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Začala sa olympiáda populizmu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dáme im toľko! Nie, my im dáme 
viac! A tamtým eštébákom vezme-
me! Dáme,... dáme..., my dáme...

Vážení čitatelia, nenaleťte na to 
tým – chce sa napísať – grázlom -, ale 
volajme ich politici. Nič vám oni ne-
dávajú. A ak aj niečo niekde zvýšia, 
pridajú, to dostanete len to, čo vám už 
raz vzali. To sú vaše a naše peniaze, 
ktorých sa už dávno zmocnili. To je náš 
štátny rozpočet, nie ich!

„Dáme sociálne najslabším“ - tlčú 
sa do pŕs, no nevedia, že sociálne 
najslabších sa pandémia ekonomicky 
nijako nedotkla. Svoje dávky (uzná-
vam, malé), dostávajú na deň presne 
mesiac čo mesiac. Sociálne najslabší-
mi za posledných štrnásť mesiacov sa 
stali živnostníci, drobní podnikatelia, 
pracujúca inteligencia, učitelia, lekári, 
zdravotnícky personál. Tým tí hlúpi 
populisti „nedajú“ nič. Naopak, vezmú 
im aj to málo, čo si nejakým zázrakom 
zadovážili – na daniach. Lebo oni mu-
sia rozdávať, rýchlo sa zvolebnieva a 
musia toho rozdať veľa, nakúpiť zas 
toľko voličských hlasov, aby na ostat-
ných mohli ďalšie štyri roky zvysoka...

Sociálne najslabší sú dôchodco-
via s minimálnymi dôchodkami, hoci 

dreli celý život ako kone na to, aby si 
to tu raz mocní toho nášho malebného 
slovenského sveta mohli rozkradnúť. 
A nielen tí s minimálnymi. Príklad 
učiteľky, ktorá drala školskú katedru 
50 rokov, 50 ročníkov detí pripravila 
na život a ak by dnes nemala podporu 
blízkych, tak zo svojho dôchodku ide 
bez liekov pod most. Príklad poštárky, 
ktoré v lete, v zime, v daždi, v horú-
čavách roznášala poštu a často aj dô-
chodky – bez ochrany a za nejakých 
370 eur mesačne. Aký má asi predčas-
ný dôchodok, keď sa musí starať o svo-
ju matku, o ktorú sa odmietol postarať 
štát?

Nehanbia sa nám do tváre cez 
obrazovky hovoriť, ako nám dávajú. 
Hnus. Berú nám z nášho a časť toho 
nášho nám podhodia ako psovi kosť.

Zapamätajte si ich reči, veľko-
rysé „dary“ a hlavne ich 
aroganciu, drzosť, neob-
medzenú obmedzenosť 
a ignorantstvo. My ich 
nezaujímame. Iba v deň 
volieb. A tie budú. Buď 
čoskoro, alebo v 
riadnom termíne. 
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23. mája 1805  
Napoleon Bonaparte bol v milánskej katedrále korunovaný za ta-
lianskeho kráľa 

Výročia a udalosti

INZERCIA
0907 877 860
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Každý týždeň: Banská Štiavnica, 
Banská Belá, Štiavnické Bane, 
Žarnovica, Brehy, Hodruša - 
Hámre, Hronský Beňadik, Nová 
Baňa, Rudno nad Hronom, Te-
kovská Breznica, Veľká Lehota, 
Žiar nad Hronom, Bartošova Le-
hôtka, Dolná Trnávka, Hliník nad 
Hronom, Janova Lehota, Jastra-
bá, Kosorín, Kremnica, Lovča, 
Lovčica - Trubín, Lutila, Pitelová, 
Prestavlky, Sklené Teplice, Slaská, 
Stará Kremnička, Trnavá Hora, 
Vyhne, Hodruša - Hámre, Vyhne 

ziarsko@regionpress.sk

Redakcia: Nám. Matice slovenskej 17
 ŽIAR n/HRONOM

INZERCIA

 

ŽIARSKO
ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

Jana Žabenská  0907 877 860
Michaela Vlačuhová  0905 915 034

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (27.490 domácností)
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416

Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre Nitru, Zlaté Moravce, 
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

PLATÍME 
50 €/1 TONA
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»KÚPIM STARÚ MOTORKU 
HOCIJAKÚ AJ BABETU TEL. 
0944883567
»Kúpim motocykle Jawa/ 
CZ/ Babe� a/ Stadion/ Sim-
son aj iné 0949371361

»Hľadám prenájom 1-izb. 
Bytu v Hliníku n. Hr. 0915 
536 196

»Predám hranoly čerešňa 
8x8 . Dĺžka 1,5 a 2 metre. 
0908114427
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám mraziak WH 120l 
0908114427

»ODKÚPIM KROJE MINCE 
BANKOVKY VYZNAMENANIA 
VOJENSKÉ PRILBY HELMY 
OPASKY BODÁKY KORDÍKY 
PRACKY Z OPASKOV PO-
HĽADNICE HODINKY A INÉ 
0903868361

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP ZH 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, ZH zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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   

Ťažko radiť rodičom budúcich 
prvákov, akú základnú školu (ZŠ) si 
vybrať, keď v okolí máte iba jednu 
alebo je rozhodujúcim kritériom 
vzdialenosť od bydliska. Niekedy 
je nemožné dostať sa na inú ako 
spádovú školu. Súkromné školy si 
nemôže dovoliť každý. Ani domáce 
vzdelávanie. Napriek tomu sa mno-
hí rodičia snažia svojim budúcim 
školákom nájsť to najlepšie.

Ako spoznať dobrú ZŠ? Určite nie 
podľa štátnych testovaní a podivných 
rebríčkov úspešnosti. Dôležité je pô-
sobenie školy navonok i vo vnútri. 
Vizuálne zanedbaná škola prezrádza 
postoj jej zamestnancov k nej. Najmä v 
situácii, keď sa dnes dbá o to, aby ško-
la priťahovala pozornosť aj vzhľadom. 
Dôležité je všímať si, ako škola funguje 
ráno, popoludní, cez vyučovanie. Veľ-
mi veľa vám prezradí vstup do školy. Či 
je temný, uzatvorený, bez informácií a 
kútikov na sedenie alebo je naopak 
otvorený návštevníkom. Keďže boli 
školy dlho zatvorené, užitočným zdro-
jom informácií je aj webová stránka. 
V 21. storočí vizuálne zaujímavá, pra-
videlne aktualizovaná, obsahujúca 
komplexné informácie. Veľa prezradia 
fotografie z aktivít. Ak je web iba pro-
formou, nie je to dobrá vizitka. Všímaj-
te si aj okolie školy, či obsahuje hracie 
prvky, ihriská, či žije aj po vyučovaní. 
Deti tu predsa budú  pol dňa. Ak sa dá, 

komunikujte so zamestnancami školy, 
overte si ich pri zápisoch. Komuniká-
cia veľa prezradí. Pýtajte sa absolven-
tov ZŠ, ako boli spokojní. Môže sa totiž 
stať, že škola na I. stupni nevykazuje 
problémy, no na druhom stupni sa ob-
javujú. Neberte doslova klebety o ZŠ, 
overujte si ich, negatívne referencie 
môžu mať reálny základ. Pristupujte k 
nim konštruktívne. Nehľadajte utopic-
ky dokonalú ZŠ. Pýtajte sa na ZŠ aj v 
blízkych materských školách, ktoré ju 
poznajú. Môžete si pozrieť aj výročné 
správy o fungovaní ZŠ, ktoré sa po-
vinne zverejňujú na webe. Obsahujú 
informácie o prospechu žiakov, o akti-
vitách či úspechoch školy. O škole vám 
môže podať informácie aj zriaďovateľ, 
hoci ten môže byť zaujatý. Prípadne si 
prelistujte miestne médiá a články na 
internete.

Napriek všetkým vašim zisteniam 
sa môže stať, že škola sa bude správať 
inak, ako to prezentuje. Vtedy si treba 
uvedomiť, že aj rodičia sú dôležití (nie 
podradení) členovia komunity školy a 
je nevyhnutné, aby sa zúčastňovali na 
jej fungovaní či na riešení problémov, 
ktoré ničia povesť školy, znižujú kvali-
tu vyučovania či znepríjemňujú životy 
detí. 

Ako vybrať základnú školu?

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY 

ŠTRKY - PIESKY- KAMENIVO
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

INZERCIA
0907 877 860
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26. mája 1969  
program Apollo: veliteľský modul Apol-
la 10 úspešne pristál v Tichom oceáne po 
osemdňovom lete, počas ktorého otesto-
vali všetky komponenty nevyhnutné pre 
pristátie človeka na Mesiaci 

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 915 034
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Sledujte od 21. mája
na RTVS

viac na www.citronada.show

Službu technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o.,
cena spätnej SMS: 1€ s DPH, viac info na www.citronada.show

Generálni partneri:

na číslo  7000

pošli heslo
CITRONADA

Vyhraj nový Enyaq na 2 týždne a 2x e-bajk navždy, zapoj sa a 
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25. mája 1898  
v Prešove vznikol najstarší futbalový klub na Slovensku Tatran Pre-
šov, vtedy pod názvom ETVE Prešov (Eperjesi Torna es Vivo Egyesület) 

Výročia a udalosti

28. mája 1999  
v Miláne po 22 rokoch reštaurácie bolo sprístupnené majstrovské 
dielo Leonarda da Vinci Posledná večera  

Výročia a udalosti
80
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u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 24 . 5.

349

-35%
cena za 1 kg

5.39

odchované na

Parenica  
• údená/

neúdená

499

2 x 30 ks

(1 kus = 0,08)

60 kusov

Vajcia “M”

349

Supercena
1 000 g balenie

Mleté 
mäso mix

Kuracie 
prsné rezne

119

150 g

(100 g = 0,79) 089

120 g

(100 g = 0,74)

• krájaný

899

1 l

• extra jemná

38 % 199

250 g

(1 kg = 7,96)

199

350 g

(1 kg = 5,69)
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odchované na

333

500 g

(1 kg = 6,66)

balenie

• rôzne druhy

799

12 x 0,5 l
6 l

699

500 g

199

500 g

399

300 g

152/132/120/110 ks

1999

Pampers 

• veľ.: 3/4/4+/5

499
papier  
• 4-vrstvový

089

250 g

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

Pampers 

OD PONDELKA
24. MÁJA
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Na východnom okraji Pohronské-
ho Inovca leží mesto Nová Baňa. Jej 
okolie ponúka mnoho príležitostí 
na vychádzky do prírody. Výletníci 
tak môžu obdivovať prekrásnu fau-
nu i flóru, navštíviť vodopád, opev-
nené hradisko či pútnicke miesto.

Veľký Inovec je najvyšším vrchom 
Pohronského Inovca a obľúbeným 
vyhliadkovým bodom. Vrchol tvorí 
zvetrané bralo andezitového pôvodu. 
Je dostupný z rôznych bodov. Ak sa 
tam vypravíte zo Starej Huty, cestou - 
na krátkej odbočke môžete obdivovať 
Starohutský vodopád. Cesta vedie po 
zelenej značke k Loksovej lúke a míňať 
budete tiež bývalé opevnené hradisko 
Zámčisko. Najkratšia a najjednoduchšia 
je trasa z areálu Drozdovo, ktorú tvorí 
približne 7 km dlhý okruh.

Starohutský vodopád
Národná prírodná pamiatka Staro-

hutský vodopád s výškou 5 metrov sa 
nachádza 300 metrov severne od osa-
dy Stará Huta - časť Novej Bane. Od 
smerovníka na konci osady ste pri vo-
dopáde za pár minút. Na mieste sa na-
chádza posedenie a informačná tabuľa. 
Vodopád je najkrajší na jar. Pokiaľ máte 

viac času, môžete pokračovať ďalej Ná-
učným chodníkom Vojšín. Je dlhý 12 km 
a končí v obci Malá Lehota a absolvovať 
ho trvá asi 5 hodín. Vrátiť sa môžete 
autobusom zo zastávky pri Kamennom 
mori smerom do Novej Bane.

Zámčisko - Nová Baňa
Archeologická lokalita Zámčisko sa 

rozprestiera na strmom kopci pod Veľ-
kým Inovcom. Nájdete tam zemný val, 
dlhý 430 metrov a prechádzajúci miesta-
mi na väčších úsekoch do kamennej 
konštrukcie. Mohutný val zabezpečoval 
ochranu celého areálu hradiska so zvl-
neným terénom, zaberajúceho plochu 
asi 7 hektárov. V západnej časti hra-
diska v bezprostrednej blízkosti valu sa 
zachovali zvyšky 40 až 45cm hrubých a 
110 cm vysokých múrov stavby takmer 
štvorcového pôdorysu s rozmermi 250 x 
260 cm, ktoré sú postavené z plochých 
úlomkov andezitu kladených nasucho 
z miestneho skalného útvaru. Opevne-
né hradisko zrejme slúžilo obyvateľom 
okolitých osád ako útočisko v nepokoj-
ných dobách.

Zvonička, Kaplnka 
Kohútovo i rozhľadňa

Z Novej Bane sa môžete vydať aj na 

vychádzku Náučným chodníkom Zvo-
nička. Ide o celoročne voľne prístupný 
obojsmerný, okružný chodník v dĺžke 6 
233 metrov a celý okruh prejdete za pri-
bližne 2,5 až 3 hodiny, pričom to zvlád-
nu aj rodiny s deťmi či seniori. Obdivo-
vať môžete areál Zvoničky, ktorá bola 
pristavená ku kaplnke v Kohútove. Ide o 
prekrásne pútnické miesto, ktoré svoju 
históriu začalo písať v roku 1863. Cesta 
ďalej vedie okolo Červenej a Havranej 
skaly. Obe ponúkajú prekrásne výhľady 
do údolia Hrona. Neďaleko skál sme-

rom na Háj odbočíte z chodníka kúsok 
k šachte Klingsbitner. Trasa sa potom 
pripája na lesnú cestu. Z tohto miesta 
vás cesta miernym stúpaním zavedie na 
Háj, kde si môžete prezrieť kameňolom 
vytvárajúci pôsobivý skalný amfiteáter. 
Na mieste tohto bývalého kameňolomu 
stojí rozhľadňa ponúkajúca úchvatné 
výhľady na široké okolie.

Informácie a foto poskytla 
OOCR Región Gron, 

autor foto (vodopád) Peter Čákovský
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Miesta v okolí Novej Bane, 
ktoré sa oplatí vidieť
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POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA
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POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA

Na turistami vyhľadávanom chod-
níku medzi Hrebienkom a Starým 
Smokovcom monitoruje Zásahový 
tím MEDVEĎ pohyb medvedice s 
dvomi mladými. 

Medvedica stratila plachosť. Za-
tiaľ síce nevykazuje známky agresivi-
ty, ochranári napriek tomu zdvíhajú 
varovný prst. Ministerstvo životného 
prostredia SR apeluje na všetkých náv-
števníkov Tatier, aby sa správali zodpo-
vedne a divoké šelmy nelákali na po-
travu, nefotili sa s nimi, nepribližovali 
sa k nim a zbytočne ich neprovokovali.

Zdravý a nezranený medveď sa 
človeka bojí a každé stretnutie je pre 
neho stresujúce. Z pohľadu prežitia 
medveďov vo voľnej prírode je dôleži-
té, aby sa nedostali k žiadnej potrave 
od ľudí. Bod zlomu nastane v situácii, 
keď si dravé šelmy zvyknú napríklad 
na odpad z nedostatočne zabezpeče-
ných kontajnerových stojísk v blízkosti 
ľudských obydlí. Ak sa medvede majú 
možnosť kŕmiť, hoci aj zahodeným 
rožkom alebo jablkom, či iným biood-
padom, tak sú neraz odsúdené na smrť, 
lebo ich to nie je možné odnaučiť.

Medvedia populácia vykazuje na 
Slovensku zmeny počas niekoľkých 
rokov. Z ekologického hľadiska sa dá 
hovoriť o zvyšovaní početnosti, ale 
nie o premnožení. Hoci v zoologickom 

systéme patrí medzi mäsožravce, je 
všežravcom s prevahou konzumácie 
rastlinnej zložky. 

Stretnúť medveďa ešte nemusí 
znamenať, že na človeka zaútočí. Naj-
bežnejšia je situácia, že odíde. Ak už 
medveďa spozorujete, je vhodné zostať 
ticho a pomaly sa vzdialiť. Prípadný 
krik by ho mohol vyplašiť. Najdôleži-
tejšie je nepodľahnúť panike a nezačať 
kričať. V žiadnom prípade sa netreba 
rozbehnúť, či urobiť iné prudké pohy-
by, ktoré by ho mohli vyprovokovať. 
Ustupujte pomaly smerom, odkiaľ ste 
prišli, a neustále pozorujte správanie 
medveďa - udržujte očný kontakt a po-
maly cúvajte, pričom sledujte reakcie 
medveďa.

Výzva: 
Neprikrmujte tatranské medvede

» red
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»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»Kúpim akordeón, heli-
gónku, husle, saxofón. 
0915876860
»Vypratávate byt, dom? 
Kúpim starožitný nábytok, 
svietidlá, porcelán, sklo, 
striebro, umelecké diela. 
Tel: 0908907560

»Predám športový ko-
čík Coneco Juupi tmavo 
šedý, cena 27 euro. č.t. 
0907605510

»Kúpim starší traktor 
Zetor aj nepojazdný, 
0902449970
»Kúpim staré hodinky 
PRIM  a iné hodinky. Tel. 
0905/767 777

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»SOM 53R MUŽ HĽADÁM 
ŽENU NA VÁŽNY VZŤAH OD 
45 DO 60R Z BB KRAJ SOM 
OKR ZH 0904619573 SMS

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP ZH 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, ZH zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

36
-0

07
3

- 12 hodinové zmeny
- Priemerný mesačný zárobok 880 eur v čistom
- Ubytovanie a dopravu zabezpečíme
- Základná hodinová mzda 3,58 eur/hodina + príplatky

0915 /953 631
Adresa : Šaľa, P.Pázmáňa 49/3 , budova Merus (bývalý hydrostav)

e-mail: request@request.sk, mobil : 0915/953 631

36
-0
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6

Prijmeme zamestnancov na
VÝROBU BAGIET a SENDVIČOV

do Sládkovičova

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860 
0905 915 034
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F&H Tools s.r.o. pôsobí ako poskytovate  per r
v N r rstvo.

N r r s  Augsburgu pr
Mníchove v Nemecku. S r v r s rokom 

.

Pr r rmínu nástupu:

 Úspešne  
 Z r r r r r e 
 Výr re pr r u 
 R r  
 Pr r r y 
 N u

 
 Progra  

 sústr r r v 
 Výroba vysoko pr robkov pomocou výrobných nákresov 
 Samostatná kontr r l

 Ú re 
 Pr u 
 V r u 
 V r r k 
 N u

 U r v 
 Vyber r u 
 B ru vrátane prepr tr ru 
 N r repravných prostr o a

 Ú r re 
 R r  
 Pr u 
 F a 
 N u

 S r r r ravárenských pr h  
 výrobných halách 
 Ú r r rov pr y 
 Upr r í 
 Z r a 

V V Pr V ( rátane 
stov) rmínu 

nástupu na e  tools.eu
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 091

PRÁCA PRE 
ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

VVOO ŠŠVVAAJJČČIIAARRSSKKUU

TETELL.:: 09095050 3 30101 3 30101

- Hľadám skupinu elektrikárov, 
  alebo 
  aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu
  hradí firma
- Zabezpečíme náradie 
  a firemné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky 
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0944 113 140
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