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školskej telocvične v areáli Strednej odbornej školy ekonomickej, 
Stojan 1, Spišská Nová Ves

Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves 

vyhlasuje zámer na prenájom školskej telocvične o výmere 750 m² 

na ulici Stojan 1 v Spišskej Novej Vsi za účelom užívania predmetu 
nájmu na vykonávanie športovej činnosti. Záujemcovia môžu svoje 

ponuky predkladať najneskôr do 28.11.2022 do 12:00 h.

Zámer na prenájom

Podmienky súťaže nájdete na www.vucke.sk v časti 
Úradná tabuľa – Majetok KSK – Prenájom majetku, 

www.sosesnv.edupage.sk alebo na telefónnom čísle: +421534421757.
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Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám štruktúrovaný životopis 
na e-mailovú adresu: jana.keri-basistova@stiebel-eltron.sk. 
Bližšie informácie na tel. čísle 052/71 27 225.

Základná hodinová mzda pri nástupe sa pohybuje v rozmedzí 
5,17 € - 6,18 € brutto  / hodina v závislosti od pracovnej pozície.

Plat počas skúšobnej doby: 1070 € - 1140 € brutto v závislosti od pracovnej 
pozície.

Plat po úspešnom absolvovaní skúšobnej doby: 1070€ - 1450 € brutto 
v závislosti od pracovnej pozície.

Zamestnanec má nárok na dovolenkový a vianočný príspevok.

Staňte sa súčasťou úspešnej firmy 
s dlhodobou tradíciou!
Do nášho tímu STIEBEL ELTRON Slovakia (bývalý Tatramat - ohrievače vody) 
hľadáme šikovných pracovníkov na pozície:
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 Výrobný pracovník pri výrobe ohrievačov vody
 Montážny pracovník pri výrobe tepelných čerpadiel
 Zváračský robotník, pájkovač (práca vhodná aj pre ženy)
 Strihač- lisár
 Zvárač
 Smaltár

 Morič

Popis spoločnosti:
STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. je výrobcom 
elektrických, kombinovaných a solárnych 
ohrievačov vody a tepelných čerpadiel

Zamestnanecké výhody, 
benefity

  AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V SMERE 

	 SPIŠSKÁ	NOVÁ	VES	-	SMIŽANY	
 - SPIŠSKÝ ŠTVRTOK -  POPRAD 

	 -	MATEJOVCE	A	SPÄŤ 
  NÁBOROVY PRÍSPEVOK VO VÝŠKE 250 € 
 po skúšobnej dobe
  príspevok zamestnávateľa na doplnkové 
 dôchodkové poistenie
  vianočná a dovolenková odmena
  zvýhodnený predaj firemných výrobkov
  firemné spoločenské posedenia
 (vianočný večierok, family day, deň detí)
  odmena pri odchode do dôchodku 
 a narodení dieťaťa
  firemné športové aktivity

- všetky stavebné profesie...

Mzda od 32,- CHF/ hodina (od 33 EUR/hodina)

Bližšie info: +421 903 366 500

+ diety od 16,- CHF/ deň (16 EUR/deň)

PONÚKAME PRÁCU

VO ŠVAJČIARSKU
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ŠTEFAN PRISTAŠ

Kúpim guľatinu
Dub 1.Trieda priemer
40 cm a viac  400 eur m3

kupim celý dub aj
s vlákninou cena dohodu.
Kúpim jaseň, buk, javor, orech, červený smrek po dohode
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INZERCIA

SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

Jana Furmaniková  0905 719 139

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

párny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, Spišské 
Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvr-
tok, Gelnica, Novoveská Huta, Spišská 
Nová Ves, Danišovce, Harichovce, Hra-
bušice, Iliašovce, Jamník, Krompachy, 
Letanovce, Lieskovany, Markušovce, 
Odorín, Spišské Tomášovce, Spišské Vla-
chy, Spišský Hrušov, Teplička 

nepárny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, Spišské 
Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvr-
tok, Margecany, Prakovce, Spišská Nová 
Ves, Danišovce, Harichovce, Hrabušice, 
Iliašovce, Jamník, Krompachy, Letanov-
ce, Lieskovany, Markušovce, Odorín, 
Spišské Tomášovce, Spišské Vlachy, 
Spišský Hrušov, Teplička 

spissko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
POPRAD

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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    34.980 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

DISTRIBÚCIA (32.540 domácností)

Informácie a objednávky: 

0918 172 014

Novootvorený

KOZMETICKO 

- DEPILAČNÝ SALÓN

Ponúkame: 

	prístrojové 
	ošetrenie pleti
	celotelová depilácia 
	3D mihalnice...
	darčekové poukážky

Spišská Nová Ves, Zimná 44 (zadný trakt )
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
0905 338 878

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 440€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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lištovanie a utes. vaní

iné opravy (voda, odpad)

zapojenie práčky

priamo na odpad

RENOVÁCIA VANÍ

SMALTOM

9
9
-0
0
2
3
-1

6
6
-0
1
2

6
6
-0
3
2

6
6
-0
0
1
8

0904 121 559 | www.tulis.sk KLTPs.r.o.

KLAMPIARS T VO

„Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť 
pravdu len, sľúbili sme si vydržať, 
sľúbili sme si nový deň“...

Tak zneli slová piesne, ktorú ľudia 
počas novembrových udalostí v roku 
1989 svorne spievali na námestiach slo-
venských miest štrngajúc pritom kľúčmi. 
Nemohla som tam byť osobne prítomná 
a všetko, čo sa v tých rozhodujúcich ho-
dinách, dňoch a týždňoch odohrávalo, 
som s napätím, zatajeným dychom a 
zimomriavkami sledovala na televíznej 
obrazovke z nemocničného lôžka. Pod 
srdcom som vtedy nosila svojho syna. 
Tíško som sa mu prihovárala v nádeji, že 
nás čakajú lepšie časy a tiež vo viere, že 
on sa bude mať lepšie, ako sme sa mali 
my.

Pravdou je, že sa za tých viac ako 
tridsať rokov, ktoré už uplynuli od „sa-
metovej“ revolúcie, mnohé zmenilo k 
lepšiemu. O to viac ma mrzí, že som čo-
raz častejšie svedkom toho, ako pokoru 
postupne vytláča arogancia, že pravdu 
sa mnohí naučili ohýbať podľa toho, ako 
sa im to práve hodí, že empatiu nahradi-
li tvrdé lakte a spolupatričnosť, ktorá z 
námestí vtedy priam sršala, vystriedal 
individualizmus a snaha sebapresadiť sa 
za každú cenu. Rovnako ma znepokojuje 

stupňujúce sa napätie v našej spoločnos-
ti, ktoré najmä v posledných týždňoch 
prinieslo so sebou aj viacero tragických 
udalostí.

Nežná revolúcia v roku 1989 predsta-
vuje jednu z najvýznamnejších udalostí 
v našich novodobých dejinách. Od roku 
2001 slávime na Slovensku 17. november 
ako štátny sviatok - Deň boja za slobodu 
a demokraciu a treba povedať, že tento 
deň je zároveň Medzinárodným dňom 
študentstva. A boli to práve študenti, kto-
rí v boji za slobodu a demokraciu zohrali 
významnú rolu, keď sa počas novembro-
vých dní v roku 1989 odvážne postavili 
na odpor totalitnému komunistickému 
režimu. Je našou úlohou pripomínať 
tieto udalosti mladej generácii a vysvet-
ľovať jej, že sloboda nie je samozrejmosť, 
ale i to, že slobodu si nemožno zamieňať 
so svojvôľou, a že sa ne-
môže stať akousi vstup-
nou bránou k agresii, 
k násiliu či k šíreniu 
dezinformácií, ale 
mala by viesť k po-
kore, úcte, toleran-
cii, ohľaduplnosti 
a predovšetkým k 
zodpovednosti.

Nežná...

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Chcete si
podať riadkový
inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera SN medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SN 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 ne-
funguje u operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uve-
rejniť v ľubovoľných iných 
našich novinách, SN zameňte 
za skratku novín, ktorú náj-
dete na zadnej strane vľavo 
dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, 
s.r.o.
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PENOBETÓN
CEMENTOVÉ POTERY

0948 611 918
www.cementove-potery.sk
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0905 338 878

STOLÁRSTVO SLAVKOVSKÝ
Výroba a montáž 
kuchynských liniek, 
vstavaných skríň 
a nábytku na mieru

Zľava -25%

Tel.: 0902 45 77 37 
e-mail: slavkovskystefan@centrum.sk

www.stolarstvoslavkovsky.sk

Stolárstvo Slavkovský
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PÔŽIČKY, RÝCHLO 
A JEDNODUCHO

Nájdete nás:
Spišská Nová Ves, 

Odborárov 49, 05201 

(pri úrade práce)

pre živnostníkov, dôchodcov 
do 75 rokov a zamestnaných. 

od 500€ do 30 000€

0944 444 774
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Prenájom elektrických 
polohovacích postelí s dovozom

Ľubotice   e-mail: epostel@epostel.sk

Info: 0903 841 587
www.epostel.sk
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ZNIŽUJEME NÁKLADY NA KÚRENIE 

 

ROSIA SA VÁM OKNÁ?  FUČIA?  ZLE SA ZATVÁRAJÚ? 

 viac info a  objednávky: 
 Pavol Juščák - 0902 111 773 

  ♦   VYMENÍME STARŠIE TESNENIE 

  ♦   ODBORNE NASTAVÍME OKNÁ             

  ♦   PLASTOVÉ AJ EUROOKNÁ 

  ♦   KVALITNE ZA ROZUMNÚ CENU 

www.oknorenova.sk 

CENA NA OBHLIADKE ALEBO TELEFONICKY 
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Realizujeme komplet výstavby, 
rekonštrukcie rodinných domov, 

rekonštrukcie bytových jadier 
a stavebné práce podľa 
požiadaviek investorov.

0903 655 528  0903 966 308
Š & L stav, s.r.o.
Smrekova 8/31, 053 11 Smižany
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ŠTRKY PIESKY

AAUTOODOOPRAAVA

vozíka | žaby | žehličky | miešačky
plošina NISSAN CABSTAR 16m 4x4

požičovňa

AAUTOODO

p

A

FIRMA: MAXITRADE s.r.o.

NISSAN C

0911 94444 287
Taatranskáá 126, 0053 11 Smižany
AAREÁL POOĽNOHOSSPODÁRRSKEHO 

DRUŽSSTVA

12. november 1982   
Jurij Andropov sa stal nástupcom Leonida Iľjiča Brežneva na čele 
Komunistickej strany Sovietskeho zväzu

Výročia a udalosti

15. novembra 1915    
premiéra operety Čardášová princezná, 
najslávnejšieho diela Emmericha Kálmána

Výročia a udalosti

Ponúkam
za výhodnú cenu

KOMPLETNÉ
ČISTENIE

KOPANÝCH
STUDNÍ

tel.0905 764 689
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Kia Sales Slovakia s. r. o. : Bli�|ie inform`cie o ponuke sa dozviete u ka�dhho autorizovanhho predajcu Kia.
á  (WLTP): Kia Niro EV: 16,2 kWh/100 km, 0 g/km. Kombinovan` spotreba paliva a emisie CO

− − á áž ý  (WLTP): Kia Niro PHEV: 0,8 − 1,0 l/100 km, 18,6 − 23 g/km.
Obr`zok je ilustra(n|. Pre viac inform`cil a podrobnh inform`cie o z`ruke spolo(nosti Kia nav|tlvte www.kia.sk.

Metis (Slovensko) spol. s r.o.
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 OPERÁTOROV ŠTEPOVACÍCH STROJOV

Nástupná hrubá mzda od 1100 Eur + benefity

 PRACOVNÍKOV SKLADU

hrubá mzda od 1100Eur + benefity 

FIRMA TATRA TEXTIL, s.r.o. so sídlom

0903 635 278 v pracovné dni 
od 7:00 do 15:30 hod.
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Starší ľudia, tehotné ženy, najmenšie 
deti do päť rokov a ľudia s chronickým 
ochorením alebo oslabenou imunitou 
majú podľa odborníkov väčšiu prav-
depodobnosť závažného priebehu 
chrípky s rizikom závažných kompli-
kácií a november je stále vhodný me-
siac na očkovanie proti chrípke.

„Zvyčajne trvá 10 až 14 dní po očko-
vaní, kým sa vytvorí imunitná odpoveď 
a ochrana. Epidémia chrípky postihuje 
Slovensko najčastejšie koncom januára 
a trvá až do konca februára. Ochrana po 
očkovaní trvá najmenej jednu chrípkovú 
sezónu, ale časom ubúda. Z toho dôvodu 
sa prikláňame k posunu začiatku očko-
vania až na neskoršiu jeseň,“ uviedla 
Zuzana Krištúfková, prezidentka Sloven-
skej epidemiologickej a vakcinologickej 
spoločnosti. 

„Chrípka vôbec nie je banalita. 
Prevencia chrípky, a zvlášť v súčasnej 
situácii, má nesmierny význam. Použime 
všetky overené poznatky a účinné metó-
dy, ktorými dokážeme chrániť svoje zdra-
vie aj ľudí naokolo. Proti chrípke máme 
dostupné bezpečné a účinné vakcíny. Oč-
kovaný človek má vysokú pravdepodob-
nosť ochrany pred ťažkým priebehom 
ochorenia a vážnymi komplikáciami,“ 
uviedol Vladimír Lengvarský, minister 
zdravotníctva SR. 

„Okrem očkovania je stále veľmi 

dôležité v období chrípkových epidémii 
dodržiavať respiračnú etiketu - obzvlášť 
nasadenie si respirátora FFP2 v spoloč-
nosti iných osôb pri výskyte príznakov 
ochorenia a na miestach, kde sa môžu 
zdržiavať zraniteľné osoby či ľudia, kto-
rých zdravotný stav neviete vyhodnotiť. 
Okrem toho vysoko odporúčame dodr-
žiavať hygienické opatrenia ako časté 
vetranie, hygiena rúk, vyhýbanie sa za-
plneným priestorom a udržiavanie od-
stupu od ľudí s príznakmi ochorenia. Ka-
šeľ a kýchanie je vhodné do jednorazovej 
vreckovky, podstatné je tiež bezodkladné 
vyhadzovanie použitých vreckoviek do 
uzatvárateľnej nádoby na odpad,“ hovorí 
Ján Mikas, hlavný hygienik SR.

V súčasnosti je v pripomienkovom 
konaní novela zákona o liekoch, ktorá 
zavádza novú možnosť očkovania v le-
kárňach. Výhodou je rýchla a pohodlná 
dostupnosť zdravotníckeho pracovníka 
– farmaceuta vo verejnej lekárni. „Na 
Farmaceutickej fakulte sme v spolupráci 
s ďalšími expertmi pripravili certifikač-
ný vzdelávací program pre farmaceutov 
k rutinnému očkovaniu dospelých osôb. 
Veríme v jeho pozitívne schválenie akre-
ditačnou komisiou,“ hovorí dekan Farma-
ceutickej fakulty UK profesor Ján Klimas. 

zdroj informácií 
Úrad verejného zdravotníctva SR

Je najlepší čas 
na očkovanie proti chrípke

» ren

Občianska
riadková
inzercia

» Kúpim SIMSON, STELU, 
JAWU 90, 250, 350 aj diely. 
0949505827

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    

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE. 
0905350531
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Oprava komínu GRÁTIS

- prvotriedny materiál 
  zn. Index mineral design- zľava pre seniorov

- záruka 25  rokov

www.bituflex.sk
www.cromwell.sk

H�ADÁME 
SPO�AHLIVÝCH 
DORUČOVATEĽOV 

V TEJTO LOKALITE.

Môžete teraz objednať na:

Alebo kúpiť aj v predajni:

alebo na tel.:

www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)

SLNIEČKO ZDRAVÁ VÝŽIVA
Coboriho 1, Nitra - OC Polygon

0904 552 345
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Prečo je pre nás dôležitý vitamín B ?
Vitamín B patrí do skupiny vitamínov 

vo vode rozpustných ako napríklad aj 
vitamín C. 

Je to skupina ôsmich odlišných vitamí-
nov, ktoré sa v kombinácii spoločne ozna-
čujú ako B komplex. Tieto vitamíny skupi-
ny B majú viacero užitočných vlastností, 
ktoré naše telo potrebuje. Je dokázané, 
že podporujú premenu potravy na ener-
giu čím samozrejme znižujú pocit úna-
vy, pomáhajú k správnemu fungovaniu 
nervového systému a podporujú správne 
psychické funkcie. V dôsledku toho môžu 
ponúknuť úľavu od úzkosti a depresie. 
Iná skupina B vitamínov zase napomáha 
k zdravým vlasom, k zdravej pokožke a k 
tvrdosti nechtov. 

 
B komplex tvorí skupina ôsmich vitamí-
nov zo skupiny B, medzi ktoré patrí :

B1-tiamín (podporuje správnu tvorbu 
glukózy)
B2-riboflavín (správne fungovanie bu-
niek, antioxidant)
B3-niacín (podporuje tvorbu energie)
B5-kyselina pantoténová ( pomáha 
zmierňovať únavu a vyčerpanie)
B6-pyridoxín (podporuje tvorbu červe-
ných krviniek)
B7-biotín ( udržiava zdravé vlasy, nechty, 
pokožku, má proti starnúci účinok)
B9-kyselina listová (správna tvorba bu-
niek - hlavne v tehotenstve)

B12-kobalamín (podporuje chuť do jed-
la, podporuje správnu funkciu nervového 
systému) Aj napriek tomu, že jednotlivé vi-
tamíny z tejto skupiny pôsobia samostat-
ne, ich vzájomná interakcia a vzájomné 
pôsobenie vytvárajú silný reťazec, ktorý 
nás udržiava zdravých.

Prečo práve lipozomálna forma 
vitamínu B ? 

Lipozomálne výživové doplnky po-
núkajú systém s  rýchlym vstrebávaním 
a účinným dodaním cenných látok priamo 
do  buniek. Lipozómy sú vysoko účinné 
z hľadiska vysokej vstrebateľnosti, pretože 

sú pripravené z  prírodných fosfolipidov, 
sú biokompatibilné a netoxické.

  Pomocou modernej technológie doká-
žeme minerály a vitamíny obaľovať do 
nano čiastočiek tuku ( lipozómu). ktorý 
má mimoriadne vysokú vstrebateľnosť a je 
telu prirodzený. Takto získavame alternatí-
vu aplikácie injekčnou formou vitamínov 
a minerálov, ktorá týmto spôsobom do-
káže dopraviť neporušené molekuly pria-
mo do krvného riečišťa. To je dôsledkom 
toho, že lipozómy sa nenarušia procesom 
trávenia pri prechode tráviacim traktom 
a sú odolné voči žalúdočným kyselinám. 
Tento spôsob „prepravy“ zaručuje až 90% 
VSTREBATEĽNOSŤ!
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13. novembra 2019   
Pri zrážke linkového autobusu a nákladného auta medzi Nitrou a Zlatými Mo-
ravcami zahynulo 12 ľudí, išlo o jednu z najtragickejších nehôd v histórii Slovenska

Výročia a udalosti
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0918 361 701, 0907 752 282

strechymolnar@zoznam.sk
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 LIKVIDÁCIA AZBESTU
zo striech a exteriérových priestorov

ZA VÝHODNÉ CENY!

AIW - Opatrujte s nami
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 3
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379 €

479 €

579 €

449 €

479 €

579 €

549 €

649 €

729 €

1599 €

5799 €

1,64 x 1,66 x 4 m 

2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 

6 x 4 x 10 m 

GNOM 

GRETA 

GLORIA 

GALA

GENIO

GARANT 

GAMMA 

GULLIVER 

GOLIÁŠ 

GOLEM 

GIGANT 

DOPRAVA ZADARMO

VŠETKO SKLADOM

UŽ OD

379 €
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