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HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Č. 27 / 8. JÚL 2022 / 26. ROČNÍK

Aj vy sa niekedy sami seba pýtate, či 
ste dobrým človekom? Je pre vás ťaž-
ké dať si na túto otázku jednoznačnú 
odpoveď? Zamýšľate sa nad tým, čo 
vlastne definuje dobrého človeka, 
podľa čoho ho môžeme rozpoznať?

Hoci všetci nazeráme na túto otáz-
ku inou optikou, väčšina z nás sa asi 
zhodne na tom, že dobrý človek je ten, 
kto je v prípade potreby ochotný podať 
pomocnú ruku, myslí nie len na seba, 
ale aj na ostatných, nie je pomstych-
tivý, neporovnáva sa s inými, neoho-
vára, nezávidí, neubližuje slovom ani 
skutkom, nezraňuje, nehodnotí iných 
a ani ich nesúdi, nepovyšuje sa nad 
ostatných. Naopak, má úctu k ľuďom, 
správa sa k nim slušne, úctivo a s reš-
pektom, je tolerantný, priateľský, vľúd-
ny, láskavý, dobrosrdečný, vždy hrá 
fér, dokáže odpúšťať, vie byť vďačný 
aj za málo, pochváliť iných, je prajný a 
čestný. Vie iným poradiť, zastať sa slab-
šieho, je úprimný, jeho slová a činy sú 
v súlade.

Nik z nás nie je dokonalý, o tom 
niet pochýb, a ani by nebolo dobré o do-
konalosť usilovať, to však neznamená, 
že by sme sa mali prestať snažiť na sebe 
pracovať. Ak sa skutočne túžime stať 
lepšou verziou samých seba, najskôr 
si musíme povedať, kým by sme chceli 
vlastne byť a zadefinovať si, na ktorých 
dôležitých aspektoch svojho ja chceme 
popracovať. Aj uvedomenie si vlast-
ných nedostatkov nám môže pomôcť 
vykročiť na cestu za svojím lepším ja. 
Je k tomu však rozhodne potrebná po-
riadna dávka odhodlania, vytrvalosti, 
sebazaprenia a trpezlivosti.

Lepším človekom sa 
isto nik z nás nestane zo 
dňa na deň a pravdepo-
dobne nás čaká beh na 
dlhú trať, ale ako už 
kedysi povedal LAO-
-C :́ „Aj cesta dlhá ti-
síc míľ sa musí začať 
prvým krokom.“

Byť lepším človekom

» Renáta Kopáčová, redaktorka

96
-0

05
4 

TT
24Hlohovská cesta 6, 210 41 Leopoldov

tel.: 0944 386 512, www.fasadanadom.sk
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NOVÉ TVARY POMNÍKOV

BEZKONKURENČNÉ CENY

www.kamenarstvomanura.sk

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU 0903 471 375

KAMENÁRSTVO MAŇURA
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Informácie na tel. čísle: 0917 873 342Informácie na tel. čísle: 0917 873 342

PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
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PREDAJ • DOVOZ
A ČERPANIE BETÓNU
PREDAJ • DOVOZ
A ČERPANIE BETÓNU

Základové dosky
na kľúč

za výhodné ceny!

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

STACIONÁRNE ČERPADLOSTACIONÁRNE ČERPADLO

PRIJMEME VODIČA
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0915 445 364

Výroba a predaj palivového drevaOne
Trade

s.r.o.

Výroba a predaj palivového dreva
Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

www.drevodokrbu.skwww.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

0915 445 364

www.klima-system.sk
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AKCIA
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10 kg PB fľaša
19,90

LPG0911 411 176
Sereď

€/ks
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HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Lucia Pavlovičová  0905 444 052

Distribúcia:
Marek Rus   0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

Každý týždeň: 
Dolná Streda, Pata, Pusté Sady, 
Horný Čepeň, Sereď, Šalgočka, 
Šintava, Šoporňa, Vinohrady nad 
Váhom, Zemianske Sady, Hloho-
vec, Šulekovo, Bojničky, Červeník, 
Dolné Otrokovce, Dolné Zelenice, 
Dvorníky, Horné Otrokovce, Horné 
Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, 
Kľačany, Koplotovce, Leopoldov, 
Madunice, Pastuchov, Ratkovce, 
Sasinkovo, Siladice, Trakovice, Žl-
kovce, Pata, Štrkovec  

hlohovecko@regionpress.sk

Redakcia: SOKOLOVŇA
Milana Rastislava Štefánika 2997 

SEREĎ

Hlohovec

Sereï

Leopoldov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (30.330 domácností)

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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

96
-0

0 
TT

05

KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ŽULOVÉ
POMNÍKY

Využite naše
bezkonkurenčné

ceny!

janputifar@gmail.com•0903 479 777
Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď

Leopoldov, Hlohovec a okolie
Certifikovaná inštruktorka

0915 374 612 | nordic.walking.vladena@gmail.com

NORDIC
WALKING
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Prihlášky na kurz
a tréning:
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PLOCHÉ STRECHY

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

Komplexné služby v oblasti
hydroizolácií
a tepelných
izolácií.
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

- klampiarske práce
- predaj a montáž 
  škridlaplechu 
  od slovenského výrobcu
- falcovaná krytina na mieru
- výroba profilov na mieru

- klampiarske práce
- predaj a montáž 
  škridlaplechu 
  od slovenského výrobcu
- falcovaná krytina na mieru
- výroba profilov na mieru

Predajňa:
Čepenská 3081/119
SEREĎ

Predajňa:
Čepenská 3081/119
SEREĎ

Otvorené:
Po-Pia 7.00 -16.00

SO 8.00 - 12.00

Otvorené:
Po-Pia 7.00 -16.00

SO 8.00 - 12.00
0905 964 632 | 031/789 86 28

Volajte:
Cena platí pri osobnom dovoze.

Zvoz od 100 kg zabezpečíme. 

Cena bateriek
od 0,65 €/kg
Cena bateriek
od 0,65 €/kg

VÝKUP STARÝCH AUTOBATÉRIÍ
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

18. 7. 2022
od 11. 30 - 12. 00 h.  

Predaj 20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 
LEOPOLDOV

Pri kostole

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

11. júla 1776
kapitán James Cook začal svoju tretiu vý-
pravu.

Výročia a udalosti

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

Kúpim haki lešenie. Tel.: 

0908 532 682 

domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP HC 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 operátorov O2         
a 4ka. TIP 1: Ak chcete inzerát 
na viac týždňov, pošlite rov-
nakú sms toľkokrát, v koľkých 
týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, HC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu 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    
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40%

OD FIX 
DUBNICA NAD VÁHOM

NAJDÔMYSELNEJŠIA A NAJMODERNEJŠIA TECHNOLÓGIA

      0914 027 571           
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OC VIKTORIA, pri BILLE
HLOHOVEC

0940 948 600
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Predstavte si dokonalý večer pri 
krásnej a emotívnej hudbe v oko-
lí prírody a čarovného prostredia. 
Spevák Juraj ,,Ďuri“ Hnilica Vás 
prenesie pomocou svojej hudby do 
magickej krajiny.

 
Slovenský pesničkár a skladateľ            

s prívlastkom „večný optimista“ Juraj 
Hnilica pôsobí na hudobnej scéne už 
cez 20 rokov. Sám o sebe tvrdí: „Mu-
zika je mojím poslaním a najviac si 
cením, keď prostredníctvom nej mô-
žem tešiť ľudí a šíriť do sveta pozitív-
ne naladenie.“

Spoločne s hosťami sa tešia, ako        
si spolu užite bezprostredný zážitok             
a spontánnosť, ktorá je na jeho koncer-
toch viac ako samozrejmosťou.

Hostia ako Mirka Slančíková Miške-
chová a Kaczi, ktorých hudobná tvorba 
je krásnym zážitom sa postarujú a ne-
zabudnuteľnú atmosféru. Spolu s nimi 
sa na pódiu objaví aj autor a poet Ján 
Marton, ktorého tvorba pohne s každou 

emóciou. Krásne a dokonalé stretnutie 
ľudí, ktorý milujú umenie a život. 

Pozývame Vás na magický 
koncert v Martine 22.7.

Prídite si spolu s nami užiť krásny ve-
čer v nezabudnuteľnej atmosére krásnej 
huby v podaní slovenských autorov. 

Jedinečný hudobný a umelecký 
zážitok v podaní hudby a poézie. 
Presunte sa spolu s nami do krásnej 
atmosféry a prídite podporiť Slovenskú 
tvorbu, ktorá si to jednoznačne zaslúži. 
Čaro hudby si Vás jednoznačne zís-
ka.

Tešíme sa na Vás.

Lístky sú v predaji 
na durikes.sk

autor: 
Diana Kotesová

Čarokrásny koncert v Martine 
s Jurajom Hnilicom

Úpal je poškodenie zdravia, ku ktorému 
dochádza pôsobením vysokej teploty 
alebo vlhkosti prostredia na organiz-
mus, kedy telo nie je schopné odvádzať 
prebytočné teplo a dochádza k poško-
deniu organizmu teplom. V horúcich sl-
nečných dňoch nie je vôbec výnimočný.

Na tepelný úpal sú náchylní najmä 
starší ľudia a malé deti. Novorodenci a 
dojčatá nemajú vyvinuté termoregu-
lačné mechanizmy, úpal im hrozí už po 
niekoľkých minútach. Rodičia by mali 
pravidelne kontrolovať, aby deti nosili 
ľahký, vzdušný, svetlý odev, pokrývku 
hlavy, dodržiavali pitný režimu a po-
užívali krémy s vysokým ochranným 
faktorom.

Príznaky tepelného úpalu:
- vyčerpanie z tepla - únava, nepokoj, 
bolesť hlavy, závrate, nevoľnosť, vra-
canie, hnačky, kŕče, rýchle dýchanie, 
zrýchlený pulz,
- poruchy vedomia,
- bizarné správanie, halucinácie, zme-
ny duševného stavu,
- zmätenosť, dezorientácia,
- bezvedomie,
- suchá koža - typická pri úpale z nad-
mernej námahy.

Prvá pomoc pri úpale spočíva v 
postupnom ochladzovaní a náhradou 
tekutín, okamžité vyhľadanie chlad-
ného prostredia s prístupom čerstvého 

vzduchu, uvoľnenie, prípadne úplné 
odstránenie odevu. Ďalšou voľbou je 
sprchovanie vlažnou vodou, prilože-
nie vrecka s ľadom na zátylok, pod pa-
zuchy - axily a na slabiny.

Odborníci hovoria, že medzi 11 až 
15. hodinou by sme sa nemali vystavo-
vať slnečným lúčom. Pri extrémnych 
horúčavách odporúčajú obmedziť alko-
holické a kofeínové nápoje, ktoré zby-
točne odvodňujú organizmus. Vhodné 
je piť minerálky s obsahom solí, ktoré 
dodávajú do organizmu stratené mine-
rály. Dôležité je aj zvýšenie príjmu čer-
stvej zeleniny a ovocia, ktoré poskytnú 
extra dávku tekutín, obmedzenie fyzic-
kej námahy (predovšetkým v poludňaj-
ších hodinách), treba obmedziť pohyb 
na slnku v najväčšej horúčave, robiť si 
prestávky na chladných miestach (v 
tieni), nosiť vhodnú pokrývku hlavy, 
preventívne ošetriť kožu opaľovacím 
krémom a nosiť slnečné okuliare.

Informácie poskytol Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava

Pozor na prehriatie organizmu a úpal

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto Olichel pixabay

Dunaj preteká 10 krajinami a štyrmi 
hlavnými mestami: Viedeň, Bratislava, 
Budapešť, Belehrad. S dĺžkou vyše 2800 
kilometrov je druhou najdlhšou európ-
skou riekou - po Volge. Medzinárodná 
komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) 
vyhlásila v roku 2004 Medzinárodný 
deň Dunaja, ktorý rieka oslávila pred 
pár dňami.

Svetový fond na ochranu príro-
dy (WWF) Slovensko zaradil Dunaj 
medzi desať najohrozenejších tokov 
sveta. Spolu s partnermi pripravuje na 
rieke Dunaj v Bratislave projekty ožive-
nia starých riečnych ramien. Cieľom je 
obnova biodiverzity v mestskej krajine, 
ale aj zmierňovanie dopadov zmeny klí-
my. Ide im o to, aby ľudia v meste žili opäť 
v kontakte s riekou a poznali jej hodnoty. 
„Väčšina veľkých riek sveta bola uprave-
ná s cieľom získať novú pôdu pre rozvoj 
miest či poľnohospodárstva a chrániť 
mestá pred povodňami. Ľudské zásahy 
tak aj na Dunaji spôsobili výrazné zmen-
šenie jeho záplavového územia. Spolu s 
rastúcim vplyvom zmeny klímy povodie 
Dunaja stále viac trpí suchom a paradox-
ne, je zároveň ohrozené extrémnymi po-
vodňami. Obnova riečnych ramien tam, 
kde je to bezpečné, pomáha zmierniť 
povodňové vlny a chrániť sídla, pretože 
umožňuje rieke rozliať sa vo svojej niek-
dajšej nive. Aj v mestskom prostredí tak 
vznikajú ostrovy biodiverzity, ktoré v ho-
rúcich dňoch vytvárajú príjemne prostre-
die pre ľudí. WWF Slovensko pripravuje 
takéto projekty prospešné pre prírodu aj 
pre ľudí,“ hovorí Miroslava Plassmann, 
riaditeľka WWF Slovensko. 

V Bratislave WWF Slovensko pri-

pravuje obnovu starých ramien Du-
naja - Ovsištského a Biskupického, 
ktoré po reguláciách nie sú prietočné, 
čo spôsobuje, že niekdajšia niva a lužné 
lesy trpia suchom. „Dunaj kedysi nebol 
sústredený do jedného hlavného koryta, 
ako to dnes mnoho ľudí vníma, ale sa 
rozlieval do viacerých korýt, medzi ktoré 
patrilo istý čas aj Biskupické rameno. To 
bývalo v minulosti mohutnejšie, no regu-
láciami stratilo spojenie s hlavným tokom 
Dunaja. Biskupické rameno so systémom 
ďalších naň napojených, no zaniknutých 
ramien, siaha od Podunajských Biskupíc 
po Hamuliakovo. Jeho obnova by prospe-
la tunajším lužným lesom, najmä takzva-
ným mäkkým, teda vŕbovo-topoľovým, 
ktoré rastú iba v tesnej blízkosti vôd. Tieto 
lesy sa z našej prírody strácajú spolu so ži-
vými, dynamickými riekami,“ hovorí ex-
pertka WWF Slovensko Šárka Horáčková.

Biskupické rameno je súčasťou 
územia európskeho významu Biskupic-
ké luhy a Chránenej krajinnej oblasti 
(CHKO) Dunajské luhy. Obteká prírodnú 
rezerváciu Ostrov Kopáč, ktorá je vý-
znamným hniezdiskom vodných vtákov 
a okrem lužných lesov sú tu predmetom 
ochrany dunajské stepi.

Dunaj oslávil svoj medzinárodný deň

» ren
Dunaj. zdroj foto WWF Slovensko, 

autor foto Miro Očadlík
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

HĽADÁM ĽUDÍ
DO BETONÁRSKEJ

VÝROBY
0905 410 960
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Chcete sa pekne obliecť
a pritom ušetriť?

PRÍDITE DO GALÉRIA OUTLET SECOND
HAND V SEREDI (bývalá 35, vedľa ČSOB)

Otvorené:
pondelok až piatok:

od 9.00 hod - 17.00 hod
sobota:

od 8.00 hod - do 12. 00 hod

LETNÝ VÝPREDAJ

VŠETKO ZA 2,90!
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AJ SKLADOVÉ OKNÁ MÔŽU MAŤ VYSOKÚ KVALITU.

www.oknanasklade.sk
BRUVO Slovakia
Priemyselná 5, Sereď kód: LETO30plastový profil

nemeckej výroby VEKA

na všetky okná a dvere skladom

pri použití
zľavového kóduAKCIA 30%

Brutto na hodinu
PODĽA KVALIFIKÁCIE

20 dní platenej dovlenky,
preplácané sviatky

Nemecká pracovná zmluva
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko
potrebné pre prácu
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná prácaStabilná celoročná práca
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firma HOT BUILDING s. r. o.
s dlhoročnými skúsenosťami v zahraničí, ponúka

STABILNÚ PRÁCU pre jednotlivcov, ale
i ucelené partie VO VIEDNI.

Realizujeme hlavne montáže odvetraných fasád,
presklenných fasád, montáž okien a iné montážne
práce. Pracujeme súčasne na viacerých projektoch,
POSKYTUJEME PRÁCU CELOROČNE.

Znalosť nemeckého jazyka je výhodou.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať:
 infohotbuilding@gmail.com  0911 878 009 85
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PRIJMEME VODIČA
Hlohovec

0903 573 198 | hlohovec@sineko-sk.sk
www.sineko-sk.sk
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Rozvozy plastových nádrží po celej SR.
Podmienka: VP B+E. Nástup ihneď. Práca na HPP.
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Stavebná �rma MIKROVRT, spol. s. r. o.
v Leopoldove prijme do TPP

Kontakt: mikrovrt@mikrovrt.sk, 0905 460 786

STROJNÍKA – BAGRISTU
Vodičský preukaz typu C je nutnosť.

Mzda je 8 €/hod.

Kontakt: Lindner Mobilier s.r.o.
Družstevná 7, 922 42 Madunice

Telefón: 033/735 16 15
Alena.Losonska@Lindner-Group.com

Lindner Mobilier s.r.o., medzinárodne pôsobiaca �rma
v oblasti zariaďovania interiérov prijme do výroby nábytku:

• Samostatne pracujúceho stolára
• Stolára • Lakýrnika
• Obsluhu CNC stroja

• Ľudí, ktorí majú záujem
pracovať pri výrobe nábytku 

Nástup ihneď
- Podľa kvali�kácie mzda 800 – 1300 Eur/mesačne brutto
   + po 6 mesiacoch odmeny
   podľa interného prémiového systému 
- stravné lístky naviac pri 12 hod. zmenách 
- strava v jedálni zdarma
- odmena za odporúčanie nového zamestnanca
- pravidelné prehodnocovanie platu
- �remné chaty po celej Európe
- vianočná odmena
- �remné podujatia
- príspevok zamestnávateľa na DDS 3. pilier
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14. júla 1789
Veľká francúzska revolúcia: obyvatelia 
Paríža dobyli väznicu Bastila

Výročia a udalosti
33
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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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 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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0944 113 140

AKCIA
DO 31. JÚLA

2022
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