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Predaj AJ NA SPLÁTKY s minimálnym navýšením

ROŽŇAVA, Kósu Schoppera 3 0907 800 627 info@intrust.sk
www.intrust.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
GARÁŽOVÉ BRÁNY
BEZPEČNOSTNÉ DVERE
PODLAHY
SCHODY A ZÁBRADLIA
TIENIACA TECHNIKA
TERASY

-40%
ZĽAVY

až do

za malým trhom,
oproti 100P baru
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Rožňava
Šafárikova 17/A
(vo dvore Rotundy)
Otvorené:

Po-Pia: 8.30 - 17.00

So: 8.30 - 12.00

0948 290 720

PODLAHY
NAŠE

SA HRAVO PRISPÔSOBIA VAŠIM PRIANIAM

DREVENÉ
PODLAHY

PVC
PODLAHY

LAMINÁTOVÉ
PODLAHY

KOBERCE
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OPRAVA HROBOV, HROBIEK • ÈISTENIE
HROBOV • BRÚSENIE DIAMANTOVOU
VODNOU BRÚSKOU • LEŠTENIE • DVÍHANIE 
• VÝMENA PLATNÍ A HROBOV ZA NOVÉ
• BETÓNOVANIE
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PÔŽIČKY do 10000 €

Refinancovanie Vašich pôžičiek do 20 000 €.
Staré zaplatíme a môžete získať aj peniaze navyše.

AUTORIZOVANÁ POBOČKA

Družstevná 3/832, Rimavská Sobota
(vedľa autobus. stanici, býv. budova elektrární smerom na LUX)

tel.: 0903 279 125 (telefonická objednávka vopred)

od 18 do 75 rokov
 zamestnaný SK + EÚ, živnostník, dôchodca,

invalid, opatrovateľ SK + EÚ na živnosť aj zmluvu
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Polys�rén F80

F.K.F.D. s.r.o. » Gemerská 604 » Brzotín - Bak

0905 414 895 » 0908 156 437

za bezkonkurenčné ceny

Komplet
zatepľovací systém

Ponúkame fasádny aj tvrdený
polys
rén

(rôzne hrúbky)

Ponúkame fas nysádn

Ko
í s
K

zzatepľovací
certifikovaná

kvalita

SKLADOM
ihneď k odberu

25. septembra 1576    
Rudolf II. Habsburský bol korunovaný za 
uhorského kráľa

Výročia a udalosti
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párny týždeň: 
Revúca, Jelšava, Tornaľa, Rimav-
ská Sobota, Sobôtka, Bátka, 
Hnúšťa, Rožňava, Plešivec 

nepárny týždeň: 
Revúca, Tornaľa, Rimavská Sobo-
ta, Sobôtka, Rožňava, Betliar, Br-
zotín, Dobšiná, Gemerská Hôrka, 
Gemerská Poloma, Henckovce, 
Jablonov nad Turňou, Jovice, 
Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipov-
ník, Plešivec, Štítnik, Vlachovo 

gemersko@regionpress.sk

Redakcia: Čučmianska dlhá 3 
ROŽŇAVA

INZERCIA

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

Bc. Ján Vojta   0907 887 322 

Distribúcia:
Ladislav Juhász  0908 979 467 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Revúca
Rožòava

Rimavská

Sobota

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 (28.710 domácností)

Na pozadí práce mám zapnutú neja-
kú televíziu s nejakým ťažko primi-
tívnym programom. Je prime-time, 
teda, hlavný vysielací čas. Kreatúry.

Nie, nechcem im venovať ani len 
minimum času, môjho i vášho, milí čita-
telia, chcem iba poukázať na to, že naše 
Slovensko nemusí byť iba krajinou, v 
ktorej sú v centre pozornosti nepretržite 
nejaké kreatúry. Civilizačné, morálne, 
etické, politické.

Spýtam sa takto - pamätáte si na pet-
rolejovú lampu? Starší asi áno. Vy, mladší, 
videli ste ju niekedy? Tak dobre, zjednodu-
šene - dolu petrolej, v strede knôt a hore tie-
nidlo. Knôty sa obvykle nechávali tlieť, nie 
vždy sa sfúkavali. Na rozdiel od tých kre-
atúr. Vždy sfúkaných, vždy pripravených! 
(Tam, kde sa dá niečo ryžovať a vyryžovať, 
aj cez mŕtvoly, aj cez popretie akýchkoľvek 
civilizačných zvykov a pravidiel.)

Tlejúci knôt je plamienok, večné 
svetielko, priškrtená energia. Mám obdo-
bie vyťahovania knôtov.

Povyťahovania. Prišiel som na to nao-
zaj iba náhodou. Že z tlejúcich plamienkov 
sa opäť dá získať oheň, plameň, žiara.

Odložení ľudia sú ako stiahnuté knô-
ty. Keď sa nehodia, keď sú sami sebou.
Keď sú „starí“. Keď nie sú „in“. Keďs sa ne-

ukazujú v reláciách, aké som spomenul v 
úvode. Ale energie v nich ešte je!

Začínam ich niečím spájať. Hoci aj 
ponukou zmysluplne pracovať. Alebo 
– rozumne komunikovať, zapájať sa do 
spoločného života nás všetkých. Pomôž-
me im ukázať a hlupákom aj dokázať, čo 
vedia a že si iba nenavrávajú, že niečim, 
čím nie sú, sú. Snažmem sa zapaľovať 
„odložených“ ľudí.

Dá sa to a ide to. Táto šialená spoloč-
nosť so šialencami na čele ich potrebuje. 
Potrebujeme ich. Ich zručnosti, ich múd-
rosť, ich skúsenosti. Nechcú veľa. Ne-
splácajú hypotéky, tak už ani nemusia 
chcieť. Pre mnohých z nich peniaze už 
dávno nie sú to najdôležitejšie na svete. 
Život ich motivuje žiť. Potrebujú iba prí-
ležitosť, šancu. Niekedy hoci aj len ľud-
ské slovo, pohladenie. 

Sú to tlejúce knôty, ktoré m,ôžu po-
môcť rozsvietiť našu temnú 
spoločnosť. Potrebujeme 
ich my, na čoraz zreteľnej-
šie izolovaných ostrovoch 
normálnosti. A stmieva sa 
veľmi rýchlo.

Pekný týždeň 
vám želá

Povytiahnite knôty

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Brutovský
Kamenárstvo

Ponúkame�bezkonkurenčné�ceny!

Možnosť�nákupu�aj�na�splátky!

Krátka�dodacia�lehota!

058/7343 875

0905 293 781

0905 655 541

Kamenárstvo Brutovský

brutovsky@centrum.sk

www.kamenarstvobrutovsky.sk

•�panelové�hrobky

•�urny

•�široký�výber
���hrobov�a�pomníkov
���z�prírodného�kameňa
���rôznych�tvarov�a�farieb

•�obklady�krbov

•�parapetné�dosky

•�kuchynské
���pracovné�dosky
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• dentálna hygiena
   ultrazvuková kefka

• wellness
• kúpanie • strihanie
• trimovanie • rozčesávanie
• zdravá výživa - poradenstvo
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PRE NAŠICH KLIENTOV
H¼ADÁME BYTY, DOMY A POZEMKY

TOV
MKY

0948 128 501 JÁN SVINÈIAK
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1Šafárikova 33

048 01 Rožňava
mobil:  0907 660 214
e-mail: arpad.icso@gmail.com

ICSÓ ÁRPÁD

PLYN  KÚRENIE
PODLAHOVÉ KÚRENIE

PLASTOVÉ, MEDENÉ, KOVOVÉ ROZVODY
STAVEBNE PRÁCE ∙ PREDAJ A MONTÁŽ KOTLOV NA ÚK  

MONTÁŽ ∙ OPRAVA ∙ REKONŠTRUKCIE

VODA
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OSB3 KRONOSPAN hladká 2500 x 1250
10 mm | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | 25 mm

MOLMAX, s.r.o., Železničná 649, Plešivec
058/792 84 39, 0907 855 449 • 0905 311 130, Po – Pia: 8 – 17, So: 8 – 12 h

Možnosť dopravy!

•  CEMENT  •  STIERKY 
•  LEPIDLÁ •  FARBY-LAKY   
•  SADROKARTÓNY 
    A PRÍSLUŠENSTVO  
•  ŠALOVACIE TVÁRNICE 
•  IZOLÁCIE ISOVER 
•  KANALIZÁCIA
    (KG, HT, PE, PPR RÚRY)

ŠTRKY
PIESKY
DOPRAVA

UŽ
V PONUKE

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» Kupim starozitny porcelan, 
obrazy, hodiny, tkane platno, 
vrecia, kroje, nabytok a ine 
0905406662

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

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    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

14 RÔZNE / iné    

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

Príklad:
RP GE 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, GE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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FRÉZOVANIE a
VLOŽKOVANIE
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
   komínov
> strojové čistenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny
> čistenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., Lučivná 315
 0905 279 418, Michal Hudáč

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

Kontaktujte nás v pracovných dňoch
od 7,00 hod do 17,00 hod

KOMÍNOV

ponuka priamo od výrobcu
volajte: +421 940 60 20 20  slovensko@budmat.com

M a l o f o r m á t ové  s t re c hy

výrobca strešných krytín

revolúcia na streche

odolná a spoľahlivá
švédska a nemecká oceľ
ocenená zlatou medailou
30-ročné skúsenosti

odborné poradenstvo
Zameranie
cenová ponuka

Grátis

6
6
-1
9
8

26. septembra 1969    
Beatles vydali svoj posledný štúdiový al-
bum Abbey Road

Výročia a udalosti
29. septembra 1938    
Bola podpísaná Mníchovská dohoda

Výročia a udalosti
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Salon Barber
Šafarikova 443/116, Rožňava

tel.: 0902 309 235

SoftDerm Studio
Čučmianska dlhá 3, Rožňava

tel.: 0915 619 010

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

alebo kúpiť
v predajniach:

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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CBD pomáha aj proti bolesti
Môže konopná medicína priniesť pri-

rodzenú úľavu od bolesti?

Bolesť má chronický či akútny charakter 
a počas života ju v určitom momente znáša 
každý. Hoci dnes existuje mnoho spôsobov, 
akými sa jej zbaviť, väčšinou impulzívne 
siahame po syntetike. Pritom zabúdame, že 
častokrát môže pomôcť samotná príroda. 
Jedným z tradičných rastlín, ktoré proti bo-
lesti pomáhajú je aj na Slovensku tradične 
pestovaná konopa siata, z ktorej sa získava 
látka kanabidiol (CBD) .

Podľa žurnálu Pharmacy and Therape-
utics konopu siatu pre medicínske účely 
využívali už 3000 rokov pred našim leto-
počtom v Rumunsku. V USA dominovala 
hlavne v devätnástom a dvadsiatom storo-
čí, v roku 1850 dokonca túto rastlinu v USA 
zahrnuli do zoznamu liečiv, takzvaného 
United States Pharmacopoeia. Dnes už 
vieme, že liečivý účinok konopy vo veľkej 
miere spôsobuje kanabinoid CBD a to aj pri 
tlmení bolesti.

Vnímanie bolesti v EKS

V ľudskom tele funguje takzvaný endo-
kanabinoidný systém (EKS). EKS má na sta-
rosti harmóniu mnohých telesných funkcií. 
Ak do tela dostaneme CBD, pomáhame 
túto harmonizáciu posilniť. CBD má v rám-
ci endokanabinoidného systému nepriamy 
vplyv na špeciálne receptory rozmiestnené 

vo viacerých oblastiach tela. Podľa toho, 
kde sa nachádzajú, dokážu tieto recepto-
ry ovplyvňovať a regulovať pohyb, pamäť, 
spánkový cyklus, telesnú teplotu, ale aj zá-
paly a bolesť.

Aj CBD napríklad dokáže aktivovať re-
ceptor nazvaný CB1, čím zabezpečí, aby 
telo neuvoľňovalo toľko látok zvaných neu-
rotransmitery, ktoré sa podieľajú na preno-
se a spracovaní signálu bolesti. Tento efekt 
bol skúmaný najmä na zvieratách, ktoré po 
podaní kanabinoidov prestali reagovať na 
bolestivé podnety rôzneho charakteru.

CBD proti zápalom či dlhodobej bo-
lesti

Jedným zo závažnejších druhov bolestí je 
chronická bolesť, ktorá kvôli dlhodobému 

trvaniu výrazne ovplyvňuje kvalitu života. 
Podľa doktora Kevina Boehnka, výskumní-
ka pre Chronic Pain and Fatigue Research 
Center, prebiehajúce štúdie na zvieratách 
dokázali schopnosť CBD redukovať chro-
nickú bolesť a zápal, a to bez závažných 
vedľajších účinkov.

Renomovaná psychoterapeutka Dawn-
Elise Snipes prezentovala štúdiu so 131 
pacientmi s chronickou bolesťou, ktorí 
dlhodobo užívali analgetiká. Po ústnom 
užití CBD 53% z pacientov obmedzilo alebo 
úplne vylúčilo užívanie opioidov a 94% 
zaznamenalo zlepšenie kvality života do 
ôsmich týždňov.

Ďalším typom je akútna bolesť. Bolesť, 
ktorá je s CBD spájaná najmä pri migréne. 
Ako uvádza portál o zdraví Healthline, 
citujúci odborné štúdie, “200 miligramov 
substancie s obsahom 9% CBD dokáže 
obmedziť akútnu bolesť pri migréne o 
55%.“

Proti akútnej bolesti často užívame 
štandardné lieky, ktoré napriek ich 
rozšírenosti v krajných prípadoch môžu 
spôsobiť závažné vedľajšie účinky. 
Výhodou CBD je absencia vedľajších 
efektov. Aj z tohto dôvodu sa užívanie 
CBD proti bolesti rozšírilo napríklad u 
športovcov. V roku 2018 dokonca Svetová 
antidopingová agentúra vylúčila CBD zo 
zoznamu zakázaných látok.  » red.

Foto: freepik / jcomp
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Spoločnosť  ESA LOGISTIKA, s.r.o. so sídlom v Senci 
obsadzuje pozíciu Vodič C+E

V prípade záujmu zašlite svoj životopis na adresu: 
e-mail: personalne@esa-logistics.eu, Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec

Telefonický kontakt: 0905 / 759 920, 02 / 20 830 113

Pracovná náplň:
▪ rozvoz tovaru k zákazníkovi v rámci SR (poprípade susedné krajiny)
▪ práca s dokladmi (dodacie listy)
▪ starostlivosť o pridelené vozidlo

Ponúkame:
▪ zaujímavé finančné ohodnotenie: základná mzda 900 €+ mesačné osobné ohodnotenie 
   200 € + prémia za výkon
▪ možnosť celkového mesačného zárobku 1 500 € - 1 900 € brutto + diéty
▪ mzda vždy včas na Váš účet
▪ benefity spoločnosti, bezúročné pôžičky, príspevok na poistenie škody pri výkone povolania
▪ moderná technika a servis 24 hodín denne
▪ ubytovanie zadarmo, partia vodičov výhodou 
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 OCHRANA  ZADĹŽENÝCH pred
BANKAMI, SÚDMI aj DRAŽBAMI !

! Volajte na 0905 638 627 !

V parlamentne je návrh, aby mohli 
v školách pôsobiť zdravotníci (leká-
ri, sestry) ako zamestnanci. Aj keď 
sa to zdôvodňuje zámermi pomôcť 
chorým alebo postihnutým žiakom, 
prvotná motivácia bola prezentova-
ná dávnejšie: asistovať pri zvládaní 
covid 19, čo je dnes módnou témou.  

Napr. v USA je bežné, že je súčas-
ťou školy aj zdravotník s vybavenou 
pracovňou, aby mohol realizovať zdra-
votnícke úkony v prípade menej závaž-
ných problémov. Avšak sme v realite 
nášho školstva, kde sa neriešia dlho-
ročné nedostatky, no presadzujú sa zá-
mery, ktoré sú populárne a zviditeľňujú 
ich iniciátorov.

Je všeobecne známe, že máme ne-
dostatok zdravotníkov v nemocniciach 
i v ambulanciách. Aj pre platové či pra-
covné pomery mnohí z nich odchádza-
jú pracovať do zahraničia. Epidémia 
zas vyžmýkala  zdravotníkov tak, že 
ubúdajú, čo sa dá pochopiť v kontex-
te, ako sa k nim vláda správa. V tomto 
nedostatku sa môže ešte časť z nich 
presunúť do škôl, kde je menej hektická 
práca. Alebo sa nenájdu zdravotníci do 
škôl, ktoré si pozíciu zdravotníka zria-
dia. Ďalšou skutočnosťou je to, že školy 
nemajú ani základný  personál, ktorý 
potrebujú na fungovanie a vzdeláva-
nie. A to nikto nerieši. 

Problémom je aj známa byrokra-
cia, ktorá je prísnejšia ako v iných kra-

jinách. Otvára sa otázka, či môže vôbec 
niekto bez vedomia rodičov ošetrovať 
žiakov v prostredí školy. Ešte nedávno 
bola akákoľvek prítomnosť zdravotní-
kov v školách povolená iba s vedomím 
rodičov. Zase sa to bude musieť spojiť s 
rôznymi papiermi, aby sa dieťa mohlo 
profesionálne ošetriť. Alebo sa to môže 
zneužije a ošetrenie sa vykoná bez ve-
domia zákonných zástupcov.

Možnosť zamestnať zdravotníka 
v škole je predčasná, jej cieľom je poli-
tický marketing. Bežný učiteľ, telocvi-
kár, učiteľ biológie vie poskytnúť prvú 
pomoc a základné ošetrenie. Učitelia 
pravidelne prechádzajú bezpečnost-
nými školeniami. Na školách funguje 
zdravotná služba a sú určení zamest-
nanci, ktorí sú zodpovední za zdravot-
nú pomoc, za prevenciu. Ak sa stane 
niečo závažné, tak či tak sa musí volať 
sanitka alebo si po dieťa príde rodič, 
prípadne dá súhlas na jeho odvedenie 
k lekárovi. Stačilo by teda posilniť a 
zvýšiť kompetencie pedagógov, keďže 
ich schopnosti sú nadštandardné. Za-
žili mnohé situácie, vedia predchádzať 
úrazom, odhalia chorých žiakov, pro-
pagujú prevenciu.

Zdravotník v škole nie je zlý námet. 
Máme tu však nedostatky, ktorým by 
sa mal prednostne venovať priestor,  
pretože práve ony závažne narúšajú 
fungovanie škôl.  

Zdravotník v škole? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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3. 10. 2021

nedeľa | 18:00 

LUČENEC 
Synagóga  

4. 10. 2021 

pondelok | 18:00

KRASKOVO 
Evanjelický kostol a. v.      

5. 10. 2021

utorok | 18:00 

KOCEĽOVCE    
Evanjelický kostol a. v. 

6. 10. 2021

streda | 18:00

ŠTÍTNIK    
Evanjelický kostol a. v. 

7. 10. 2021

štvrtok | 18:00 

OCHTINÁ  
Evanjelický kostol a. v.

8. 10. 2021

piatok | 18:00 

KYJATICE  
Evanjelický kostol a. v.

 9. 10. 2021

sobota | 18:00 

RIMAVSKÉ  
BREZOVO  
Evanjelický kostol a. v.

Medzinárodný hudobný festival

Gömöriensi
I. ročník

?
?
?
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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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PNEUMATIKY
AJ S PREZUTÍM
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121
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Miesto práce: Nové Mesto n. Váhom
Ubytovanie zdarma + stravné lístky

Kontakt: 0918 493 960 (od 9:00 - 15:00 hod.)
E- mail: stajanslovakia@azet.sk

Obsadzujeme tieto pozície:

������������������ 
(od 880 €/mesiac)

��������������� 
(od 920 €/mesiac)

����������������������
(od 1.350 €/mesiac)

�����������������
(od 1.400 €/mesiac)

�����������������
�����������������������
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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 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 


