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Každý týždeň: Banská Štiavnica, Ban-
ská Belá, Štiavnické Bane, Žarnovica, 
Brehy, Hodruša - Hámre, Hronský Be-
ňadik, Nová Baňa, Rudno nad Hronom, 
Tekovská Breznica, Veľká Lehota, Žiar 
nad Hronom, Bartošova Lehôtka, Dolná 
Trnávka, Hliník nad Hronom, Janova 
Lehota, Jastrabá, Kosorín, Kremnica, 
Lovča, Lovčica - Trubín, Lutila, Pitelová, 
Prestavlky, Sklené Teplice, Slaská, Stará 
Kremnička, Trnavá Hora, Vyhne, Hodru-
ša - Hámre, Vyhne 

ziarsko@regionpress.sk

Redakcia: Nám. Matice slovenskej 17
 ŽIAR n/HRONOM

INZERCIA

 

ŽIARSKO
ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

Jana Žabenská  0907 877 860
Bc. Lenka Komorová  0911 293 742
Vladimír Ostertag  0910 503 918

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

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: 
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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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

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.
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Školská 42/2, 
968 01 Nová Baňa

 dopmont@dopmont.sk

0915 186 898

výhodné 
ceny

PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK  8:00 - 15:00 :    
STREDA: 8:00 - 16:30  PIATOK  zatvorené:

Objednajte si teraz a montáž Vám

uskutočníme v novom roku 2023
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3. decembra 1973    
Program Pioneer: Pioneer 10 poslal prvé 
snímky Jupitera zblízka

Výročia a udalosti
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»Predám Citroen C5, r. v. 
2011. Cena: 4 200EUR. Tel.: 
0907 877 860

»Kúpim SIMSON, PIONIE-
RA,BABETU,STELU aj die-
ly.0949505827
»KUPIM moped PIONIER 
alebo BABETA zaplatim do 
500e 0904274781

»Dám do prenájmu 4. izb. 
byt v ZH, komplet. zariade-
ný. Voľný ihneď. Tel.: 0907 
877 860

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ KRO-
JE A STARÉ VECI 0918439124

»Poskytnem opatrovanie, 
iba pre tých ktorí sú odká-
zaní na inú pomoc na 24h 
za prijateľnú odmenu. Vo-
lať len zo ZC aktuálne od 
nového roka. TEL.: 0911 865 
966

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP ZH 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, ZH zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje 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                    

11 HOBBY A ŠPORT   

15 HĽADÁM PRÁCU    

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

STROJOVÉ POTERY (PODLAHY)

Termín konania dražby: 
dňa 20.12.2022 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Administratívna budova, Námestie Matice 
Slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 
miestnosť: Veľká zasadačka 
1. poschodie
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 EUR
Predmet dražby:  byt č. 1, prízemie, 
vchod: 1, v dome  s 3 bytovými 
jednotkami súpisné č. 1143, postavenom 
na parcele registra „C“ evidovanej na 

katastrálnej mape pod parcelným č. 711/15. Podiel priestoru na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 
a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcele registra „C“ evidovanej 
na katastrálnej mape pod parc. č. 711/15, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 209 m2, o veľkosti 127/373. Predmet 
dražby je evidovaný na LV č. 1778, k.ú. Žiar nad Hronom.

Kontakt: 0911 833 859
krajicek@heypay.sk, www.heypay.sk

Základné priestorové pravidlo

pre umiestňovanie loga

od okolitých elementov

vychádza vždy z výšky

prvého písmena H.

Do tohto priestoru okolo loga

nič neumiestňujte.

1x
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Dispečing SK - 0950 333 222
Žiar nad Hronom

INZERCIA
0910 503 918
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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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Voňavé horúce pečené gaštany si 
najčastejšie vychutnávame z po-
uličných stánkov na rozličných 
jarmokoch či vianočných trhoch. 
Pripraviť si však túto pochúťku mô-
žeme aj doma. Prinášame tipy, ako 
sa to podarí.

Poznáme viacero spôsobov, ako 
pečené gaštany pripraviť. Niektorí gaš-
tany pred pečením povaria chvíľu vo 
vode a potom upečú, iní ich podlievajú 
vodou počas pečenia priamo na ple-
chu, ďalší ich pečú nasucho.

Recept na pečené gaštany
Gaštany narežte ostrým nožom na 

špičke do krížika. Rezy by mali byť hl-
boké asi 4 až 5 mm, aby sa gaštany po 
upečení dali dobre ošúpať. Takto na-
rezané ich vložte do hrnca, zalejte stu-
denou vodou, pridať môžete aj trošku 
soli a dajte variť. Keď voda chvíľu vrie, 
gaštany odstavte zo sporáka a sceďte 
ich. Rúru rozohrejte na 200°C. Gaštany 
presypte do pekáča, ktorý ste predtým 
vystlali papierom na pečenie. Gaštany 
pečte v rúre približne 20 až 25 minút a 
počas pečenia plechom občas potria-
sajte. Po vytiahnutí gaštanov z rúry ich 
zakryte utierkou a nechajte 10 minút 

chladnúť. Ešte teplé ich očistite, so stu-
denými by to už nešlo.

Náš tip:
- Dajte si záležať aj na výbere gaštanov 
a kupujte čerstvé a zdravé plody. Spra-
cujte ich čo najskôr.

- Pozornosť venujte aj tomu, ako gašta-
ny narežete. Správne narezanie gašta-
nov je pri ich pečení veľmi dôležité naj-
mä preto, aby gaštany počas pečenia v 
rúre nevybuchovali.

Pripravte si pečené gaštany

» ren
zdroj foto makamuki0 pixabay
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PROFESIONÁLNE 
MALIARSKE SLUŽBY

byty • domy • administr. budovy • fasády
     : mocolor.sk     www.mocolor.sk

0940 943 216

bytybyty
     : mocolor.sk     www.mocolor.sk     : mocolor.sk     www.mocolor.sk

Termín konania dražby: 
dňa 20.12.2022 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Administratívna budova, Námes-
tie Matice Slovenskej č. 8, 965 01 
Žiar nad Hronom, miestnosť: 
Veľká zasadačka 1. poschodie
Dražobná zábezpeka: 
5 000,00 EUR

Predmet dražby:  byt č. 3, prízemie, vchod: 1, v dome  s 3 bytovými 
jednotkami súpisné č. 1143, postavenom na parcele registra „C“ 
evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 711/15. Podiel 
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na 
príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcele registra „C“ 
evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 711/15, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 209 m2, o veľkosti 127/373. 
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 1778, k.ú. Žiar nad Hronom.

Kontakt: 0911 833 859
krajicek@heypay.sk, www.heypay.sk

Základné priestorové pravidlo

pre umiestňovanie loga

od okolitých elementov

vychádza vždy z výšky

prvého písmena H.

Do tohto priestoru okolo loga

nič neumiestňujte.
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 Ako na vši?

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

Nápis v škótskom
kníhkupectve:

Kupujte knihy už teraz, aby 
ste si ich mohli v kľude

prečítať, než ich venujete
ako darček na Vianoce.

* * * * *
- Aký je rozdiel medzi vodou 
a mužom, ktorý sa dozvedel, 

že budú mať dvojčatá?
- Voda sa povie - ha dve o.

A muž povie: O ha dve?
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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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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


