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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ
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elektrické od 49€ 

benzínové od 179€ 

bubnové od 499€

robotické od 529€

Kosačky

Píly

OBAS-Stred 238,Turzovka /pri Macvejdovi/ 0908 262617
OBAS ul. Májová 2858 /pod políciou/, Čadca 0915 293 476

od 99€

Predsezónny servis kosačiek a krovinorezov RÝCHLO a so ZĽAVOU!
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Dvojkolesové 
traktory

od 1799€

ilustračné foto

- ložiská, uhlíky

Kultivátory 
elektrické od 79€

benzínové od 259€

beznínové od 119€

elektrické od 59€

Krovinorezy

Jesenné

ZĽAVY!
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0905 915 035

INZerCIA

0907 673 930

LetÁKY
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párny týždeň: Kysucké Nové 
Mesto, Dubie, Čadca, Čierne, 
Dunajov, Krásno nad Kysucou, 
Oščadnica, Raková, Staškov, Svr-
činovec, Turzovka, Zborov nad 
Bystricou, Budatínska Lehota, 
Dubie, Dolný Vadičov, Lodno, 
Lopušné Pažite, Povina, Rado-
ľa, Rudina, Rudinka, Snežnica, 
Korňa, Makov, Nová Bystrica, 
Olešná, Podvysoká, Skalité, Sta-
rá Bystrica, Nižný Kelčov, Vysoká 
nad Kysucou, Vyšný Kelčov  
nepárny týždeň: Korňa, Makov, 
Nová Bystrica, Olešná, Podvyso-
ká, Skalité, Stará Bystrica, Tur-
zovka, Nižný Kelčov, Vysoká nad 
Kysucou, Vyšný Kelčov, Dubie, 
Čadca, Čierne, Dunajov, Krásno 
nad Kysucou, Oščadnica, Rako-
vá, Staškov, Svrčinovec, Turzovka, 
Zborov nad Bystricou, Budatín-
ska Lehota, Kysucké Nové Mesto, 
Dolný Vadičov, Lodno, Lopušné 
Pažite, Povina, Radoľa, Rudina, 
Rudinka, Snežnica 

kysucko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6   
ŽILINA

INZERCIA

 

KYSUCKO
ČADČIANSKO-KYSUCKONOVOMESTSKO

Ing. Igor Gašper  0915 781 229
Distribúcia:
Ing. Igor Gašper  0915 781 229
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.

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

DISTRIBÚCIA (29.120 domácností)
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

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

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

Výročia a udalosti

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

Výročia a udalosti

0905 915 035

LetÁKY
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OPERÁTOR VÝROBY 
elektrotechnický priemysel, automobilový priemysel

ZAUJÍMAVÉ PLATOVÉ OHODNOTENIE

od

PRACOVNÁ 
PONUKA

Kontakt: praca@p-r.sk I 0917 489 713 I www.p-r.sk
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CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+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

28. septembra 1820   
paradajka bola verejne potvrdená za bezpečnú po tom, ako Robert 
Johnson zjedol v Saleme v americkom štáte Massachusetts 24 kg 

Výročia a udalosti

Ministerstvo životného prostredia 
SR pomáha ochrane vtáctva na Ora-
ve. Štátny tajomník Michal Kiča pri-
jal zástupcov petičného výboru, kto-
rí požadujú zastaviť stavbu umelého 
ostrova na Oravskej priehrade za 2,8 
milióna eur.

Envirorezort zastavil výstavbu vtá-
čieho ostrova na Oravskej priehrade. 
Nové hniezdisko malo stáť 2,8 milióna 
eur, potrebovali by naň stotisíc ton ka-
meňa.

Ministerstvo životného prostredia 
SR sa aj na základe informácií od peti-
čiarov bližšie oboznámilo s možnými 
problémami, ktoré súvisia s vybudova-
ním vtáčieho ostrova. MŽP sa rozhodlo 
vylúčiť investíciu z podpory štrukturál-
nych fondov a stavbu ďalej nerealizo-
vať, hoci pôvodná motivácia vybudovať 
vtáčí ostrov bola dobrá. MŽP bude v 
spolupráci s občianskymi aktivistami, 
ochranármi a miestnymi samospráva-
mi hľadať iné riešenia, ktoré nebudú in-
vazívne. Na výstavbu umelého ostrova 
by sa muselo do  priehrady nákladnými 
autami doviezť do 100 000 ton kameňa, 
čo by znamenalo negatívnu záťaž pre ži-
votné prostredie.

Kvôli výstavbe stoviek čiernych sta-
vieb okolo Vodnej nádrže Orava zanikli 
biotopy na brehu, kde vodné vtáctvo 
mohlo hniezdiť. Nový vtáčí ostrov mal 

nahradiť biotopy zdevastované v po-
sledných desaťročiach. Mnohé lokality 
boli zničené práve v Čiernooravskom 
ramene priehrady.

Podľa Michala Kiču, štátneho ta-
jomníka MŽP, envirorezortu ide v prvom 
rade o ochranu celej prírody: „Minister-
stvo bude hľadať iné riešenie záchrany 
vtáctva v tomto regióne,“ zdôraznil.

V súčasnosti známy Vtáčí ostrov 
pri Námestove je malý ostrov (1,6 ha) 
nachádzajúci sa vo vodnej nádrži Orav-
ská priehrada, východne od Námes-
tova. Vznikol zaplavením návršia nad 
sútokom Bielej Oravy a Polhoranky. Je 
významným hniezdiskom čajok sme-
jivých, bielohlavých, rybárov riečnych 
ako aj niekoľkých druhov kačíc a preto 
je súčasťou chránenej krajinnej oblasti 
Horná Orava a chráneného vtáčieho 
územia Horná Orava v druhej najprís-
nejšej zóne, zóne B. Verejnosti nie je 
prístupný.

Za rozumnú záchranu vtáctva 
na Orave

» red
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pani na upratovanie

Spoločnosť
PROPER Group

hľadá

Víkendová brigáda

Pracovná náplň: upratovacie
a čistiace práce
Mzda: 4,00 € netto,
po zaučení od 4,66 € netto 
Kde: automobilka Teplička nad Váhom

Tel. číslo: 0910 180 166
E-mail: brigada @properservice.sk

Chceš si cez víkend zarobiť?
Vhodné pre študentov od 18 rokov.18 rokov.

na trvalý pracovný pomer a aj brigádu.
Pracuje sa od pondelka do piatka ranná,

poobedná, nočná zmena. Ide o upratovanie
kancelárii a výrobných priestorov.

Platové podmienky: od 3,40 €/h v čistom.
Študenti od 18 rokov na zastupovanie,

mzda 4,00 €/h v čistom.

muža - manipulanta
s VZV

Zmenový majster

do KIA Žilina na trvalý pracovný pomer
a aj brigáda. Pracuje sa od pondelka do

piatka ranná, poobedná, nočná.
Platové podmienky: od 4,60 € /h v čistom.

šikovných a spoľahlivých ľudí do automobilky
v Tepličke nad Váhom na pozície

Viac info na tel: 0910 180 166

muža - manipulanta
s kovovými prípravkami po hale a obsluhu

chem. práčky do KIA Žilina na trvalý
pracovný pomer a aj brigáda. Pracuje sa

od pondelka do piatka ranná, poobedná,
nočná.

Platové podmienky: od 4,60 €/h v čistom.

Máš skúsenosť s prácou v automobilke
alebo podobnej firme? Máš skúsenosť
s prácou s ľudmi a vedením kolektívu?

Tak hľadáme práve teba.
Práca je v KIA Žilina.

Platové podmienky: od 5,25 € netto plus
bonusy, odmeny a príplatky, resp. podľa
skúseností. Ozvi sa nám a na osobnom

pohovore si povieme bližšie info.
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Viac info na tel: 0910 180 166

PRACOVNÍK/ČKA SKLADOVÉHO
HOSPODÁRSTVA

Spoločnosť
PROPER Group

hľadá

(príjem a výdaj materiálu, manipulácia
s materiálom, udržiavanie poriadku v sklade)
Pracovný pomer je na dohodu, 2 dni v týždni

(piatok a pondelok) na 8 hod.
Práca je vhodná aj pre dôchodcov.

Miesto výkonu práce: Teplička nad Váhom
Platové podmienky: 6,60 €/h v čistom.

spoľahlivého, šikovného kolegu na pozíciu
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Kysuckom Novom Meste
Mzda: 3,58 €/h. brutto 

0948 219 522 •  radovan.gubany@guarding.sk

Nástup ihneď. POS nutný!
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Čadci
Mzda: 3,580 €/h. brutto 

0948 219 522 •  radovan.gubany@guarding.sk

Nástup ihneď. POS nutný!

Občianska
riadková
inzercia

»KÚPIM STARY PIONIER 
JAWA 05,JAWA 20,JAWA 
21,MUSTANG,MOPED STADI-
ON,JAWA 90 SIMSON ENDU-
RO ELECTRONIC AJ POKAZE-
NE,PLATIM IHNED PONUKNITE 
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
toc ykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA. tel. kontakt: 
0908205521

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

 

»PONUKAM LASKU ZENE tel:
0908 631 210

02 AUTO-MOTO / iné 

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

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

08 STAVBA                    

01 AUTO-MOTO / predaj        

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

08 STAVBA                    

CITÁTY
na tento týždeň 

„A nezabúdajte, že zem sa 
teší dotyku vašich bosých 
nôh a vietor sa túži pohrá-
vať s vašimi vlasmi.“
Chalíl Džibrán

„Viete, mne vždy prebehne 
mráz po chrbte, keď politici 
hovoria o ekonomickom ras-
te. Nám nestačia tri druhy 
chleba, štyri druhy jogurtu. 
Ale my musíme mať 15 dru-
hov chleba, 40 jogurtu. Ale 
to nejde do nekonečna. Ja 
by som to zastavil. Žiadny 
rast. Ten vedie k odčerpá-
vaniu bohatstva. Prečo má 
byť stály rast?“
Max Kašparů

„Uskromnime sa a môžeme 
prežiť. Zatiaľ bohužiaľ 
uprednostňujeme rast 
materiálny pred rastom 
ducha.“
Max Kašparů

„Všetko je mi plodom, čo 
dozrieva v tvojom tele, ó, 
príroda.“
Marcus Aurelius

„Nikto na svete ti nemôže 
brániť, aby si konal a 
hovoril v súlade s prírodou, 
ktorej časťou si aj ty.“
Marcus Aurelius

„Nič tak dokonalé ako les 
sme nevytvorili.“
Juraj Lukáč

„Keď pohneme jednou 
jedinou vecou v prírode, 
zistíme, že je prepojená s 
celým zvyškom sveta.“
John Muir

„Bozkávam zem, akoby 
som bozkával ruky matky, 
pretože vlasť je našou 
pozemskou matkou.“
Ján Pavol II.

„Radosť z kvetín za ok-
nom... nie je to iba radosť 
z tej krásy a nežnosti, ale 
tiež radosť z úspechu pri 
pestovaní.“
Karel Čapek

„Príroda nehovorí ani 
anglicky, ani žiadnym 
iným jazykom, ale hovorí. 
Kľúčom je rozpoznať, čo 
nám hovorí.“
Boyd Bushman

„A nezabúdajte, že zem sa 
teší dotyku vašich bosých 
nôh a vietor sa túži pohrá-
vať s vašimi vlasmi.“
Chalíl Džibrán
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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

52
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PNEUMATIKY
AJ S PREZUTÍM

37
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

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 


