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Diktát zloby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Diktát, okrem toho, ktorý si pamätá-
me zo školy, je predriekanie tvrdení, 
ktoré má niekto prijať za svoje mysle-
nie, vnútenie niečoho niekomu.

Už dlhšie podliehame na Slovensku 
atmosfére diktátu. Nie, tentoraz naozaj 
nechám politikov s ich politikami, často 
aj zvrátenými, bokom. Mám na mysli 
diktát tých, ktorí nedopustia, že niečo 
môže byť aj inak, ako sú oni presvedčení. 
Zlobný, agresívny diktát. Nepriateľský až 
nenávistný, dokonca aj v prostredí rodín.

Vyhýbam sa diktátorom. Takýmto 
diktátorom. Nemám chuť argumentovať 
a už vôbec nie hádať sa s nimi. Argumen-
ty na nich neplatia a hádkami si akurát 
človek robí zo života každodenný hnus. 
Keby aspoň „ja si myslím, že“, ale nie – 
čoraz častejšie z ich strany zaznieva - „nie 
je to tak, je to takto“. A basta, koniec. Žiad-
na diskusia, iba vyhlásenie, zlostné o to 
viac, o čo menej je druhými akceptované. 
Diktátori sú vlastne smiešni a určite aj na 
poľutovanie. A hlavne, svojou verbálnou 
vojnou za svoje videnie sveta, jeho pravi-
diel, respektíve sveta bez pravidiel, lebo 
tie „obmedzujú“, sa prezentujú sami ako 
obmedzení. Dokonale obmedzení.

Nerád komunikujem s obmedzený-
mi, lebo mi nič nedávajú, iba ma oberajú 

– o čas, náladu a často aj ilúzie. A vlastne, 
ja si diskusiu nepredstavujem ako diktát. 
Ani vlastnému psovi neprikazujem, ja 
mu proste hovorím. Tak isto mu nič neza-
kazujem, ja ho iba odhováram, ako ho od 
niečoho odhovoriť treba.

Prestali sme sa rozprávať, mať radi, 
pekné chvíle spomedzi nás vytratila ne-
návisť iba pre to, že neprijímame diktát. 
A preto, že diktujeme. Je to takto a inak 
nie! Ja nikde nikdy nebudem robit toto, 
lebo JA!

Nechali sme si zničiť medziľudské 
vzťahy, často sme k tomu aj prispeli, lebo 
my máme svoje JA a nič iné na svete ne-
existuje. Páchame zločin na ľudskosti a 
ešte sme na to hrdí.

Nie, to je cesta do pekla. Dá sa jej 
však vyhnúť, ak sa vyhneme tým, ktorí 
sa po nej vybrali. Ak ich vytlačíme z na-
šich životov, nech si diktujú sami sebe 
čo len chcú. Život v nenávisti 
sa často končí nenávisťou 
voči sebe samému. A to je 
začiatok umierania. Cinto-
rín človečenstva.

Nech sa vám darí 
uhýbať z tejto cesty 
pútnikov – diktáto-
rov!
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Poznáte základné vybavenie lekár-
ničky pre poskytnutie prvej pomoci 
v prírode aždo príchodu lekára?

Takáto lekárnička by mala obsa-
hovať obväzový materiál, kompresy 
z gázy, cievkové náplaste, náplasť s 
vankúšikom, ovínadlo, obväzy, mast-
ný tyl, trojcípu šatku, gumové škrtiace 
ovínadlo, resuscitačné rúško, gumové 
rukavice, pinzetu, nožnice, lekársky 
teplomer a izotermickou fóliu.

Náplasť. Na určité zranenia sa hodí 
skôr vankúšiková. Ale niekedy si vysta-
číme aj s klasickou bez vankúšika.

Obväz.  Skontrolujte si či nemá 
uplyntú lehotu použiteľnosti, ak áno, 
nie je to už sterilný obväz ale iba klasic-
ký obväz.

Škrtidlo. Používa sa pri poranení 
ciev a pod. treba si však vo voľnom čase 
preventívne naštudovať odborné rady 
na jeho aplikáciu, laické použitie totiž 
môže spôsobiť neraz viac škody ako 
účinku.

Nožnice. Slúžia na odstrihnutie 
obväzu, kusu oblečenia ak je to nut-
né, aby sme sa dostali k rane, alebo 
potrebujeme chcete zastaviť krvácanie 
či urobiť šatku na podperu poranenej 
ruky. Pinzetu použijeme určite na vy-
ťahovanie kliešťov či nečistôt z rany.

Sterilné rukavice. V prípade snahy 
pomôcť človeku s krvácajúcim porane-
ním je dobré ich použiť, aby ste sami 
seba chránili pred prípadnými krvou 

prenosnými chorobami. 
Trojcípa šatka. Slúži na fixáciu po-

ranenej ruky.
Resuscitačné rúško. Odporúča sa 

ho  použíť pri umelom dýchaní, zvlášť 
pri poskytovaní pomoci cudzím oso-
bám.

Spínací špendlík. Slúži na rôzne 
prichytenie obväzov, apod.

Ostatné lieky odporúčame vybrať 
po porade s lekárom alebo lekárnikom.

Alergici a diabetici by nemali zabud-
núť na svoju špecializovanú výbavu na 
výlety a pravidelné dávky napríklad 
inzulínu.

Ak idete vo väčšej skupine, je dob-
ré, aby každý mal svoju malú lekárnič-
ku s najdôležitejším materiálom a jeden 
človek zo skupiny, najlepšie ten dobre 
ovládajúci prvú pomoc, niesol veľkú le-
kárničku s materiálom, ktorý nie je zas 
až tak často potrebný.

Lekárnička na voľný čas a turistiku

» red
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»Kúpim motocykle Jawa/ 
CZ/ Babetta/ Stadion/ Sim-
son aj iné 0949371361
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949350195

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim akékoľvek zlaté 
a strieborné mince aj celé 
zbierky, šperky a bankovky 
t. 0915627285

»DARUJEM NÁBYTOK DO 
DETSKEJ IZBY ZA ODVOZ. 
0903476789

»Hľadám opatrovateľku k 
ZŤP Cena a čas dohodou, 
0911663306
»Predám plastový 300 l 
sud, 0907872679
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky a bankovky. Tel. 
0905/767 777

»Rozv. hľadá priateľku do 
45 rokov, 0940059841
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

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 BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP BB 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, BB 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 

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

Ministerstvo životného prostredia 
SR v spolupráci so Štátnou ochra-
nou prírody a Slovenskou agentú-
rou životného prostredia spustilo v 
sobotu 10.7.2021 webovú aplikáciu s 
názvom Turistický semafor. 

Tá pomôže turistom získať informá-
cie o husto navštevovaných lokalitách 
národných parkov a chránených kra-
jinných oblastiach.

Čo je turistický semafor?
Turistický semafor je pomocník pri 

vašej návšteve v oblasti chránených 
území. Zistíte v ňom, ktoré lokality 
majú v aktuálnom čase zvýšenú náv-
števnosť a v ktorých sa naopak nachá-
dza turistov menej. Podľa toho si mô-
žete naplánovať  výlet a vychutnať si 
komfort a oddych v prírode naplno. Zá-
roveň tým pomôžete zachovať v prírode 
rovnováhu s ohľadom na faunu a flóru.

Vďaka turistickému semaforu máte 
aktuálne informácie o vyťaženosti jed-
notlivých lokalít v národných parkoch 
a chránených krajinných oblastiach 
vždy po ruke.

Turistickým semaforom chcú jeho 
prevádzkovatelia zabezpečiť poho-
dovú návštevu prírody s dôrazom na 
komfort návštevníkov, ale aj ochranu 
a zachovanie prírody. Pohybovať sa 
mimo vyznačeného turistického chod-
níka je v chránených oblastiach 3., 4. a 
5.stupňa ochrany zakázané.

Ako používať mapu?
Na mape vidíte hranicu chránených 

území a turistických oblastí s farebným 
označením návštevnosti. Jednotlivé 
farby ikony turistovi ukazujú, ako je na 
tom daná lokalita z pohľadu množstva 
návštevníkov. Po kliknutí na ikonu  
nájdete potrebné informácie o vyťaže-
nosti zvolenej lokality a jej názve.

Mapa Turistického semaforu je pra-
videlne aktualizovaná každý deň o 
10.00 hodine.

Červená farba: Na tomto mieste je 
aktuálne veľa turistov. Odporúčame 
vám zvoliť si inú oblasť.

Oranžová farba: V tejto lokalite sa 
momentálne nachádza väčšie množ-
stvo turistov. Myslite na to, alebo si pre 
váš pobyt v prírode vyberte inú lokali-
tu.

Zelená farba: Táto lokalita je aktu-
álne voľná, počet návštevníkov je mini-
málny. Prajeme vám príjemný pobyt v 
prírode.

Už máme aj turistický semafor

» red
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interiérové // exteriérové
PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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Tel:0905 267 750 B.Bystrica
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 19. 7.

349

500 g

(1 kg = 6,98)

balenie

• v celku

499

-23%
cena za 1 kg

089

-25%

(100 g = 0,45)

200 g

069

Supercena

(100 g = 0,63)

110 g

075

-40%

(1 l = 0,38)

2 l

039

Supercena

(1 l = 0,71)

0,55 l

•  výčapné svetlé pivo • rôzne druhy

089

Supercena

(100 g = 0,74)

120 g

039

Supercena

(1 l = 0,26)

1,5 l

• jemne perlivá
• v ponuke aj Mattoni minerálna 

voda cit�ón 1,5 l za 0,49 €

• údená/
neúdená

• rôzne druhy
• v ponuke aj Rio Mare Tuniak,

rôzne druhy 160 g za 1,99 €
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039

Supercena

(100 g = 0,78)

50 g

099

-28%

(1 kg = 2,48)

400 g

039

Supercena

(100 g = 0,21)

190 g

069

Supercena

(1 kg = 2,76)

250 g

339

4 x 0,5 l

(1 l = 1,70)

2 l

199

Supercena

(100 g = 1,24)

160 g

039

-43%

(100 g = 0,20)

200 g

119

Supercena
15 kusov

• svetlý ležiak

• zmes na špagety
• rôzne druhy

• rôzne druhy
• v ponuke aj Rio Mare Tuniak,

rôzne druhy 160 g za 1,99 €

• rôzne druhy

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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Vydajte sa na potulky do prekrásne-
ho prostredia stredného Pohronia 
a preskúmajte pozostatky hradov 
Revište a Šášov. Oba sú súčasťou 
Pohronskej hradnej cesty, na ktorej 
môžete obdivovať množstvo ďalších 
hradov, hrádkov, strážnych veží, 
opevnených miest či kláštorov.

Hrad Revište
Hrad Revište sa vypína na skalnatom 

brale na pravom brehu Hrona a postavi-
li ho začiatkom 14. storočia ako súčasť 
ochrany stredoslovenských banských 
miest.

Ako sa tam dostať...
Svoju výpravu k hradu Revište začni-

te v obci Revištské Podzámčie. Cesta k 
zrúcanine vedie nenáročným terénom, 
trvá asi 15 minút od vrchného parkovis-
ka a bez problémov ju zvládnu aj menšie 
deti. Povedie vás náučným chodníkom 
pod názvom Majitelia hradu Revište, na 
ktorom je osadených osem informač-
ných tabúľ. Z delovej bašty hradu a zo 
severnej veže hradu sú v prípade priaz-
nivého počasia vždy cez víkend od 10.00 
h do 16.00 h. pre záujemcov sprístup-
nené vyhliadky ponúkajúce pôsobivé 
výhľady na rieku Hron a jej údolie, na 
okolité kopce a tiež na Štiavnické vrchy.

Hrad kedysi...
Hrad Revište postavili začiatkom 14. 

storočia a jeho podobu určoval úzky 
skalný hrebeň, ktorý v najužšom mieste 
z obranných dôvodov prerušili mohut-
nou priekopou. Nad ňou sa nachádza-
la hranolová obytná veža. Z juhu sa na 
vežu napájal hradbový múr vymedzujú-
ci úzke pozdĺžne nádvorie. Zrejme už od 
začiatku bola súčasťou nádvoria cister-
na, ktorá sa zachovala dodnes.

Hrad Šášov
Ak sa dostatočne nabažíte výhľadov 

z hradu Revište, ale svoju cestu za krá-
sami slovenských hradov ešte nechcete 
ukončiť, vydajte sa na len približne 15 
kilometrov vzdialený hrad Šášov, vypí-
najúci sa na strmom, ľavobrežnom brale 
priamo nad dolinou rieky Hron. Z hradu 
sa zachovala pomerne veľká a rozľahlá 
časť, plná zaujímavých architektonic-
kých detailov. Ak budete mať šťastie, 
ako prvé vás na mieste privítajú kozy, 
ktoré tam našli svoj domov.

Ako sa tam dostať...
Na Šášovský hrad môžete vyraziť 

priamo z obce Šášovské Podhradie, 
odkiaľ vás k zrúcanine privedie zeleno 
značená turistická trasa. Počítajte s tým, 
že výstup k hradu je o čosi náročnejší, 

no nepotrvá viac ako 20 minút. Na za-
čiatku turistického chodníka je osade-
ná informačná tabuľa, ktorá informuje 
o histórií hradu. Pri vstupnej ceste na 
hrad Šášov zároveň nájdete informač-
nú turistickú kanceláriu, ktorú tam v 
jednom z domov zriadilo Združenie na 
záchranu hradu Šášov. „Návštevníci 
hradu si môžu v našej expozícii pod 
hradom prezrieť 3D model hradu Šášov 
z čias, keď bol ešte zastrešený a nájdu u 
nás aj knihy s hradnou tematikou, či pa-
mätnú izbu,“ hovorí Rastislav Uhrovič 
zo Združenie na záchranu hradu Šášov. 

Turistická kancelária býva v prípade 
priaznivého počasia otvorená počas ví-
kendov.

Hrad kedysi...
Podľa dávnej povesti dal hrad svojmu 

Šašovi z vďačnosti postaviť Zvolenský 
hradný pán, pretože mu vraj dvorný 
blázon počas poľovačky na medvede 
zachránil život.

zdroj informácií OOCR Región Gron, 
hrady-zamky.sk, Oz Združenie 

na záchranu hradu Šášov
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Obdivujte majestátne hrady Pohronskej 
hradnej cesty

NÁŠ Tip / službyZDRAVIENÁŠ Tip / služby
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POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA

Hrad Revište.                          foto poskytla OOCR Región Gron, autor foto Pavel Ovsík
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WELLNESS UBYTOVANIE KONGRESS REŠTAURÁCIA

Wellness a Relax centrum Palárikovo
LUXUS A ŠIROKÉ SPEKTRUM MOŽNOSTÍ KTORÉ VÁS NEOMRZIA

Hosťom je k dispozícii oddychový bazén
s rôznymi atrakciami , tri druhy sáun,

fitness centrum a masáže. V priestoroch
relax centra sa nachádza aqua bar, v ktorom 

si je možné pochutnať na dobrej káve a 
širokej ponuke alko a nealko drinkov.

Ponúkame možnosť ubytovania v novo
zariadenom, modernom penzióne

s príjemnou atmosférou plnou ticha a 
pohody. Objekt po celkovej rekonštrukcii 

poskytuje vhodné ubytovanie aj tým
najnáročnejším klientom.

Do pozornosti dávame novo zrekonštru-
ovanú kongresovú miestnosť, ktorá je ako 

stvorená na usporiadanie rôznych akcií, ako 
napríklad školenia, semináre, obchodné 

stretnutia, workshop, kurzy a iné spoločen-
ské podujatia.

Návštevníkom ponúkame možnosť
stravovania v našej reštaurácii. Každý týždeň 

je od pondelka do piatka k dispozícii
obedové menu.

Remeselnícka 702/2, 941 11 Palárikovo
tel.: 0907 988 632 | 0905 990 272 | 035/649 31 44

e-mail: info@wellnesspalarikovo.sk

www.wellnesspalarikovo.sk

Svadby, rodinné oslavyJazda na koni
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Výstava mapuje vývoj včelárstva od 
prvotných pokusov človeka získať 
včelí med nevyberaným, koristníc-
kym spôsobom až po uvedomelú 
hospodársku činnosť.

Včelárstvo a cielený chov včelstiev 
je taký starý ako ľudstvo samo. Ide 
pritom nielen o hospodársku, ale vý-
znamnú spoločenskú činnosť. Podľa 
kurátora výstavy Ľubomíra Bagačku 
to ukáže aj výstava v Horehronskom 
múzeu v Brezne, ktorú sprístupniili 13. 
júla pod názvom V úli. Podieľa sa na nej 
breznianska Základná organizácia (ZO) 
Slovenského zväzu včelárov.

Výstava mapuje vývoj včelárstva 
od prvotných pokusov človeka získať 
včelí med nevyberaným, koristníckym 
spôsobom až po uvedomelú hospodár-
sku činnosť, pri ktorej sú prežitie včelích 
rodín a dobrá kondícia včelstiev prvora-
dými faktormi.

Návštevník výstavy dostane mož-
nosť oboznámiť sa s historickým vývo-
jom chovu včiel v období starovekého 
Egypta, Grécka či stredovekej Európy. 
Rovnako nahliadne do sveta horehron-
ských včelárov, ich snahy venovať sa 
svojej záľube napriek nepriazni prírod-
ných podmienok Horného Pohronia, či 
turbulentných dejinných udalostí 20. 
storočia.

Výstava o včelách a včelároch vo 

svete i v horehronských lesoch potrvá 
do 14. septembra. Doplní ju samostatná 
časť venovaná vyše storočnej činnosti 
ZO Slovenského zväzu včelárov Brezno.

V znamení včiel sa ponesú i sprie-
vodné aktivity Horehronského múzea. 
Malá včelárska maturita bude určená 
všetkým vekovým kategóriám návštev-
níkov, tí najmenší sa zabavia pri skla-
daní včelieho puzzle alebo maľovaní 
obrázkov zo života včiel.

poznámka redakcie RP: 
Prvú zmienku o včelárení na našom 

území zaznamenal grécky filozof Pri-
scus, ktorý prišiel v roku 448 s posol-
stvom cisára Theodósia k hunskému 
vodcovi Attilovi, napísal: „Z dedín nám 
prinášali ľudia potravu, namiesto obilia 
proso a namiesto vína med, tak menujú 
to obyvatelia týchto miest“. Priscus vtedy 
slovenské slovo med pogréčtil na medos.

Horehronské múzeum prichádza 
s výstavou o včelárstve

» Zdroj: Teraz.sk

Poistenci, ktorí sa vrátia po dovolen-
ke zo zahraničia späť na Slovensko a 
musia podstúpiť povinnú karanténu, 
môžu lekára požiadať o vystavenie 
pandemickej PN. 

Títo poistenci majú nárok na pande-
mické nemocenské zo Sociálnej poisťov-
ne, čiže tzv. „péenku“. Podmienky štátom 
nariadenej karantény po návrate na Slo-
vensko sa zmenili od 9. júla 2021.

Podľa vyhlášky Úradu verejného zdra-
votníctva sa povinná karanténa môže 
vzťahovať na osobu, ktorá vstúpi na úze-
mie SR, ale aj na ďalšie osoby, ktoré s ňou 
žijú v spoločnej domácnosti a majú povin-
nosť izolácie v domácom prostredí alebo 
v karanténnom ubytovacom zariadení 
(napr. v hoteli). Tieto osoby môžu lekára 
požiadať o potvrdenie o dočasnej pracov-
nej neschopnosti z dôvodu nariadenej 
karantény alebo pre ochorenie COVID-19 
(pandemická PN). Pri vystavení pande-
mickej PN si lekár od poistenca môže vy-
žiadať potvrdzujúce doklady – po návrate 
zo zahraničia na Slovensko napríklad 
doklad o pobyte v zahraničí, v prípade 
ochorenia na COVID-19 doklad o pozitív-
nom teste.  

Ako si o pandemickú PN požiadať:
Kým lekár zašle do Sociálnej pois-

ťovne potvrdenie o dočasnej pracovnej 
neschopnosti poistenca, aj samotný po-
istenec si musí o pandemickú PN požia-
dať. Rýchlo a jednoducho tak urobí po-

mocou elektronickej žiadosti zverejnenej 
na webe Sociálnej poisťovne: ŽIADOSŤ 
O PANDEMICKÉ NEMOCENSKÉ (PN). 
Úspešné podanie žiadosti poistencovi po-
tvrdí sms správa.

O vystavenie pandemickej PN poiste-
nec nežiada, ak ďalej čerpá dovolenku 
alebo pracuje z domu (home office). Aj v 
takýchto prípadoch, ak má nariadenú 
karanténu, je naďalej povinný dodržiavať 
zásady izolácie.  

Ešte jedna aktualita 
z pôsobnosti Sociálnej poisťovne:

Od 1. júla čaká živnostníkov a ostat-
né samostatne zárobkovo činné osoby 
(SZČO) zmena odvodovej povinnosti. Na 
základe daňového priznania za minulý 
rok im môže vzniknúť, zaniknúť alebo 
ďalej pokračovať povinnosť platiť sociál-
ne poistenie, a to v novej výške poistného. 

Sociálna poisťovňa bude SZČO o vzni-
ku, pokračovaní alebo zániku povin-
ného poistenia informovať písomne (ak 
má SZČO aktivovanú e-schránku, tak 
prostredníctvom nej). Z tohto oznámenia 
sa živnostníci dozvedia všetky potrebné 
informácie o platení poistného. Prvý raz 
potom zaplatia poistné v novo určenej 
výške do 9. augusta 2021 (za mesiac júl). 
Netýka sa to tých SZČO, ktoré podávajú 
daňové priznanie v predĺženej lehote – tie 
dostanú informáciu o poistnom do 21. ok-
tóbra 2021 a novo určené poistné prvý raz 
zaplatia do 8. novembra 2021.

Pandemická PN po návrate z dovolenky

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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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

Kontaktujete nás: 0907 877 862, 0907 727 204
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a ME Y7 , recepcia@aii.sk

á ú ž a c a c í B a la
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

0908 914 180
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

42

Montážne práce v Rakúsku 
a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 
Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia
zámočnícke práce 
kovovýrobu

0910 134 567   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE
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