0902 
708 047.

»Kúpim zváračku k-200, ks-
250 súrne, 0944 634 153.

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE,  
0944 724 181.

»Dňa 14.5.2021 uplynie 10 
rokov čo nás navždy opus-
til náš drahý manžel, otec, 
dedko Miroslav Ondruš z 
Pezinka. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu tichú spo-
mienku. S láskou spomína 
rodina.

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

SPOMIENKY

16 ZOZNAMKA    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

ŠENKVICE - obecný úrad
17. 5. 2021

od 9.30 - 10.00 hod.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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Pocta generálovi Štefánikovi 
– úplne nová expozícia na Košariskách

●  Čo prostredníctvom svojich 18 špecializovaných 
múzeí hovorí a odkazuje svojim návštevníkom, či už 
slovenským, alebo tým zo zahraničia?

   Tak, ako sa mení slovenská spoločnosť, mení sa 
aj Slovenské národné múzeum. Najmä posledný rok 
ukázal, ako je potrebné nielen mať silné kultúrne in-
štitúcie, ale do nich aj investovať. Slovenské národ-
né múzeum dokázalo za posledný rok nielen trikrát 
zavrieť svoje brány, ale trikrát v priebehu pár dní ich 
aj otvoriť. Som veľmi rád, že sa nám aj počas zat-
vorených mesiacov podarilo pripraviť nové expozí-
cie, napr. úplne novú expozíciu M. R. Štefánikovi 
na Košariskách alebo novú expozíciu antropoló-
gie, ktorú sprístupnime verejnosti v priebehu mája 
2021. Pracovalo sa na obnovách Spišského hradu 
a  Krásnej Hôrky. Osobne som veľmi rád, že bude 
pokračovať najmä obnova Spišského hradu, ktorého 
stav je alarmujúci. Osobne sa veľmi teším aj na ot-
vorenie výstavy v  observatóriu v  Meudone (Paríž) 
venovanej astronómovi M. R. Štefánikovi, alebo 
novej expozícii vo francúzskom meste Darney, ktorá 
sa venuje československým légiám. Myslím, že pro-
jekty a programy slovenských múzeí sú nevyužitým 
pokladom slovenskej diplomacie. Zo svojej skúse-
nosti môžem povedať, že sú to jedny z najlepšie in-
vestovaných fi nančných prostriedkov. 

●  V najbližších rokoch by sa počet špecializovaných 
múzeí SNM mal rozrásť o  Múzeum 20.storočia. Za 
ideou jeho vzniku stojíte práve vy ako generálny ria-

diteľ SNM. Potrebuje Slovensko tento typ múzea?

Cesta k  jeho vybudovaniu a otvoreniu bude ešte 
veľmi dlhá, pôjde o jeden z najambicióznejších pro-
jektov slovenskej kultúry v  nasledujúcich rokoch. 
Hovoríme o  stavbe nového múzea na zelenej lúke. 
Podobné projekty môžeme vidieť v  celej Európe, 
a je dôležité aby aj Slovensko si pred seba postavilo 

takýto náročný cieľ. Na druhej strane my na Slov-
ensku Múzeum 20. storočia naozaj potrebujeme.  
Nielen preto, že nám chýba expozícia 20. storočia, 
ale najmä preto, aby sme spoznali našu minulosť. 
Toto múzeum by malo byť miestom nielen stálej his-
torickej expozície, ale aj miestom pre audiovizuálne 
programy, prepracované vzdelávacie programy. 
Najmä by sa však malo stať miestom, na ktorom sa 
nebude pravda kriviť, ale vysvetľovať.

●   Národnostné múzeá spadajú tiež pod SNM. Prečo 
je ich existencia dôležitá?

Múzeá národnostných menšín začali v  Slovens-
kom národnom múzeu vznikať takmer pred 30 rok-
mi. Postupne sa rozrástli do súčasného počtu a roz-
sahu. Svojimi aktivitami dokázali svoju dôležitosť 
a  opodstatnenosť pri šírení poznania o  ich histórii 
a kultúre. Sú obohatením pre celú slovenskú kultú-
ru. Na druhej strane tento proces ešte nie je u konca. 
Pred SNM a jeho národnostnými múzeami stojí nie-
koľko dôležitých výziev, ako napríklad vybudovanie 
nových expozícií Múzea rómskej kultúry v  nových 
priestoroch a  na novom mieste či obnova budovy 
Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Tak, aby sa mohli 
rozvíjať a boli prínosom pre celú národnostnú komu-
nitu a všetkých občanov Slovenska. Každé múzeum, 
nielen to národnostné, poskytuje neoceniteľný prie-
stor pre spoločné poznanie a komunikáciu.

Viac o programe všetkých 18 múzeí SNM: www.snm.sk   
        
          »  Zhováral sa Jozef Bednár

Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis – múzeá konzervujú čas a odhaľujú históriu II

SÚŤAŽ NA FACEBOOKU
Odpovedzte správne na jednoduché otázky              
a vyhrajte celoročné VIP vstupenky do všet-
kých expozitúr SNM. 
Súťaž prebieha od 1. - 19. mája 2021.

Sledujte nás na našich facebookových stánkach.

Štefánikovo múzeum na Košariskách.           Foto: wikimedia.org
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Zažite jedinečnú dovolenku vo Vysokých Tatrách 

www.hotel-hubert.sk
recepcia@hotel-hubert.sk
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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20948 155 452 • 0903 033 862

balkóny • terasy • pergoly • zimné záhrady • prístrešky

kfkservis1@zoznam.sk www.kfkservis.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 5. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

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

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�

9. mája 1974
bolo otvorené pražské metro 

Výročia a udalosti
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REVIA – Malokarpatská komunitná 
nadácia má svoje miesto v  regióne 
už 25 rokov. Je to druhá najstaršia 
komunitná nadácia krajín V4. Svo-
je výročie štvrťstoročnice oslavuje 
štedrým obdarovaním - 25 000€ roz-
delila na dobrovoľnícke projekty. 

Oblasť životného prostredia:
Popri poľnej ceste od Šenkvíc po les 

Šenkvický háj budú pod garanciou OZ 
Zelená hliadka Pezinok vysadené stro-
my pôvodných druhov ako napr. lipa, to-
poľ, vŕba, dub, borovica, orech, čerešňa, 
hruška, jabloň, jarabina, moruša. Stro-
moradie podporí biodiverzitu a adaptá-
ciu na zmenu miestnej klímy. Vo Vištuku 
OZ Cesta nádeje a občania zveľadia ze-
leň, ktorej čoraz viac ubúda, záchranou 
súčasnej chátrajúcej aleje. Prostredníc-
tvom pestovania vlastných úžitkových 
plodín, byliniek a senzomotrického  
chodníka budú deti v  Materskej škole 
v obci Píla viesť k upevňovaniu zdravia 
a k zdravému životnému štýlu.

Oblasť zdravia a prevencia:
OZ Človek 2.0 z  Pezinka v  projekte 
„Športový deň - deň zdravia“ plánujú 
podnietiť záujem o základné princípy 
v oblasti zdravia, pohybu, výživy a pre-

vencie návštevníkov podujatia. Nezis-
ková organizácia Claudianum z Modry, 
ktorá poskytuje sociálne služby ľuďom 
s mentálnym a kombinovaným postih-
nutím bude odbúravať dopady sociál-
nej izolácie prepájaním sveta zdravých 
a  ľudí s  postihnutím prostredníctvom 
muzikoterapie.

Oblasť športu a voľného času:
V  obci Jablonec plánujú zvýšiť úro-

veň športovej aktivity čo najväčšieho 
počtu občanov osadením outdoorových 
strojov na cvičenie na Náučno-pozná-
vacom chodníku popri potoku Gidra. 
Klub orientačného behu Sokol Pezinok 
vybuduje areál pevných kontrol, nový 
priestor na celoročné športovanie, or-
ganizovanie verejných tréningov pre 
orientačných bežcov i obyvateľov zau-
jímajúcich sa o  túto pohybovú aktivitu. 
Členovia 1. Slovenského futbalgolfového 
a footgolfového klubu Carpathians Slo-
vakia z  Pezinka by radi podnietili mlá-
dež, aby v čase súčasnej pandemickej 
krízy a obmedzení sa venovala pohybu 
a našla záľubu vo FootGolfe - v novom 
netradičnom športe kombinácie futbalo-
vých kopov s pravidlami golfu. Na kop-
ci, ktorí miestni obyvatelia poznajú pod 
názvom smetisko, chce Obec Vinosady 

vybudovať  odpočívadlo pre 
cyklistov a osadiť prístrešok  
s vyhliadkou na okolie. Cyk-
lokoalícia Pezinok spoločne 
s dobrovoľníkmi plánuje vy-
značiť, revitalizovať cyklotrasy, osadiť 
smerovníky, veľkoplošnú mapu a inú 
infraštruktúru týkajúcu sa horskej cyk-
listiky, jej okruhov a trailov v oblasti Pez-
inskej Baby. Občianska iniciatíva GRINA-
VA projektom pod názvom „Pri jednom 
stole“ sa realizáciou rôznych spoločných 
aktivít pokúsi prelomiť bariéru, ktorá 
rokmi vznikala medzi lokálnymi Róma-
mi a miestnymi obyvateľmi.

Oblasť rekonštrukcie objektov:
Náš dlhoročný partner - OZ Združenie 

záchrany cirkevných pamiatok v Modre 
dostal príspevok na poslednú etapu do-
končenia umeleckoremeselnej obnovy 
lavíc a ich prevoz na pôvodné miesto do 
Kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre. Aj keď 
Nadácia REVIA pomohla k rekonštrukcii 
barokovej kaplnky sv. Rozálie (1730) už 
pred asi 20 rokmi, zub času sa opäť pod-
písal, že je potrebná ďalšia obnova častí i 
úprava jej okolia. Príspevok sme poskytli 
OZ Dedičstvo z Pezinka, ktoré sa podieľa 
na prehlbovaní vzťahu ľudí ku kultúrne-
mu dedičstvu, kresťanským tradíciám a 

vytvára priaznivé podmienky pre ochra-
nu nášho lokálneho bohatstva. Kláštor 
kapucínov – Najsvätejšej Trojice v Pezin-
ku sa podujal skultúrniť časť svojich za-
nedbaných, chátrajúcich priestorov pre 
vzájomné stretávanie a  obohatenie sa 
rozličných záujmových skupín v projekte 
pod názvom “Otvorme sa okoliu – pre-
mieňajme seba“. Občianske združenie 
Castrum Sancti Georgii bolo založené 
občanmi Svätého Jura za účelom zachrá-
niť národnú kultúrnu pamiatku gotický 
hrad Biely Kameň zo 14. storočia.

Oblasť Publikátor:
OZ Pezinské rozprávkové divadlo plánu-
je vydať knižnú publikáciu, ktorá ma-
puje históriu hudby v Pezinku od roku 
2001 do 2020 pod názvom „Pezinok 
– Musictown“. Tá bude nadväzovať na 
predošlé knihy Pezinok – Bigbeattown 
(hudobné aktivity od 50-tych rokov až 
do 2000) a Koncerty mladosti ´76 - ´77 – 
Československý Woodstock. 

REVIA 
– Malokarpatská komunitná nadácia

REVIA - Malokarpatská komunitná 
nadácia bilancuje
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Prijmeme do TPP

odborný

    čašník / čašníčka
    (hrubá mzda 840-950 €)

chyžná
     (pomocná sila)
    (hrubá mzda 850 €)

Kontakt: ÚZ K NR SR
              Častá Papiernička
e-mail: castapapiernicka@nrsr.sk
tel.: 033/6495182 - 83

Obec   J a b l o n e c
Obecný úrad, 900 86 Jablonec č. 206

tel.: +42133/648 81 13
e-mail: starosta@jablonec.sk   mobil: +421915505659
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Obec   J a b l o n e c   vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie

RIADITEĽA Základnej školy 1. - 4. ročník
v Jablonci č. 59 s nástupom 13. augusta 2021.

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
doručiť najneskôr do 31. mája 2021 do 12:00 hod.

na adresu obecného úradu v uzatvorenej obálke označenej:
„Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy – NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie o podmienkach výberového konania
a požiadavkách na uchádzačov získate na web stránkach obce 

– www.jablonec.sk, základnej školy – www.zs1-
4jablonec.edupage.org, a okresného úradu – odboru školstva 

– www.minv.sk. Škola je bez právnej subjektivity.
                                                            Slavomír Pocisk, starosta obce 
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície lisovne

NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
MECHANIKA
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

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

Požiadavky:

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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KAMENÁRSTVO
MAMAJO

0950 296 523
kamenarstvomamajo@azet.sk

Ponúkame:

     nové žulové pomníky

     krycie dosky

     brúsenie starších pomníkov

     rekonštrukcie starších

     hrobov

     betónové chodníky

1 HROB
od 990 €
2 HROB

od 1300 €
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HĽADÁME

SADROKARTONISTOV

a TESÁROV

TEL.: +421 948 652 622

- PRÁCA V NEMECKU

- UBYTOVANIE A DOPRAVA

  HRADENÉ FIRMOU

- 11 - 15  EUR /HOD.

- ZABEZPEČENIE NÁRADIA a 

  FIREMNÉHO AUTA

- PRÁCA NA TPP



PK21-18 strana- 12

SPRAVODAJSTVO Najčítanejšie regionálne noviny
12

8
5
_
0
1
8
7

8
5
_
0
1
9
6

PONÚKAME PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 

PODMIENKY I  ZÁLOHY

UYBOTVANIE

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 

NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091


