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Poznáme všetko, iba ľudí nie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sme zvláštna krajina. Každý vie všet-
ko, rozumie sa všetkému a tak isto 
všetko si trúfa hodnotiť, lebo, veď „je 
to tak“.

O všetkom vieme všetko. S takou ma-
lou „drobnou“ výnimkou. O ľuďoch okolo 
nás nič. A často ani o ľuďoch v nás, teda 
o nás samých. To, že rodičia iba máloke-
dy aspoň tušia niečo o vnútornom živote 
ich dospievajúcich detí, je akýsi rituál do-
spievania. Možno ho tolerovať, tajomstvá 
dospievania by mali zostať tajomstvami. 
To, že rodičia často neovládajú ani učivo 
základnej školy svojich detí, no zasvätene 
pred nimi hodnotia, analyzujú a prebera-
jú globálne problémy ľudstva, voči tým 
ich deťom nie je fér. Dospelí im ukazujú, 
že na to, aby sme boli „múdri“, stačí aj 
priemerná hlúposť. A neznalosť. Vlastne, 
dajme namiesto slovka „aj“ slovko „iba“.

Každý deň pracujem s informáciami. 
S desiatkami ich zdrojov. Domácich – na 
tie sa príliš nespolieham, aj zahranič-
ných. Z tých si vyberám tie naozaj dôvery-
hodné, overené, nestranné a nestranícke. 
A najmä nepoučujúce, nekarhajúce, ne-
rozdeľujúce.

Aj napriek tomu napríklad s očko-
vaním váham. Pritom nie som proti oč-
kovaniu a nebijem sa do pŕs že „nikdy“. 

„Nikdy ani ja, ani moje deti, nikdy“. Žijem 
mimo veľkých očkovacích centier, 150 km 
od môjho obvodného lekára. Nemám čas 
(ani neviem, kedy ho o tri dni mať budem), 
ani chuť cestovať, tlačiť sa medzi stovka-
mi záujemcov. Registrovať sa (áno, viem, 
dá sa už aj bez) a potom sa tlačiť v dave.
Netvrdím však, že očkovanie je nezmysel, 
nátlak, otroctvo ani nič podobné. Lebo 
moje vedomosti nestačia na to, aby som si 
to do hĺbky vysvetlil sám v sebe. Lebo sú 
veci, ktorým nerozumiem, nepoznám ich, 
neviem o nich. Na rozdiel od borcov, ktorí 
vedia všetko. Aj s hrubkami v statuse.

Keby tak mohol aj mňa zaočkovať 
doktor v zdravotnom stredisku u nás. 
Keby v lekárni. Keby prišla výjazdová 
jednotka, dal by som sa. Aj bez akejkoľ-
vek kampane, o ktorej dumajú hlupáci. 
Netreba kampaní, treba príležitosť. Mož-
nosť. Ale vysvetlite im to. Rozumejú sa 
všetkému, poznajú všetko.

Akurát o ľuďoch neve-
dia absolútne nič. Nechcú. 
Politici, médiá a väčšina z 
nás všetkých.

Pekný týždeň, vážení 
poslucháči, s pozdra-
vom
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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
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PD    41.340 Prievidsko
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AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2

BYTY - PREDAJ...3

»Kúpim byt v DCA/NDCA. 
Platím v HOTOVOSTI. 
0940284247

BYTY - PRENÁJOM...4

DOMY - PREDAJ...5

POZEMKY - PREDAJ...6

REALITY INÉ...7

STAVBA...8

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11

DEŤOM...12

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14

HĽADÁM PRÁCU...15

ZOZNAMKA...16

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP TN 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, TN 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   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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Ou tlet

-70 %

NAVŠTÍVTE LIDL 
Outlet 
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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Kontakt: 0910 763 132

- Búracie a výkopové práce

- izolácie základov, 

   garáží a pivníc

- nátery striech a rín

- zámkové dlažby, obrubníky 

   a úprava terénu

- dodávka materiálu
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KONTAKT: 0907 974 791
Bezpečnostné dvere  už od 319€
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 26. 7.

469

-41%
cena za 1 kg

Mozzarella  
• rôzne druhy

049

-44%

(1 l = 0,98)

0,5 l

Vinea 
• rôzne  druhy

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

149

5 x 50 g

(1 kg = 5,96)

250 g

• rôzne druhy

049

-28%

(100 g = 0,39)

125 g

049

-42%
1 l

• t�vanlivé
• polotučné 1,5 %

019

Supercena

(100 g = 0,15)

125 g

• rôzne druhy

199

-33%
cena za 1 kg

Biele hrozno 

stolové
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033

-44%
cena za 1 kg

Maslo
099

Supercena

(100 g = 0,50)

200 g

199

-28%
1 kg

• 40 % bryndze 

v náplni

369

700 g

499

-36%

(1 kg = 5,54)

900 g

• rôzne druhy

• v ponuke aj Ritter Sport
or�ešková 100 g za 0,89 €

• rôzne druhy

369
-38%

8/16 kapsúl

169

-26%
1 kg balenie

079

-38%
100 g

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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Tomáš Baťa pred takmer sto rokmi po-
vedal, že budovy bez ľudí sú iba železo 
a betón. 

Sú krajiny, ktoré produkujú železo 
a betón a sú krajiny, kde sa orientujú na 
znalosti a  inovácie. Rozdiel medzi nimi 
je v pridanej hodnote a v  kvalite života 
obyvateľov. Slovensko je krajina železa 
a betónu. V posledných rokoch sa vybudo-
vali veľké areály univerzít, ale ich úroveň 
štúdia a  výskumu každý rok klesá.  Stre-
doškoláci odchádzajú študovať radšej do 
zahraničia. Spomínam si na obdobie po 
revolúcii, keď duchovní pastieri stavali 
chrámy, úrady, exercičné domy a  semi-
nárne budovy, ale pozabudli na to, čo sa 
v nich bude organizovať. A tak dnes máme 
pekné budovy a areály, ktoré sú prázdne 
– chýba v  nich tvorivý duch a  skutočný 
život. Pokračuje to ďalej. Do regiónu prídu 
desiatky miliónov na inovácie. Kam sa in-
vestujú? Do budov, v ktorých nikdy žiad-
na inovácia nevznikne. Vieme spracovať 
železo a  betón, nevieme inovovať a  roz-
biehať biznis. Vytvoríme tak chudobnú 
krajinu s honosnými budovami. 

Sedávam s chlapcami z našej inovač-
nej siete Inovato. Pripravujeme nové pro-
jekty, ktoré môžu vytvoriť miliardové biz-
nisy a tisíce dobre platených pracovných 

miest v  oblasti mikročipov, digitálnych 
technológií a  inteligentných systémov. 
Nepotrebujeme budovy, ale slušných a 
vzdelaných ľudí. Žiaľ, okolo tristotisíc ich 
vyštudovalo v zahraničí a nevracajú sa. 
Železobetónové projekty ich nelákajú. 

Stavanie budov sú len pomýlené 
predstavy úradníkov a papalášov. Potre-
bujeme inovátorov a podnikateľov. Pra-
cujeme na sieti expertov pre plán obnovy. 
Dosť bolo skepsy, nadávania a zlej nála-
dy. Potrebujeme ľudí, ktorí sú ochotní 
niečo urobiť pre budúcnosť tejto krajiny. 
Môj otec kedysi dávno staval priehradu. 
Vraj si pri práci aj spievali a verili v lepšiu 
budúcnosť. Priehrada stojí, ale budúc-
nosť až taká ružová nebola. Skôr červená. 

Dnes máme ďalšiu historickú šancu. 
Stavať budovy a tunely vieme. A naučili 
sme sa pritom aj kradnúť. Potrebujeme 
sa posunúť dopredu – 
vymýšľať nové druhy 
čipov, digitálne plat-
formy a riešenia pre 
inteligentnú a  zele-
nú krajinu. Alebo to 
tu môžeme všetko 
zabetónovať.

Železo a betón

» Ján Košturiak

28. júla 1976 sa odohrala veľká letecká 
havária Československých aerolínií. 
Lietadlo Il-18 (imatrikulačné znaky 
OK-NAB) na linke Praha – Bratislava sa 
po sérii nešťastných náhod a nedokon-
čenom pokuse o pristátie zrútilo do ja-
zera Zlaté piesky v Bratislave.na mieste 
nešťastia zahynulo 70 cestujúcich a 6 
členov posádky. Traja cestujúci neho-
du prežili. 

Linka ČSA – (takzvaná „trojková) Pra-
ha – Bratislava – Poprad Košice a späť bola 
chrbticou vnútroštátnerj leteckej dopravy. 
Toho dňa naozaj bežná linka kvalitného 
lietadla sovietskej výroby smerovala po 
štarte z Prahy do Bratislavy. Let bol nor-
málny, pokojný, napriek neskorším tvrde-
niam o to, že žiadal o pristátie už v Brne 
alebo vo Viedni. To bol v podstate iba vý-
mysel médií. Nad orientačným bodom Veľ-
ké Kostoľany však posádka (príliš neskoro 
a nevediac prečo) zistila, že lietadlo má 
na blížiace sa pristátie privysokú výšku a 
rýchlosť.

Ani to by nebol mimoriadny problém. 
Iľjušiny tohto typu boli robustné stroje a 
ak by nebolo nepohodlia cestujúcich, dali 
sa s nimi robiť naozaj neobvyklé manévre. 
No desaťnásobne prudšie klesanie, ako 
povoľovali predpisy, bolo už trošku silné 
aj na „osemnástku“. Preto sa prvé priblíže-
nie na dráhu od Ivánky nepodarilo a piloti 
sa rozhodli pristávací manéver zopakovať 

okruhom.
Prudký manéver však vyradil z pre-

vádzky motor číslo tri a výkon motorov na 
oblet sa znížil. Navyše bolo konfigurova-
né na pristávací režim, nie vzletový, malo 
vysunuté klapky, podvozok a to stroj brz-
dilo. Z dôvodu obavy pred požiarom piloti 
chceli vypnúť zapráporovanú trojku, no 
údajne omylom vypli štvrtý motor. Lietad-
lo stratilo ťah na pravom krídle a oblet na 
opakované pristátie sa predčasne skončil 
vo vodách jazera Zlaté piesky.

Za hlavné príčiny leteckej havárie na 
Zlatých Pieskoch bolo po vyšetrovaní a 
preskúmaní záznamov čiernej skrinky, 
vyhlásené nedodržanie základných usta-
novení prevádzkovej príručky lietadla 
Il-18B a chyby v technike pilotáže vo fáze 
priblíženia. Po tejto obrovskej tragédii bolo 
v Československom civilnom letectve pri-
jatých niekoľko bezpečnostných opatrení, 
ktoré finálne ukončili dve desaťročia letec-
kých nešťastí Československých aerolínií.

Od tragédie na Zlatých pieskoch 
uplynulo 45 rokov

» red
Reprofoto zdroj YouTube (@Rado Van)

27. júla 1991 
biskupská vysviacka Františka Rábeka za 
nitrianskeho pomocného biskupa

Výročia a udalosti

24. júla 1847  
po 17 mesiacoch cesty dorazila skupina 148 mormónov do údolia 
Veľkého soľného jazera a založili tam Salt Lake City

Výročia a udalosti

28. júla 1914  
Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo srbskej vláde v Be-
lehrade vojnu. Začala sa prvá svetová vojna

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove a okolí

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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KOMPLETNÉ DIOPTRICKÉ 

OKULIARE
LEN ZA 69EUR

  OPTIKADROPTIK  DR.OPTIK_SK 

             0917 027 571        WWW.DROPTIC.SK

OD FIX
DUBNICA NAD VÁHOM

Akcia platí od 1.7. do 31.8.2021.
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Ovplyvňuje operáciu odstránenia sivého záka-
lu ročné obdobie?
Vôbec nie. Operáciu sivého zákalu je možné pod-

stúpiť v ktoromkoľvek ročnom období. Dokonca 
už ustupuje i trend, kedy pacienti na operácie ne-

chceli chodiť v lete. Už na druhý deň po operácii 
pacient operovaným okom vidí. Po operácii je síce 
nutné dodržiavať kľudový režim, ale to nijako ne-

bráni bežným aktivitám.

Prečo prísť na operáciu k Vám, do Očného cen-
tra Sokolík?
V Očnom centre Sokolík sme úspešne uskutoč-

nili už viac ako 10 000 vnútroočných operácií, to 
svedčí o obrovskej dôvere pacientov. Teší ma, že 
sú medzi nimi i naši príbuzní a známi. Najväčšia 
odmena za našu prácu je spokojný pacient, ktorý 
nás odporučí ďalej svojim blízkym, priateľom, a tí 
opäť ďalej a ďalej. Je to zásluha celého kolektívu. 
Pacienti oceňujú nielen výborný výsledok práce, 
ale i rodinné prostredie centra a profesionálny, a 
zároveň ľudský prístup celého personálu ku kaž-

dému pacientovi. To všetko je dôvod, prečo prísť 
práve k nám.

Máte viac ako šesťdesiat rokov a máte pocit, že 
horšie vidíte? Potom je možné, že vás trápi sivý zá-

kal. Na otázky pacientov k sivému zákalu odpove-

dá MUDr. Ján Sokolík, primár Očného centra Soko-

lík v Trenčíne, ktoré sa na liečbu a operácie sivého 
zákalu špecializuje. 

Čo je to sivý zákal a podľa čoho pacient spozná, 
že ho má?
Sivý zákal je stav, pri ktorom dochádza k zníženiu 
priehľadnosti ľudskej šošovky, a to najčastejšie 
v dôsledku starnutia. Väčšinou sa objavuje vo veku 
60 až 75 rokov a príznakom je zahmlené, zhoršené 
a skreslené videnie do blízka i do diaľky, a tiež cit-

livosť na svetlo.

Operácia sivého zákalu by sa nemala odkladať

Ochorenie sietnice treba podchytiť 
včas, hrozí aj STRATA zraku!

Ochorenie sietnice je vždy veľmi 
závažné a často nevratné, môže 
viesť až k strate zraku. 
Dôležitá je včasná diagnostika 
a neodkladné začatie liečby. 
Mnoho ochorení sietnice vo 
svojom počiatku prebieha skry-

to a až v pokročilom štádiu sa 
prejaví zhoršeným videním, kto-

ré však v tú chvíľu už nie je mož-

né napraviť, iba spomaliť. Každý po 35. roku života by teda mal podstúpiť 
špeciálne vyšetrenie sietnice (tzv. OCT angiografiu), ktorá dokáže odhaliť 
mnoho očných ochorení v počiatočnom štádiu, kedy pacient ešte žiadne 
príznaky nepociťuje.

„OCT angiografia je revolučná zobrazovacia metóda sietnice, ktorá zobrazuje nie-

len stav jednotlivých vrstiev sietnice, ale zároveň i funkčnosť všetkých jej štruktúr“, 
vysvetľuje MUDr. Dana Černohubá, odborná lekárka Očného centra Sokolík, ktoré 
sa špecializuje na liečbu sietnice a sklovca. Špeciálne skenovanie sietnice dokáže 
odhaliť závažné ochorenia sietnice ako sú nádorové ochorenia oka, vekom pod-

mienená degenerácia makuly, cievne ochorenie sietnice (diabetická retinopatia), 
ochorenie makuly, odchlípenie sietnice a ďalšie degeneratívne zmeny na sietnici. 
Vyšetrenie pomocou OCT angiografie je rýchle, bezpečné, naviac úplne bezbo-

lestné a bez vnútrožilného použitia kontrastných látok. 

Očné centrum Sokolík má špecializované centrum pre liečbu ochorení sietnice 
(tzv. vitreoretinálne centrum), v rámci ktorého pacient získa kompletnú starostli-
vosť na jednom mieste – od diagnostiky až po následnú chirurgickú liečbu. „Pra-

covísk, ktoré sa zaoberajú komplexnou liečbou sietnice je v súčasnej dobe veľmi 
málo a pacienti tak často musia čakať až pol roka na objednanie. Bohužiaľ pri 
ochorení sietnice si pacienti čakanie nemôžu dovoliť. V našom centre máme pre 
ochorenie sietnice pre pacientov minimálne objednávacie lehoty a najmoder-

nejšie diagnostické a liečebné prístroje”, hovorí MUDr. Dana Černoubá.  

Moderná biologická liečba sietnice
Očné centrum Sokolík je jedným z dvoch špecializovaných pracovísk v Trenčian-

skom kraji, ktoré môžu poskytovať modernú biologickú liečbu sietnice plne hra-

denú z verejného zdravotného poistenia. Výhodou tejto  liečby je, že je cielená, 
maximálne efektívna a jej včasná aplikácia môže zastaviť či významne spomaliť 
postup ochorenia.

Ako sa rieši liečba sivého zákalu?
Sivý zákal nie je možné odstrániť inak ako operá-

ciou a neexistuje iný spôsob jeho liečby. Pacient 
by operáciu nemal zbytočne odkladať. Dôvodom 
je nielen kvalita života, ale aj to, že čím viac je sivý 
zákal tzv. zrelý, tým je operácia náročnejšia. 
Ako prebieha operácia sivého zákalu?
Ide o úplne bezpečný, bezbolestný a rýchly chirur-

gický zákrok, ktorého nie je potrebné sa obávať. 
Počas operácie sa ľudská očná šošovka nahrádza 
umelou šošovkou. Operácia trvá asi 15 minút a vy-

konáva sa miestnym znecitlivením kvapkami. Oko 
je do druhého dňa zakryté náplasťou a po jej zlo-

žení už pacient okom vidí. V Očnom centre Sokolík 
v Trenčíne je operácia sivého zákalu hradená všet-

kými zdravotnými poisťovňami. 
Môžem si vybrať z rôzne kvalitných vnútrooč-
ných šošoviek?
V Očnom centre Sokolík ponúkame kvalitné vnútro-

očné šošovky amerického výrobcu Lenstec. Pacient 
má buď na výber monofokálne šošovky, ktoré mu 
po operácii zlepšia videnie na jednu vzdialenosť 
podľa jeho voľby, alebo si môže zvoliť multifokálne 
vnútroočné šošovky, vďaka ktorým uvidí kvalitne 
do blízka i do diaľky a úplne sa tak zbaví závislosti 
na okuliaroch. Vnútroočná šošovka zostáva v oku 

po celý život, už sa nevymieňa, preto má pacient je-

dinečnú možnosť výberu, ako sa bude po operácii 
pozerať na svet. 

„Šanca vybrať si, ako sa po zákroku 
budete pozerať  na svet, je pri operácii  
sivého zákalu úžasný bonus.“

Očné centrum Sokolík, s.r.o.
Jilemnického 532/2

budova ALFA (bývalý Slovakotex)
911 01 Trenčín
recepcia@ocnesokolik.sk

www.ocnesokolik.sk

VOLAJTE: 0904 146 537

OBJEDNAJTE SA, SME TU PRE VÁS !
ZMLUVY SO VŠETKÝMI  ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

- Centrum pre liečbu sivého zákalu
- Centrum pre liečbu sietnice
- Refrakčné centrum
- Biologická liečba sietnice plne hradená 
   zo zdravotného poistenia

POISTENCI ZP UNION  MAJÚ OCT VYŠETRENIE 

V HODNOTE  25 EUR ZDARMA!! 
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926

25. júla 1897  
spisovateľ Jack London odplával na Klondike, aby sa pripojil k Zla-
tej horúčke; tu napísal svoje prvé úspešné príbehy

Výročia a udalosti 29.júla 1965  
premiéru má druhý celovečerný film Beat-
les, Help!

Výročia a udalosti

26. júla 1922  
sa narodil Albert Marenčin, slovenský prozaik, básnik, esejista, 
scenárista, výtvarník, prekladateľ a kritik († 2019)

Výročia a udalosti
30. júla 1419  
prvá pražská defenestrácia

Výročia a udalosti
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
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Firma LIZARD v Nemšovej hľadá 

v oblasti výroby a potlače textilu
Nástup ihneď

Kontakt: 0907 553 131

pracovníka/čku 
na obsluhu strojov 

0
5

1
2

0
0

1
0

6

7
5
-6
3

- rekonštrukcia bytov, rodinných domov
- výstavba rodinných domov
- rekonštrukcie striech
- zatepľovanie fasád
- prenájom stavebného lešenia

TOPSTAV-Erik Topor
Tel.: 0902 152 310 mail: eriktopor89@gmail.com
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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Slovenská agentúra prijme pracovníkov 
do Nemecka na pozíciu 

„POMOCNÝ OPERÁTOR VO VÝROBE“ 
VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH 

PLASTOV.
- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku, 

ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.
- Pracuje sa od pondelka do soboty 8 hod. denne 

�����������������������������������
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- Práca vhodná len pre chlapov 
- ������������
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- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 

- �������������������� - ������ ���
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de@personalnyservis.sk
0902123555  I  0911614263
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info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
Brigáda(Nemecko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)
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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 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )
14-dňo y, r 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 


