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ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO
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Na ten deň sa nedá zabudnúť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Už je to viac ako 55 rokov. A stále mám 
všetko pred očami. Prvý školský deň, 
začiatok školského roka prváčika.

Fešácke vyžehlené oblečenie, prvá 
školská taška, kytica kvetov. Vtedy som 
vyšiel na dráhu vzdelania, po ktorej som 
prešiel ďalšie desiatky rokov. No na prvý 
september 1965 na Hlbokej ulici v Bra-
tislave nikdy nezabudnem. Našu 1.A si 
prevzala pani učiteľka Rybová. Milá a 
dobrá (pre nás vtedy) teta. Prvý polrok 
sme sa kade-ako rôzne hrali a na konci 
školského roka sme vedeli písať a čítať. 
Stal sa zázrak. Za desať mesiacov. No, 
písať. Ešteže sú počítače a že pred nimi 
boli písacie stroje. Lebo krasopis nikdy 
nebol mojou silnou stránkou. Ďalší rok 
a rok po ňom sme nastupovali za pani 
učiteľkou Horovovou, manželkou pána 
spisovateľa a potom v štvrtej za pani 
učiteľkou Gajdošovou. Tá raz povedala 
mojej mame, že mojou živnosťou bude 
písanie. I stalo sa, hoci tá predpoveď 
skutočnosť predbehla o viac ako dvad-
sať rokov.

Moji učitelia z druhého stupňa, gym-
názia, z vysokej školy, prepáčte mi, že 
vás nespomínam menovite, ale aj všet-
kým vám vďačím za moje človečenstvo. 

Robím chyby, ale to sú skôr preklepy 

z nedbanlivosti. Ale materinský jazyk 
ma moji učitelia naučili skvele. Iní ma 
zas naučili, kde a ako si mám vyhľadať 
to, čo neviem a zaujíma ma. Neboli go-
ogle. Boli knižnice, slovníky, atlasy. Aj 
za to som im nesmierne vďačný dodnes. 
Ak vypnú elektriku, prežijem, mám 
knižky.

Iba jedno akosi nestihli. Ale nevy-
čítam im to, možno ma iba čo najdlhšie 
chceli uchrániť pred svetom zla. Nestihli 
ma pripraviť na to, medzi akých ľudí sa 
dostanem po škole. Na to, ako podlí ve-
dia byť mnohí nadriadení, ale aj milo sa 
tváriaci kolegovia. Nepripravili ma na 
kariérizmus, na boj o peniaze v prázd-
nom živote mamonu. Možno to vtedy, 
pred viac ako polstoročím, ani oni neve-
deli, netušili. Ale naučili ma všetko, čo 
je potrebné na to, aby mal človek dôstoj-
ný život aj v takýchto okolnostiach. Ak 
chce.

A ja veľmi chcem. Vďa-
ka vám, všetci moji mne 
známi i všetci neznámi 
učitelia. Veľká vďaka a 
úcta. Či ešte žijete, ale-
bo už ste na večnej 
sláve!

S úctou 

Inzercia
0907 877 860

28. augusta 1949  
bola násilne zlikvidovaná gréckokatolícka cirkev v Mukačevskej 
eparchii

Výročia a udalosti
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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   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
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   48.090 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.
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29. augusta 1966   
posledný koncert skupiny The Beatles 
(San Francisco)

Výročia a udalosti

31. augusta 1971  
Program Apollo: astronaut Dave Scott sa stal prvým človekom, ktorý ria-
dil vozidlo na mesačnom povrchu; stalo sa tak počas misie Apollo 15

Výročia a udalosti
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30. augusta 1944   
založenie generálneho štábu SNP v Ban-
skej Bystrici

Výročia a udalosti

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.

59
-1

34

ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416

78
12
10
01
3

INZERCIA
0905 915 034
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kúpim starú motor-
ku aj diely. PONÚKNITE 
0949505827

»Prenajmem 1-izbový byt 
v BS - komplet zariadený. 
Nájom 400€/mesiac vrá-
tane energií. Byt je voľ-
ný od 1.9.2021. Kontakt: 
0908489126
»Hľadám do prenájmu 2 - 3 
izb. zariadení  byt v ZH  od 
novembra 2021 a do marca 
2022, podmienka výťah. 
Tel.: 0903 515 205

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám matrac 120x200. 
Predávam ho z dôvodu 
kúpu nového nakoľko 
mám problémy s chrbticou 
niekomu poslúži a cena je 
preto taká lebo mi zava-
dzia a ľúto mi ho je vyhodiť. 
0908282598

»Predám pávicu s malými a 
samca tel. 0949225092

»ODKÚPIM MINCE BAN-
KOVKY STARÉ MOTORKY 
0903868361
»Kúpim akordeón heligónku 
husle saxafón 0915876860
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel. 0905/767 7

»59r hľadá priateľku do 60r 
0949563315
»66/ZH dôchodkyňa hľadá 
kamarátku ktorej chýba ro-
dina, spoločnosť, rozhovo-
ry, posedenie pri kávičke... 
0944386422

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 3 dolu.

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   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

Posledný rok vidíme v našej krajine 
sympatickú snahu o očistu súdov, po-
lície a  úradov. Ľudia, podozriví z  ko-
rupcie, sú zbavovaní funkcií a vyšetro-
vaní. Do viacerých funkcií nastupujú 
ľudia, ktorí sú považovaní za slušných 
a dobrých. 

Len hlavný veterinár stále sedí na 
prameni. Minister, ktorý pripomínal de-
duška Večerníčka, napáchal škody v poľ-
nohospodárstve. Dobrý lekár, otec rodiny 
a  skladateľ nábožných piesní nezvládol 
vedenie ministerstva zdravotníctva 
a ohrozil zdravie a životy ľudí. Na riadenie 
krajiny alebo firmy nestačí byť dobrým 
človekom. Okrem dobrého srdca treba aj 
vedieť. A  mnohí „tam hore“ ani nevedia 
čo nevedia. Dobrý človek, ktorý sa nevie 
rozhodnúť napácha veľa zla, rovnako ako 
dobrý človek, ktorý sa rozhodnúť vie a 
jeho rozhodnutia sú zlé. Ľudia si niekedy 
kladú otázku, či je lepšie, keď krajinu ale-
bo firmy riadia odborníci bez charakteru, 
alebo dobrí ľudia bez odbornosti. Odpo-
veď je jasná – zložité systémy majú riadiť 
charakterní ľudia, ktorí sú zároveň špičko-
ví odborníci. 

Dobrákov majú ľudia radi, zlodu-
chov sa boja. Dobrák, ktorý nevie, je lepší 
ako bezcharakterný odborník, ale škody 

môžu byť veľké. Získať odbornosť je ľah-
šie, ako vylepšiť charakter. U dobrákov sa 
predpokladá aj určitá miera pokory a em-
patie, ktoré sú dôležité pri učení sa nových 
vecí a počúvaní správnych odborníkov. 

Nebezpečenstvo dobrákov je v  tom, 
že sa často nechajú ovplyvniť a manipu-
lovať. Nevedia povedať nie, keď je to po-
trebné a chcú vyhovieť všetkým. Oni sami 
nemusia spôsobovať zlo, stačí, keď sa pro-
ti zlu nedokážu postaviť.

Aj dobrí ľudia páchajú zlo. Milujúce 
matky škodia svojim rozmaznaným de-
ťom, nerozhodní manažéri poškodzujú 
svojich spolupracovníkov, neschopní mi-
nistri ničia celé odvetvia a výsledky práce 
tisícov ľudí. Dobrí ľudia bývajú aj obľúbe-
ní, hlavne medzi príživníkmi a zlodejmi. 
Nedostávajú potrebné spätné väzby. A tak 
často ani nemôžu za to, že nevedia čo ne-
vedia. Ako to vyriešiť? 
Pomáhajme dobrým 
ľuďom odbornosťou, 
ktorá im chýba.  Ho-
vorme im pravdu, aby 
nepáchali zlo s  dob-
rým úmyslom. Nech 
radšej odídu. 

Aj dobrí ľudia páchajú zlo

» Ján Košturiak

vedia. Ako to vyriešiť? 
Pomáhajme dobrým 
ľuďom odbornosťou, 
ktorá im chýba.  Ho-
vorme im pravdu, aby 
nepáchali zlo s  dob-
rým úmyslom. Nech 

66
-0

14
3
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1. septembra 1939   
napadnutím Poľska Nemeckom sa začala 
2. svetová vojna

Výročia a udalosti
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 30. 8.

479

-31%
cena za 1 kg

219

-26%

(1 kg = 4,38)

500 g

• krájaný

079

-50%
cena za 1 kg

319

Supercena
1 kg balenie

299

4 x 120 g

(1 kg = 6,23)

480 g

• rôzne druhy

0
-35%

(100 g = 0,28)

90 g

109

-26%

(100 g = 0,44)

245 g

• v celku

069

-22%
100 g
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• rôzne druhy

499

-44%
200 g

129

Supercena
cena za 1 kg

99

-25%
0,7 l

069

Supercena
140 g

069

150 g

(100 g = 0,46)

• rôzne druhy

0
-40%

150 g

0
Supercena

(1 l = 1,18)

0,5 l

• svetlý/t�avý ležiak 

VYHRAJTE 

FB a IG 
o balík Day up 

na celý rok!

od 30.8.2021

069

Supercena
100/120 g

• rôzne druhy

245 g

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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2. septembra 1666   
vznikol Veľký požiar Londýna

Výročia a udalosti

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.

- Hradíme ubytovanie v plnej výške
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 
- Trojzmenná prevádzka
- 10,00 € netto / hod.

- 

KONTAKT:
0902 123 555 - 0911 614 263

de@personalnyservis.sk 85
_0
06
7

INZERCIA
0907 877 860

85
_0
62
2

Stavebná 

prijme

Práca na území SR. Nástup po dohode. tel: 
0918/413582, mail: info@gsksro.sk

Ponuka vhodná pre: 

TPP - 7 EUR/hod./ úkol

 

TESÁROV

STAJAN SLOVAKIA PRÍJME

 
(od 870 €/mesiac + príplatky + stravenky)

(od 915 €/mesiac + príplatky + stravenky)

(od 870 €/mesiac + príplatky + stravenky)
Miesto práce: Nové Mesto n. Váhom

(4,53 €/hod. + príplatky,bonusy,odmeny + stravenky)
Miesto práce: Myjava

Kontakt: 0918 493 960 (od 9:00 - 17:00 hod.)
stajanslovakia@azet.sk

85
_0
62
9
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CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

v predajniach:

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45,90
EUR 63,00

EUR

31,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 907 907 520
objednávky@cbdexpert.sk

33
-0

06
1

Ako funguje endokanabinoidný systém
V ľudskom tele sa dejú neustále zmeny, na 

ktoré musí rýchlo reagovať. Je preto dôležité 
udržiavať v organizme rovnováhu a harmó-
niu. Vedci len pomerne nedávno zistili, že 
túto  harmóniu z veľkej časti pomáha udržia-
vať  endokanabinoidný systém (EKS). 

Predstaviť si ho môžete ako množstvo re-
ceptorov po celom tele, čo sú ako kľúčové 
dierky a špeciálne molekuly, ktoré do týchto 
receptorov presne zapadnú a  nerovnováhu 
zharmonizujú. Zaujímavé je, že tieto špeciál-
ne molekuly si telo dokáže vyrobiť, no ak ich 
nemá dosť, na pomoc môže prísť aj molekula 
CBD, ktorá môže EKS pomôcť správne fungo-
vať. 

EKS je vlastne spojka, ktorá drží pohro-
made dôležité systémy, napríklad nervový, 
respiračný, hormonálny či kardiovaskulárny. 
Pôsobí prakticky v každej časti organizmu a 
vplýva na našu imunitu, pamäť, metaboliz-
mus či trávenie, reguluje tiež vnímanie boles-
ti a strachu.

Ako EKS funguje

Poznatky o  EKS sú vo svete medicíny 
čerstvé, jeho účinky sa stále študujú. Pod-
ľa prieskumu doktora Davida Allena, čle-
na združenia International Cannabinoid 
Research Society, zahŕňa EKS v učebných 
osnovách medicíny len približne 13% 
amerických univerzít.

Výskum systému začal až v roku 1992, keď 
tím vedcov spolu s českým chemikom Lumí-
rom Hanušom našiel v tele človeka napríklad 
látku anandamid. Patrí do skupiny endo-
kanabinoidov. Predpona „endo“ znamená, 
že si danú látku telo vyrába samo.  

Endokanabinoidy sa viažu na receptory 
nazvané CB1 a CB2, ktoré sa nachádzajú naj-
mä v mozgu a imunitných bunkách. Keď sa 
spoja, spustia príslušnú harmonizačnú reak-
ciu, ktorú telo v danom okamihu potrebuje. 

Príkladom je vplyv EKS na hladinu stre-
su. Pokiaľ v  tele stúpne množstvo streso-
vého hormónu, zvýši sa tiež produkcia 
endokanabinoidov. Tie hormonálnu ne-
rovnováhu vyvážia. Pri chronických zá-
paloch zas EKS slúži na umiernenie nepri-
meranej reakcie tela na infekciu.

Rastlinný kanabinoid CBD stimuluje EKS

V  niektorých prípadoch môže v  ľudskom 
tele dochádzať k nedostatku endokanabinoi-
dov. V štúdii pre National Library of Medicine 
neurológ Ethan Russo píše, že nedostatok 
endokanabinoidov spôsobuje migrénu, chro-
nickú bolesť, syndróm dráždivého čreva a iné 
problémy. Našťastie však existujú spôsoby, 
ako endokanabinoidy doplniť externe. 

Aj keď je potrebné ďalšie skúmanie, prí-
rodné kanabinoidy ako CBD majú veľmi po-
dobnú štruktúru ako naše vlastné endokana-
binoidy. Preto keď ich dostaneme do tela, 
môžu pomôcť EKS v úľave od spomínaných 
problémov.

CBD dnes možno kúpiť vo forme olejov, 
tinktúr či kozmetiky. Látka sa síce neviaže 
na receptory CB1 a  CB2, no stimulovať ich 
dokáže nepriamo. Okrem toho CBD bráni 
rozkladu endokanabinoidov, a tak navyšuje 
ich harmonizačné účinky.            » red.

Vedci pomenovali anandamid podľa 
sanskrtského slova „ananda“, čo zna-
mená blaženosť. Názov sedí perfektne, 
pretože biológovia sa domnievajú, že 
anandamid zohráva úlohu v euforic-
kých pocitoch, ktoré majú napríklad 
športovci po namáhavom cvičení.
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Buďte pripravení a obozretní, pre-
dovšetkým na miestach, kde sa 
nachádza viac ľudí. Rizikovými 
miestami sú napríklad železničné 
stanice, autobusové stanice, nákup-
né centrá, námestia, ale aj nemocni-
ce. Ale – aj vaše domovy. Všade vás 
môžu okradnúť, varuje polícia.

Polícia na sociálnej sieti vyzýva 
ľudí, aby nedali príležitosť vreckovým 
zlodejom. Pripomenula, že tí šikovní 
vedia ukradnúť čokoľvek, pričom si to 
okradnutá osoba ani nemusí všimnúť. 
„Nenechajte sa preto oklamať, zasko-
čiť, nedovoľte odpútať vašu pozornosť. 
Buďte pripravení a obozretní, predo-
všetkým na miestach, kde sa nachádza 
viac ľudí,“ dodáva polícia.

Políajti tiež upozorňujú na pod-
vodnú esemesku, ktorá zneužíva meno 
jednej z bánk. Ľuďom odporúčajú, aby 
na odkaz v správe neklikali a nikde sa 
neprihlasovali. Informovali o tom na 
sociálnej sieti.

„Váš online účet je dočasne zablo-
kovaný z dôvodu podozrivej aktivity. 
Prihláste sa, overte svoje informácie,“ 
píše sa v správe, ktorú nedávno dostalo 
množstvo Slovákov. Pripojený je aj in-
ternetový odkaz.

Polícia pred podobnými správami 
varuje. „Ak budete klikať na neznáme 
odkazy, dostanete sa k falošným pri-
hlasovacím formulárom a to je už veľ-
mi rýchla cesta k odhaleniu vašich pri-

hlasovacích údajov pre podvodníkov,“ 
upozornila. V prípade potreby použitia 
internetbankingu si treba stiahnuť 
oficiálnu aplikáciu banky do telefónu 
alebo navštíviť jej oficiálnu webovú 
stránku.

Ak nie ste si istí, vždy je najlepšie 
komunikovať priamo s vašľou bankou, 
určite sa nenahnevajú, ak aj takto zis-
tia, že na svoj účet dávate pozor.

RADY A TIPY OD POLÍCIE
Zabezpečte si byt/dom bezpečnost-

nými dverami, kvalitnými zámkami a 
pod., ktoré prístup páchateľa sťažujú 
a spomaľujú. Ak máte nainštalovaný 
bezpečnostný systém, je vhodné ho 
umiestniť/ označiť na viditeľné miesto. 
Môže to odradiť možných páchateľov. 
Nenechávajte si doma väčšie množstvo 
finančných prostriedkov. Radšej ich 
bezpečne uložte v banke. Venujte väč-
šiu pozornosť kontrole magnetických 
zámkov vchodových dverí Vášho by-
tového domu. Môže byť znefunkčnený 
napr. nalepením cudzích predmetov.

Polícia upozorňuje – dávajte si pozor!

» red
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VÝKUP AUTOVRAKOV 
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo 

a odhlásime ho u vás doma.

0915 261 120

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860 
0905 915 034
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„Daj každému dňu šancu, 
aby sa stal najkrajším dňom 

Tvojho života.“
Mark Twain



ZH 21-34 strana_ 12

zDRAVIe / služby Najčítanejšie regionálne noviny
12

85
_0
34
3

PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
 NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091

MZDY  OD 900 € 
DO 1300 € / MESAČNE

ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE

OPERÁTOR VO
VÝROBE LCD

MUŽI - ŽENY - PÁRY

GALANTA

0800 500 808
0800 500 909

 NABOR@PROJOB.SK
 

32
-0
01
-5

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 ponuky aj pre mužov!
14-dňo y, r ť

Honorár 1 200 až 1 800 € 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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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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