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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 59 870 domácností 

TRENČIANSKO
DUBNICKO-ILAVSKO

INZERCIA
0905 915 036

č. 48 / 2. december 2022 / 26. rOčNÍK

DOM  NÁBYTKU  LEA

pondelok - piatok:  8,30 - 17,00 hod.    sobota: 8,00 - 11,00 hod.

ul. Ružová (pri kostole) • tel. 0915 972 918

4
6
-0

2
2
4

MATRACOVÉ CENTRUM
ILAVA

Niektoré
druhy sedacích

súprav
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Široký výber postelí,matracov
sedacích súprav...

ZÁKAZKOVÁ VÝROBA 0903 866 327
info@destila.sk

www.destila.sk

P Á L E N I C A
Adamovské Kochanovce

Do nášho kolektívu

radi privítame

NOVÉHO
PÁLENÍKA

Zákazníci majú k dispozícii:
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STÁLE MÁME DOSTUPNÉ

TERMÍNY NA PÁLENIE

KVASU NA BUDÚCI ROK
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Miešadlo
EM1-950E
1300W
ot. 0-500/min.

Aku vŕtačka
AUM-12/2-10ER
12V/1.3Ah
2 akumulátory

Vŕtacie kladivo
ERP-26/850ER

       850W
                          úd. 4000/min.

Hoblík IE-5709M
1450W
102mm, 2mm

Milan Habánek

Legionárska 30, Trenčín

Mobil: 0905 329 762, 0918 486 038

 153€ 

133€

 75€ 

65€Uhlová 
brúska
LSM-125/1050
1050W
125mm

 78€ 

68€

 132€ 

114€

 163€ 

141€
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INZERCIA

 

TRENČIANSKO
DUBNICKO-ILAVSKO

Ing. Jana Kovalíčková  0905 915 036

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

párny týždeň: Dubnica nad Váhom, 
Trenčín, Trenčianska Teplá, Ilava, Bohu-
nice, Dulov, Kameničany, Košeca, Ladce, 
Nová Dubnica, Pruské, Slavnica, Bisku-
pice, Istebník, Kubrá, Kubrica, Opatová, 
Orechové, Dolná Súča, Drietoma, Horná 
Súča, Horné Srnie, Chocholná - Velčice, 
Mníchova Lehota, Nemšová, Nepo-
radza, Omšenie, Skalka nad Váhom, 
Soblahov, Svinná, Trenčianska Turná, 
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Stan-
kovce, Trenčianske Teplice, Zamarovce 
nepárny týždeň: Dubnica nad Vá-
hom, Ilava, Trenčín, Trenčianska Teplá, 
Bohunice, Bolešov, Borčice, Košeca, Nová 
Dubnica, Pruské, Adamovské Kochanov-
ce, Dolná Súča, Drietoma, Horná Súča, 
Horné Srnie, Chocholná - Velčice, Kos-
tolná - Záriečie, Melčice - Lieskové, Mní-
chova Lehota, Nemšová, Neporadza, 
Omšenie, Skalka nad Váhom, Soblahov, 
Svinná, Trenčianska Turná, Trenčianske 
Jastrabie, Trenčianske Stankovce, Tren-
čianske Teplice, Zamarovce 

trenciansko@regionpress.sk

Redakcia: ul. Palackého 11 
TRENČÍN

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
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Piešťany a okolie 0907 681 226

NON-STOP služby
NON-STOP služby

KANALIZÁCIA

VODA

KÚRENIEKANALIZÁCIA
• Čistenie kanalizácie a odpadov
• Monitoring kanalizáci
• Krtkovanie
• Oprava a montáž kanalizačných 
  potrubí

VODA
• Poruchová služba
• Vodoinštalačné práce
• Čerpadlá
• Montáž a oprava vodovodných 
  potrubí

KÚRENIE
• Montáž rozvodov kúrenia
• Montáž a výmena radiátorov
• Opravy rozvodov kúrenia
• Odvzdušnenie radiátorov

www.edostav.sk

Začalo sa adventné obdobie, ktoré je 
pre mnohých hádam najkrajším v roku 
a tešia sa naň už niekoľko týždňov do-
predu. Toto štvortýždňové obdobie v 
sebe ukrýva hlboké posolstvo a mnoho 
tradícií. Liatie olova na Ondreja, rezanie 
vetvičiek z čerešne na svätú Barboru či 
vymetanie domov na Luciu, to sú len 
niektoré z nich. 

V čase adventu dostávajú celkom iný 
šat aj naše mestá a dedinky. Ich ulice sa 
menia na rozprávkové krajinky plné roz-
žiarených vianočných stromčekov a dre-
vených stánkov ponúkajúcich výrobky 
remeselnej výroby, tradičné betlehemy 
a keramiku, ako aj množstvo lahodných 
nápojov a jedál. Zovšadiaľ znejú koledy 
i vianočné melódie a vôňa vianočného 
pečiva, pečených gaštanov, medoviny či 
punču láka domácich i návštevníkov na 
vianočné trhy.

Adventné obdobie je časom, kedy sa 
zvyčajne vyberieme s kolegami, priateľmi 
či rodinou do ulíc vychutnať si spoločne 

čaro adventu za zvukov vianočných ko-
lied a obľúbených dobrôt. Je to príležitosť 
na chvíľku sa zastaviť a užiť si neopakova-
teľnú atmosféru a príjemné chvíle s tými, 
v ktorých spoločnosti sa cítime dobre. 

Adventné obdobie je obdobím pokoja, 
rozjímania, ale i obdobím, kedy sa viac ako 
inokedy snažíme myslieť na iných. Otvorme 
aj tento rok naše srdcia a spomeňme si na 
tých, ktorým nebolo dopriate tak, ako nám. 
Obetujme kúsok zo svojho voľného času 
pre zmysluplnú vec. Nájdime si priestor 
na pozornosť, spolupatričnosť a pomoc. Je 
predsa veľa spôsobov, ako vieme tým, ktorí 
to potrebujú, spríjemniť tento 
sviatočný čas a nie vždy to 
musí byť len o peniazoch. 
Niekedy stačí vľúdne slovo, 
milý úsmev či vypočutie.

Prežime adventné 
obdobie bez stresu a 
zbytočného zhonu.

Adventné obdobie

» Renáta Kopáčová, redaktorka

auto-moto/predaj 1

»Predám RENAULT LAGUNA 
II v zachovalom stave, 1,9 
Dci, 79kW, r.v.2004, 323000 
km, STK/EK 4/2024 volať   
0915 417 796 po 16,00
»Predám Opel Signum 1.9 
CDTI,110Kw ( 150PS ), rok 
vyroby 2005. 6 stupňová 
prevodovka, čierna meta-
líza, najazd. 270 000 km, 
ABS, ESP, 4xEl. okná, tempo-
mat, multifunkčný volant, 
dažďový senzor, tónované 
sklá. Bez STK a EK. Cena 500 
€, 0917 358 250

auto-moto/iné 2 

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

domácnosť 9

»Predám liatinový kotol 
VIADRUS U22D-starší a 
obehové čerpadlo. Kontakt 
0908 536 549

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

»Kúpim Vzduchovky, flo-
bertky, ponúknite. 0949 
505 827
»Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný, rôzne die-
ly(kolesa,svetla,kostry,a-
tď).tel. 0907 687634
»Kúpim nepoužité vrtáky 
z ČSSR, stopka valcová aj 
kuželová, závitniky. Väčšie 
množstvo. 0951 624 900
»Rušíte kovoobrabaciu 
dielňu? Odkúpim nepoužité 
zásoby, sústružnícke mate-
riály. 0951 624 900
»Kúpim staré vianočné 
ozdoby, hodinky PRIM, ple-
chové tabule. 0949 826 941

hľadám prácu 15

zoznamka 16

Občianska
riadková
inzercia

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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5. decembra 1933
v USA sa skončila prohibícia alkoholových nápojov, keď bol ratifiko-
vaný 21. dodatok k Ústave USA

Výročia a udalosti
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0901 900 592

Električná 23, Trenčín

www.agi.sk

Ponuka platí do 18.11.2022 alebo vypredania zásob. 
Ceny sú v EUR s DPH. Obrázky môžu byť ilustračné.

JESENNÁ AKCIA do 18.11.2022

 838€ 

730€

Zametací vozík Karcher
KM 70/20 C

 176€ 

149€
 79€ 

63€

 4506€ 

3450€

 950€ 

840€

Aku metla
Karcher KB 5,
šírka prac. 21cm,
objem nádoby 
370ml, výdrž 
batérie tvrdé 
podlahy 
30min

Čistič tvrdých podláh 
BR 30/1 C Bp Pack
Pracovná šírka kief (mm) 300
Max. plošný výkon (m²/h) 200
Napätie (V) 18

 

Vysávač Karcher
T11/1 Hepa

Tlakový horucovodný čistč HDS 8/18-4 C
Prietok (l/h) 300 - 800
Príkon (kW) 6
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
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 Ako na vši?

Viac ako 3.000 daňovníkov dostane 
v nadchádzajúcich dňoch listy, v kto-
rých ich finančná správa upozorní na 
nesprávne uplatnený daňový bonus 
(DB) na vyživované dieťa za roky 2018, 
2019 a 2020. V prípade nezrovnalostí 
majú do konca kalendárneho roka čas 
na podanie daňového priznania (DP) 
a zaplatenie vzniknutého rozdielu na 
dani z príjmu.

Finančná správa preverila vybrané 
rodičovské páry, u ktorých identifiko-
vala dvojnásobné uplatnenie DB. Nález 
z uskutočnených preverovaní dosiahol 
priemerne na rodičovský pár 1 237 eur. 
Preto sa rozhodla spustiť koncom no-
vembra preventívnu akciu, ktorej cieľom 
je upozorniť dotknutých rodičov, aby si 
tieto nezrovnalosti v DP opravili. Cieľom 
finančnej správy je prostredníctvom tejto 
aktivity pôsobiť na daňovníkov aj pre-
ventívne. Finančná správa totiž eviduje 
aj prípady zneužívania vo forme dekla-
rovania fiktívnych zamestnaneckých po-
merov zo zahraničia a uplatňovania DB 
na Slovensku. 

Vzniknutý rozdiel treba zaplatiť
Viac ako 3.000 daňovníkov dostane v 

nasledujúcich dňoch listy, že DB na vy-
živované dieťa za zdaňovacie obdobia 
rokov 2018 až 2020 si pravdepodobne 
uplatnili vo vyššej sume ako ustanovuje 

zákon. Najneskôr do 31. decembra tohto 
roku majú čas na to, aby podali DP za kaž-
dý rok, v ktorom táto situácia nastala, a 
zaplatili vzniknutý rozdiel na dani z príj-
mu. „Listy sú rozdelené do dvoch typov. 
Prvý je pre tých, kde si DB uplatnil iba je-
den rodič. Buď ho vyplatil zamestnávateľ 
matke alebo otcovi a v rovnakej výške aj 
správca dane na základe podaného DP k 
dani z príjmu fyzických osôb. Druhý typ 
listu je určený pre tých rodičov, ktorí si 
obaja uplatnili DB. Upozornenie dostane 
otec,“ objasňuje finančná správa na svo-
jej webovej stránke a zároveň pripomína, 
že na uplatnenie DB má právo len jeden 
z rodičov, a to ten, s ktorým žilo dieťa v 
spoločnej domácnosti a súčasne splnil aj 
ďalšie podmienky ustanovené zákonom. 
„Rodič, ktorý si uplatnil DB neoprávne-
ne, musí podať riadne alebo dodatoč-
né DP. Potrebné je ho podať osobne na 
príslušnom daňovom úrade, poštou na 
ľubovoľnej pobočke alebo elektronicky. 
E-formulár DP sa nachádza na portáli fi-
nančnej správy,“ uvádza inštitúcia.

Nesprávne uplatnený 
daňový bonus na dieťa

» ren 
zdroj foto analogicus pixabay
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  OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK     0917 027 571     WWW.DROPTIC.SK             

100 € 

�������������������

IBA ZA 75€

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

����
BA ZA 75€

IBA DO 24.12.2022

PODMIENKY SÚŤAŽE NA WWW.DROPTIC.SK
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Vstupenky v Piano Club alebo na 

TRENČÍN

17.12.2022   |  19:00 

Piano Club
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Pod Malými Karpatami vysadili dob-
rovoľníci dva kilometre líp. Na projek-
te Vištucké lipky sa podieľali stovky 
ľudí, medzi inými aj spevák Peter 
Lipa, uznávaná strombudsmanka 
Katarína Šimončičová, filmári Marek 
Šulík, Peter Kerekes, Katarína Kere-
kesová či desiatky regionálnych orga-
nizácií.

Záchranu historickej aleje z 18. 
storočia vo Vištuku neďaleko Pezin-
ka dokončili dobrovoľníci začiatkom 
novembra. Projekt s názvom Vištucké 
lipky vznikal dva roky, zahŕňal výsad-
bu 136 mohutných líp a ošetrenie 22 
starých ovocných stromov. Na stromy 
prispeli prevažne obyvatelia západné-
ho Slovenska, ktorí vo verejnej zbierke 
na záchranu aleje vyzbierali viac ako 9 
000 eur.

Darcovia sa o stromy aj starajú
Každá z nových líp má svoju adop-

tívnu rodinu alebo spoločenskú orga-
nizáciu, ktorá nemalým dielom finanč-
ne prispela na svoj strom. Darcovia 
stromy nielen zasadili, ale sa aj o ne 
starajú. Prvá lipka patrí žiakom miest-
nej základnej školy ako symbolický dar 
budúcim generáciám.

S nápadom prišiel študent
S nápadom zachrániť prastarú aleju 

prišiel študent Sokratovho inštitútu 
Marek Ochaba v rámci svojho študent-

ského projektu. „Aleja bola za obcou 
Vištuk už v časoch Uhorska a prežila 
najrôznejšie štátne zriadenia, totalitné 
režimy aj obe svetové vojny. V posled-
ných desaťročiach sme však boli pria-
mymi svedkami toho, ako sa nám pred 
očami postupne strácala,“ približuje 
Marek Ochaba. Stromy boli prestarnu-
té, chýbala im opatera a tak čaro pre-
chádzok pod ich korunami mizlo.

Obnova vištuckej aleje sa počas 
dvoch rokov stala ukážkovým príkla-
dom spolupráce občianskej verejnosti, 
odborníkov, podnikateľov, miestnej a 
krajskej samosprávy, ako aj štátnych 
orgánov. „Ďakujem všetkým, ktorí 
nám pomohli zveľadiť naše regionálne 
kultúrne dedičstvo. Verím, že z neho 
budú mať radosť nielen naši súčasníci, 
ale aj generácie, ktoré po nás prídu,“ 
uviedol Marek Ochaba.

Zachránili historickú alej

» ren
zdroj foto Marek Ochaba

Začiatkom decembra sa už našimi 
príbytkami zvyčajne šíri príjemná 
vôňa vianočného pečiva. Medovní-
ky sa pečú štandardne v predstihu 
pár týždňov pred Vianocami, aby 
stihli zmäknúť, ostatné suché peči-
vo postupne.

Medovníky
Suroviny: 600 g hladká múka, 250 g 

práškový cukor, 200 g maslo, 6 PL med, 
2 PL kakao, 3 ks vajcia, 1 ks kypriaci 
prášok do perníka, 1 ČL perníkové ko-
renie

Postup: Z uvedených surovín vypra-
cujeme cesto a necháme ho odpočinúť 
do druhého dňa. Vyvaľkáme na hrúb-
ku 3 až 5 milimetrov, pečieme na 160 
stupňov asi 4 až 7 minút, podľa rúry.

Medvedie labky
Suroviny: 150 g hrubá múka, 125 g 

maslo, 120 g mleté orechy, 150 g práš-
kový cukor, 1 PL kakao, práškový cukor 
na obalenie

Postup: Všetky suroviny na cesto 
zmiešame. Z cesta rukami odoberáme 
kúsky, ktoré vtlačíme do pripravených 
formičiek. Pečieme v rúre vyhriatej na 
160°C asi 10 až 15 minút. Upečené ich 
ešte teplé vyklopíme a obalíme v práš-
kovom cukre.

Vanilkové rožky
Suroviny: 250 g hladká múka, 100 g 

mleté mandle, 165 g práškový cukor, 
180 g studené maslo, štipka soli, 5 ba-
líčkov vanilkový cukor

Postup: Do misky preosejeme múku, 
pridáme mleté mandle, štipku soli, 90 
gramov cukru a na vločky nastrúhané 
maslo. Vypracované hladké cesto za-
balíme do potravinovej fólie a nechá-
me hodinu odpočívať v chlade. Potom 
z cesta vyformujeme valčeky s prieme-
rom 1,5 cm, ktoré pokrájame na asi 5 cm 
dlhé kúsky a z nich vytvoríme rožteky. 
Pečieme v rúre vyhriatej na 150°C asi 
15 minút. Zatiaľ si na tanieri premieša-
me 75g práškového cukru a 5 balíčkov 
vanilkového cukru. Ešte teplé rožteky 
obalíme v pripravenom cukre.

Ponúkame recepty 
na sladké vianočné pečivo

» ren
zdroj foto: HoliHo pixabay

Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.
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Spoločnosť ZTS- ŠPECIÁL, a.s. v Dubnici nad Váhom

PONÚKA PRÁCU:

BRUSIČ NA GUĽATO / NA PLOCHO

SÚSTRUŽNÍK

PREVÁDZKOVÝ CHEMIK
GALVANICKEJ LINKY (CHRÓMOVANIE)

MONTÁŽNIK

Kontakt:
+421 42 202 0040
ztsspecial@ztsspecial.sk

Nástup možný ihneď!

SBS GUARDING s. r. o.
y
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LKW Komponenten, s.r.o.

(elektromechanik – nutná vyhláška 

§23 alebo mechanik)

(obsluha robotického 

zváracieho pracoviska)

(nutná obsluha VZV)

od 6,36 € hod/brutto pre všetky 

NÁSTUPNÝ PLAT:

skúšky 7,24 € hod/brutto 

+ príplatok za zváranie

od 7,62 € hod/brutto
36

-0
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
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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 OD379 €

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 1 275 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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Aby bol každý deň ako na Vianoce
Stoličkový výťah predstavuje oveľa viac než ísť hore a dolu po schodoch. 

Vďaka nám sú schody opäť bezpečné, takže si môžete naďalej užívať 
domov, ktorý milujete, so svojou rodinou a priateľmi, pretože  najlepším 

darčekom, ktorý môžete na Vianoce darovať, ste vy. 

Táto ponuka je v hodnote 500 € vrátane DPH a 
je dostupná pri kúpe schodiskového výťahu. Je 
obmedzená na nákupy do 31.12.22 alebo do 
konca skladových zásob a nie je kumulovateľná 
s inými kampaňami alebo ponukami.

XM
A

1

0800 162 162

Zavolajte zadarmo
Tieto Vianoce je 

obdarovaná celá rodina

Čisto 
ilustračné 
obrázky

Vianočná ponuka
Smart TV 60''

Tieto Via
obdarovaná 

Vianočná poVV anočná po
Smart TV 6art TV 6


