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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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ZBAVTE SA DLHOV A EXEKÚCIÍ

0948 441 250, www.osobnybankrot.com

Trápia vás zrážky z výplaty alebo dôchodku?
Chcete ísť do osobného bankrotu?

POMÔŽEME VÁM S PRÍPRAVOU PODKLADOV
PRE OSOBNÝ BANKROT.
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NÁBYTOK NA MIERUNÁBYTOK NA MIERU

Róbert Bukovský   |        0911 266 549

Za rozumné ceny!

www.nabytokbukovsky.sk

Zameranie a návrh ZADARMO!

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!

0907 652 710
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Príjmem
pomocníka

na betónovanie základov
náhrobných kameňov

6€/h v hrubom

od 1. marca

0905 320 476
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Hydina Takáč Tešedíkovo 
ponúka: 

Kuričky na znášku 8-18 týždňové 
Husokačky Mulard 1-5 dňové
Brojlerové káčatá 1-5 dňové
Brojlerové kurčatá 1 dňové  
Húsatá 1-5 dňové 
Morky 7 týždňové

0918 537 780, www.hydinatakac.sk

dňové
dňové
ňové   

dinatakac.sk
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PROJEKTY RODINNÝCH 
A BYTOVÝCH DOMOV,

NEBYTOVÝCH OBJEKTOV 
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE

Adresa: Petzvala 1404 
(vedľa Toman  Atex), GALANTA

Mobil: 0907 722 309

Zabezpečíme 
Vám projekt, 
vypracujeme 
situáciu osadenia, 
prípojky, zmeny 
projektu, stavebné 
povolenie, výber 
dodávateľa. 
Katalóg EUROLINE 
rodinných domov

Ing.arch.Dana Gálová

d a r c h a t e l i e r @ g m a i l . c o m
w w w . d a r c h . s k

novinky
2019

Projekčná kancelária
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0907 173 047, Tešedikovo
www.prerabka-kupelne.sk

BYTOVÝCH JADIER 
A KÚPEĽNÍ

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

Kamenárstvo KAM-MAN

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820
www.kam-man.sk
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telefonicky

POMNÍKY ZO ŽULY  ZA PRIJATEĽNÉ CENY!

Akcia až -30 %  veľa farieb
 nové tvary

 zaručená kvalita
 ceny konečné

zo žuly zaoblené hrany

O ostatných cenách a akciách sa môžete 
informovať  telefonicky.
Doprava do 100 km zdarma. 

od 1190 € od 1390 €

zo žuly zaoblené hrany

AKCIA na materiály: 
TARN, PARADISO, MULTICOLOR, STEELGREY, IMPALA, AURORA, ČIERNY MATERIÁL
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0948 312 754
DREVO na kúrenie
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO

Aj keď to niekto nemá rád, začnem 
politikou. Ale skúste vydržať až do 
konca. Verím, že vás to „nezabije“. 
Definícií politiky je mnoho. Viacerí 
inšpiratívni politici a teoretici prízvu-
kujú známu myšlienku nemeckého 
vojvodcu z 19. storočia Otta Eduarda 
Leopolda von Bismarck-Schönhau-
sen, vojvodu z Lauenburgu. Bol jed-
ným z najvýznamnejších politikov 19. 
storočia a zakladateľ Nemecka. Stal 
sa prvým kancelárom Nemeckej ríše. 
Jeho nekompromisný prístup a auto-
ritatívne vystupovanie mu vynieslo 
prezývku železný kancelár. Bismarck 
vraj tvrdil, že „politika nie je exaktná 
veda... je to umenie možného“. Mno-
hí považujú politiku za plánovité, or-
ganizované a cieľavedomé sociálne 
konanie, ktoré je zamerané na vybu-
dovanie, udržiavanie alebo zmenu 
spoločenského poriadku. Iní chápu 
politiku ako umenie spravovať veci 
verejné, respektíve riadiť štát a reali-
zovať jeho ciele. 

Slovo politika sa u nás stalo pe-
joratívnym výrazom, stalo sa čímsi, 
čoho sa niektorí boja a iní priam ští-
tia. Z dôvodu akejsi falošnej čistoty 
zrazu politika nesmie byť tam a tam, 
nepatrí onam. To je však iba alibiz-
mus, navyše dosť prízemný, ak nie 
až krátkozraký. Politika patrí všade. 
Lebo - už od 18. storočia má pojem 

politika tendenciu zahrnovať rie-
šenie hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych problémov a emancipá-
ciu spoločnosti. Vyvíja sa teda opäť 
smerom k akejsi novej komplexnosti 
života spoločnosti, ktorý jednoznač-
ne ovplyvňuje. Rastie i zodpoved-
nosť jedinca za vývoj mnohých otá-
zok ľudského spolužitia, prehlbuje 
sa rôznorodosť názorov. Aj opozičné 
názory a činnosti sú normálnou sú-
časťou politického spektra. Politika 
je – v demokracii - všade okolo nás 
a dokonca, je prítomná aj v demo-
kratoch samotných. Konštatovanie 
„toto je politika, to sem nepatrí“ je 
iba prejavom strachu, autocenzúry 
či dokonca alibizmu. Politika patrí 
všade. Je súčasťou našich životov, 
ovplyvňuje kvalitu našich životov, 
sprevádza naše problémy i radosti. 
Nebojme sa jej. Nebojme sa defino-
vať a pomenovať javy, o ktorých sa 
vraj „nemá písať či hovoriť“. Máme sa 
dobrovoľne vzdať vlastnej 
zodpovednosti?

To by bolo neprezie-
ravé. A už som na sľú-
benom konci, úspešný 
a zdravo a príjemne 
prežitý týždeň vám 
želám.

Srdečný pozdrav z redakcie, 
milí naši čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

dať vlastnej 
?
neprezie-
m na sľú-

úspešný 
príjemne 

vám
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Galanta

Ša¾a

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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.

Nedávno som hovoril s mojim kama-

rátom lekárom, ktorý už 20 rokov žije v 

USA. 

Kamarát mi povedal, že USA dospe-

li do takého stavu, že 17-ročný chlapec 

na strednej škole išiel na dievčenské 

záchody a keď ho učiteľka zastavila, 

tak povedal, že „dnes sa cítim ako diev-

ča“. Učiteľka ho musela pustiť a diev-

čatá sa cítili zle. Takýchto prípadov je v 

USA početne.

 Keď som sa zamyslel ako to je na 

Slovensku, tak myslím, že smerujeme 

k tomu istému. V médiach bežne počú-

vame pojmy ako sú homosexuál (muž 

s mužom), bisexuál (muž s mužom a 

niekedy aj so ženou), transexuál (muž, 

ktorý sa cíti byť ženou), lesbička (žena 

so ženou)…

Čo to všetko znamená? Že naša 
kresťanská kultúra, kde základ tvo-
rí tradičná rodina (muž=otec + žena=-

matka + deti, ale nie rodič1=muž+ro-
dič2=muž + deti alebo čokoľvek iné), 

sa pomaly, ale isto vytráca z našho 
života. Má to na svedomí aktuálna 

politika (napr.Istanbulský dohovor, 

kde namiesto muž/žena v občianskom 

preukaze budeme mať na výber muž/

žena/transexuál/iné), kde politici typu 

Andrej Kiska alebo strana SAS (zakla-

dateľ je aktuálny kandidát na preziden-

ta Robert Mistrík), otvorene podporuju 

LGBT (Lesbicka, Gay = homosexual, 

Bisexual, Transexual) komunitu. 

Ja osobne nie som proti homose-
xuálom. Mám niekoľko známych, ktorí 

sú homosexuáli. Títo ľudia však nema-

jú potrebu chodiť polonahí po uliciach 

na akomsi pochode homosexuálov, 

provokatívne sa na verejnosti olizovať, 

ani vyzývavo obliekať. Aj podľa nich je 

celá LGBT komunita tlačená skôr po-

litikmi ako nimi. Homosexuáli chcú 

byť v kľude, aby ich nikto neobťažoval 

a neodsudzoval. To isté chceme všetci 

heterosexuáli (muž+žena). Nechodíme 

na hetero pochody, neobliekame sa 

sexisticky, neolizujeme sa vyzývavo s 

partnerkami na uliciach. Necháme si 

intímne hrátky na doma. Zhrniem to, 

keď budem prezident, do troch dní 
vypoviem Istanbulský dohovor a na 
Slovensku ostane v občiankom pre-
ukaze iba muž alebo žena.

Milí spoluobčania, otvorme oči.

HARABIN: Kam to speje?  
ISTANBULSKÝ dohovor

Štefan Harabin
anský kandidát 
a prezidenta SR

JUDr. Št
občia

na

Milí priatelia, dnes vám poviem dva 

príbehy o Slovensku.

Príbeh prvý. Nedávno som si prečítal, 

že prezidentský kandidát Smeru Maroš 

Šefčovič „bol šokovaný“, keď zistil, že 

rakúska vláda chce osekať rodinné prí-

davky pre cudzincov, ktorí v Rakúsku 

pracujú, ale ich rodina tam nežije. Toto 

opatrenie sa dotkne asi 30-tisíc detí zo 

Slovenska - najmä matiek, ktoré tam pra-

cujú ako opatrovateľky. 

Za seba hovorím: súhlasím - je správ-

ne bojovať za práva Slovákov v Rakúsku. 

Zároveň ale treba nahlas povedať, že keby 

pán Šefčovič posledných 15 rokov žil na 

Slovensku, bol by ešte šokovanejší, aké 

nízke rodinné prídavky sú u nás. Pretože 

kým v Rakúsku sú prídavky štedré (od 114 

do 165 eur), na Slovensku je celá suma ro-

dinných prídavkov na dieťa iba 24 eur! A 

táto suma je vizitkou troch vlád Roberta 

Fica, ktorý Šefčoviča do prezidentských 

volieb nominoval. Keby to bolo viac, ur-

čite by od nás do Rakúska nemuselo za 

prácou dochádzať tak veľa ľudí...

Príbeh druhý. Európska komisia po-

hrozila Slovensku žalobou, ak do dvoch 

mesiacov neprestaneme s masívnym vý-

rubom lesov. Je škandál, že až európske 

inštitúcie musia nútiť slovenskú vládu, 

aby konečne zastavila toto barbarstvo. 

Ničíme si to najkrajšie, čo máme, robí-

me veci, ktoré sa nedajú vrátiť späť. Žiaľ, 

ochrana životného prostredia je pre na-

šich politikov okrajovou témou. V mojom 

prezidentskom programe je táto vážna 

téma jednou z priorít. 

Nehovorím, že všetko na Slovensku 
je zlé – naopak: Slovensko sa pohlo. Sme 

ďalej ako pred desiatimi rokmi, a inde ako 

pred rokom. No ak si budeme dobrovoľne 

týmto tempom drancovať naše lesy a ničiť 

si našu krásnu prírodu, naše deti nám to 

neodpustia. A kým z našej krajiny budú 

musieť utekať do sveta za prácou nielen ši-

kovní mladí ľudia bez záväzkov, ale dokon-

ca aj matky s deťmi, tak je to jasný signál, 

že niečo veľmi dôležité u nás nefunguje. 

Kandidujem na prezidenta, pretože 

chcem pomôcť zlepšiť život na Slovensku.  

Ako prezident budem vyžadovať, aby sa 

politici prestali hádať a riešili skutočné 

problémy našej krajiny. Budem tlačiť na 

zodpovedných, keď svoje povinnosti 

zanedbávajú - pretože ľudia chcú vidieť 

výsledky. 

Pre mňa budete vždy na prvom 
mieste vy.

DVA PRÍBEHY O JEDNEJ KRAJINE

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SRe á s ý a d dát a p e

INZERCIA
0905 338 872

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
jurasova@regionpress.sk

0905 338 872

 
www.lacne-vizitky.sk

 200  ks  ........  14 € / 0,070 € za ks
 400  ks  ........  24 € / 0,060 € za ks
 600  ks  ........  32 € / 0,053 € za ks
 800  ks  ........  39 € / 0,049 € za ks
 1000  ks  ........  33 € / 0,033 € za ks 

Kvalitné vizitky od           za ks*

Technická špecifikácia:
300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset
*uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk.
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

0905 338 872
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ROKMI OVERENÁ KVALITA

Plastové
OKNÁ A DVERE

EFORTE - 84SYNEGO - 80

Montáž školenými pracovníkmi podľa STN.
Servisné práce na plastové okná. 

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Slotova Luby-
ová. Minister-
stvo pod vede-
ním Lubyovej z 
SNS sa vydalo 
Slotovými chod-
níčkami. V čase, 

keď ďalší dvaja vagabundi z SNS 
boli odsúdení za rozkrádanie nášho 
spoločného majetku na 12 rokov na-
tvrdo, naša predsedníčka poslanec-
kého klubu OĽANO Veronika Remi-
šová zverejnila odhalenia, že došlo 
k falšovaniu - hrubej manipulácii 
hodnotení projektov a Lubyová po-
rozdávala dotácie v miliónoch eur 
rôznym pofidérnym firmám.

Farizej Fico. Pamätáte si ešte, 
ako Fico po vražde snúbencov Jána 
a Martiny klamal Slovensko o tom, 
že to všetko zorganizoval nejaký zlý 
Soros z Ameriky? Bola to podlá lož, 
ale mnohí ľudia tomu, bohužiaľ, 
uverili. Fico zahral na najprízem-
nejšiu antižidovskú strunu a dosia-
hol svoje. Ohlúpil ľudí a tí miesto 
skorumpovanej vlády obviňovali z 
vraždy 85 ročného Žida z Ameriky. 
Podlé. LENŽE, karma je zdarma - 
vypátrali sme informáciu, že pred 
rokmi priamo Fico pre Sorosa robil. 
Bral od neho peniaze a nejako mu 
nesmrdeli.

100 rokov za opicami. Sloven-
ská pošta konečne umožnila platiť 
ľuďom s bankovými kartami. Mohli 
by sme pochváliť, ale skôr je to na 
hanbu, že im to toľko trvalo. Čo ma 
však veľmi teší, Pošta to urobila len 
na základe výzvy nášho poslanca 
Eda Hegera.

1500 eur navyše. Celý týždeň 
deptám tých poslancov z parlamen-
tu, ktorí odmietli môj návrh na ne-
zvyšovanie platov poslancov. Vždy 
pred hlasovaním sa pred nich posta-
vím s plagátom, kde je napísané, že 
sebe si zvýšili plat o 1500 eur a siro-
tám pridali 2,70 eura - a či sa nehan-
bia. Sú z toho maximálne nervózni, 
ale tak im treba, je to len ich zrkadlo.

Zbabelec Danko. Vyhráža sa, že 
mi za moju živnosť, 
kde som mal 0 
faktúr, tržieb a 
zisku, zoberie 
mandát. Plus 
mi dal pokutu 
13 tisíc eur. Ale 
odvahu dokonať 
zvrátené dielo 
evidentne nemá.

03
118

02
17

Prečítajte si lepšie noviny
www.regionpress.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Galante

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na objekty

v Gáni a Senci

Nástup IHNEĎ!

Kontakt:
0948 101 332

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

prijme na TPP

vodiča MKD
0-3 ročný vozový park

triedy euro 6.
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Firma Damaro Slovakia

Preplácané nočné jazdy.
Nástup ihneď.

Kontakt: 0911 997 728

Víkendy doma
Plat 1500€ (600€

v čistom + diéty + Bonusy)
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PRIJMEME 

NA TPP DO PREDAJNE 
NA ŽELEZNIČNEJ STANICI 

V ŠALI. MZDA: 500 € 
brutto, stravné lístky.

VIAC INFO: 0908 580 999

 PREDAVAČKU 
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Hľadám

aj jednotlivcov
od 1. marca

Mzda: 6€/h v čistom
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Hľadáme spoľahlivého VODIČA
na plachtovú dodávku s prívesom, potrebný

vodičský preukaz BE, jazdíme CZ, HU, SK, DE

(jazdí sa cez týždeň, večer doma, víkendy voľné)

Mzda: 1400€ brutto. Len vážny záujem!

0948 609 029,  0905 236 953

prácena území celého Slovenska.
Tel.: +421 918 946 391

 

Tel.: +421 918 946 391
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.
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EXEKÚCIE

az EGZEKÚCIÓNAK

VOLAJTE - HÍVJON 0915 896 536
Mgr. Bc. Marta Molnárová

KONZULTÁCIA ZADARMO 
Ingyenes konzultáció

VO
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HMG Recovery, k. s. uverejňuje nasledovný 
oznam o dražbe

3. kolo dražby nehnuteľností v k.ú.:
Trnovec nad Váhom, č. LV: 1949

Dátum a čas obhliadky nehnuteľností: 
13.02.2019 a 20.2.2019 o 10:00 hod.
Stretnutie záujemcov pred Obecným úradom
Trnovec nad Váhom.

Najnižšie podanie: 24.000,00 EUR

Dátum a čas dražby: 26.02.2019 o 11:00 hod.

Miesto dražby: Červeňova 14, 811 03 Bratislava

 
www.lacne-vizitky.sk

 200  ks  ........  14 € / 0,070 € za ks
 400  ks  ........  24 € / 0,060 € za ks
 600  ks  ........  32 € / 0,053 € za ks
 800  ks  ........  39 € / 0,049 € za ks
 1000  ks  ........  33 € / 0,033 € za ks 

Kvalitné vizitky od           za ks*

Technická špecifikácia:
300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset
*uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk.
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

0905 338 872
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INZERCIA
0905 338 872

WWW.REGIONPRESS.SK
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»Predám 3-izb. , veľký, 
čiastočne prerobený byt v 
Sládkovičove za 64 000€. 
0905 513 844

»Prenajmem garzonku v 
Šali. 0903 731 710

»Predám starší RD vo Veľ-
kej Mači. 0903 897 357
»Predám novostavbu – 
bungalow v Hodoch na 8á 
pozemku. Cena 142 000€. 
0903 219 369

»Prenajmem garáž blízko 
želežničnej stanice v GA. 
0903 497 447

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šach. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991

»Kúpim hodinky, mince, 
bankovky, vyznamenania, 
knihy. Tel.: 0903 753 758
»Kúpim rôzne starožitnos-
ti aj v poškodenom stave. 
Tel.: 0903 753 758

Občianska
riadková
inzercia

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   
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VOĽNÉ 
PRACOVNÉ MIESTA 

(*mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 510 €,  
bonus za vzornú dochádzku, výkonový bonus a príplatok za prácu v noci)  

 
Pre prácu v trojzmennej prevádzke v Kolárove hľadáme do čistého a príjemného pracovného prostredia  

 

OPERÁTOROV VÝROBY  

Doprava zadarmo 
Mesačný Bonus 

za vzornú dochádzku 

V prípade záujmu nás navštívte!  

Pohovory máme  
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ  

o 8:00 na našej adrese. 

Pre viac informácií volajte  
035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719 

E-mail career@kssk.kroschu.com 
KROMBERG & Schubert s.r.o. 
Priemyselný areál 3206 
946 03 Kolárovo 

Nástupný plat do 700 €* 

Po skúšobnej dobe do 735 €*  

Po úplnom zaučení do 770 €* 

Stravné lístky v hodnote 
70€ za mesiac zdarma 

Mesačný Bonus 
za výkon a kvalitu 

Pravidelné  
zvyšovanie platov 

Podmienkou je  
schopnosť pracovať v trojzmennej prevádzke v stoji 

dobrý zrak, schopnosť rozlišovať farby  

ochota pracovať 
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

onuky r žov-o trov t ov

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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pre dlhodobú prácu do Nemecka
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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+421 918 607 897  +421 917 650 018
+421 905 775 463

Firma REMIREL s.r.o., CZ

- VODIČ VZV -
---- ZZVÁÁÁRRAAČČČ CCCOOOO2 --

- OPERÁTOR VÝROBY -
((Ž(ŽEEEENNY -- MMMUUŽŽŽI -- PPPPÁRRRYY))
-- EEEELEEKKKTTRRIKKKÁÁÁROOOOVVV --

- PRACOVNÍKOV 
DO PLASTOVEJ VÝROBY -

((Ž(ŽEEEENNY -- MMMUUŽŽŽI -- PPPPÁRRRYY)) 

Fi REMIREL CZ
VÝBORNÉ  PLATOVÉ PODMIENKY

Práca v Českej republike 
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MUŽOV AJ ŽENY NA POZÍCIU

LISÁR/LISÁRKA
(OBSLUHA LISU, LISOVANIE GUMY)

(520€/MES. + 0,12€/HOD. + 0,90€/HOD. 
+ 0,09€/HOD. + PRÍPLATKY)

MIESTO PRÁCE: DOLNÉ VESTENICE

- OPERÁTOR VÝROBY 
(VÝROBA VZDUCHOVÝCH FILTROV)

(680€/MES. + 0,14€/HOD. + 0,90€/HOD. 
+ PRÍPLATKY)

MIESTO PRÁCE: POTVORICE

- BRÚSIČ (VÝROBA LOŽÍSK)
(3,76€/HOD. + 0,60€/HOD. + 0,08€/HOD. 

+ 0,90€/HOD. + PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: KYSUCKÉ N. MESTO

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE FIRMA
Kontakt: 0918 493 960

mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME:
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KAMENÁRSTVO KAJAL

od pondelka do soboty: 8°° - 17°°

0948 312 754

Jedinečné tvary

náhrobných kameňov

za bezkonkurenčné

uvádzacie ceny!

Vás pozýva na svoju
tradičnú veľkú výstavu

od 18. februára
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