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Nie, nejde o  jazykový subštandard 
v titulku, je to presný a korektný citát. 
Konkrétne, tieto slová adresoval Slová-
kom Ján Pavol II. počas návštevy našej 
krajiny v roku 1995. V preklade - „pat-
riotizmus, áno! Nacionalizmus, nie!“ 
Tieto dve vety niekoľkokrát zopakoval a 
poslucháči nemohli byť na pochybách, 
čo nimi myslí a na čo poukazuje. Prečo 
pripomínať myšlienku, ktorá je takmer 
štvrťstoročie stará a jej autor už ani ne-
žije? Lebo je príležitosť a je aj najvyšší 
čas. Tou príležitosťou je blížiaci sa Me-
dzinárodný deň patriotizmu (23. januá-
ra) a výzvou sú mnohé a čoraz častejšie 
javy, ktoré do našej spoločnosti vnášajú 
viacerí politici a ich vlastnou hlúposťou 
výrazne obmedzení adoranti. Patriotiz-
mus alebo vlastenectvo je láska a odda-
nosť vlasti, hrdosť na jej minulosť a prí-
tomnosť, úsilie chrániť záujmy vlasti. 

Vlastenec je človek, ktorý cíti národnú 
hrdosť. Na rozdiel od nacionalizmu sa 
patriotizmus neviaže na národ, ale na 
územie či krajinu, prípadne politický 
národ, teda obyvateľov danej krajiny.

O niekoľko dní tu teda máme Me-
dzinárodný deň patriotizmu. Vlaste-
nectva. Toho, čo je základom ochrany 
záujmov štátu. A štát sme my, občania. 
Nie politické strany a nie ich protago-
nisti. Hoci si to myslia a sú o tom zjav-
ne – aj na príkladoch ich 
konania – presvedčení. 
Je čas vyviesť ich z ich 
omylu.

Pekný týždeň, milí či-
tatelia, i s pripomien-
kou na vlastenec-
tvo také, akým by 
malo byť.

„Patriotizmus tak, nacionalizmus ne!“

o myslia a sú o tom zjav
íkladoch ich
resvedčení. 
ť ich z ich 

deň, milí či-
pomien-
tenec-
m by 

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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miesto konania: predajňa cukrárskych 
potrieb Patisserie, Veľkobláhovská 

5233 (oproti Bille), Dunajská Streda
info: tel.0915 846 824,

www.facebook.com/patisseriekaramel/

Kurz karamélových kvetov 
16.2.2019 

Kurz krémových kvetov 
23.2.2019
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OD Modrý Dunaj, 2. posch., vedľa výťahu.
tel.: 0903 782 895, 0918 709 051Dunajská Streda

Ponúkam nové pôžičky s nízkym úrokom banky
bez prísneho posúdenia. Od 400 do 10.000 €

07
-0
00
2-
1

   P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
 sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737

Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk
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ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws
0905 746 124

REZIVO, KROVY
ŠKRIDLA, PLECH

STRECHY NA KĽÚČ
REKONŠTRUKCIE
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVOInzercia

0907 779 019
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TELERVISGabčíkovo
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23. rokov na trhu
Bezkonkurenčné ceny!
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tel.: 0911 386 491, 0944 038 573
e-mail: info@petrocars.sk

Ul. 29 augusta, Galanta
www.petrocars.sk

od 10 500€

LEGENDA SA VRACIA - kúp si aj ty LADU

3 ročná záruka bez obmedzenia km

AUTORIZOVANÝ DEALER
PREDAJ, SERVIS, LEASING

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
2 izbový byt - 

Šamorín
Najnižšie podanie: 64 080,00 EUR 

Termín konania dražby: 
dňa 07.02.2019 o 11:30 hod.
Miesto konania dražby: 
Veľký Salónik na prízemí Ho-
tela DREAM, Kapitulská 12, 
917 01  Trnava, okres Trnava, 
Trnavský kraj.
Dražobná zábezpeka:
10 000,00 EUR

Predmet dražby: byt č. 12, 3.p., vchod 1, v polyfunkčnom dome súpis-
né č. 811, postavenom na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej 
mape pod parcelnými č. 2595. Podiel priestoru na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach bytového domu súpisné č. 811 a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku, parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape 
ako parcelné č. 2595, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o vý-
mere 993 m2 o veľkosti 64/1423. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 
2619, k.ú. Šamorín.

Kontakt: 02/32202723, 0911 833 859, 
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

 
www.lacne-vizitky.sk

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%.

0907 779 019
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DISTRIBÚCIA (26 000 domácností)

DUNAJSKOSTREDSKO

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

Marian Vörös   0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: Mestá.: 
Dunajská Streda, Šamorín, Veľký 
Meder, Gabčíkovo, Vrakúň

Obce-mestá (každý párny týž-
deň):
Jahodná, Veľké Dvorníky, Povo-
da, Kutníky-Blažov, Dolný Bar, 
Medveďov, Dolný Štál, Čilizská 
Radvaň, Baloň, Okoč, Jurová, Trs-
tená na Ostrove, Baka, Topoľník

Obce-mestá (každý nepárny 
týždeň):
Zlaté Klasy, Štvrtok na Ostrove, 
Kvetoslavov, Báč, Kyselica, Rohov-
ce, Trnávka, Macov, Holice, Michal 
na Ostrove, Lehnice, Horná Potôň, 
Orechová Potôň, Horný Bar, Vy-
drany, Veľké Bláhovo 

dunajskostredsko@regionpress.sk

Redakcia: Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA

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.

Čo to je metabolizmus?
Metabolizmus je súbor všetkých bio-

chemických dejov v  tele človeka, pri  
ktorých sa nepretržite spracúvajú všetky 
látky do tela prijaté, alebo v tele vytvore-
né tak, aby bola zabezpečená správna 
funkcia ľudského tela. Predstavuje kom-
plexné a zväčša aj komplikované deje:

ako anabolická úloha. 

úlohou. 
Metabolické deje sú riadené zväčša 

rôznymi enzýmami. Dochádza pri nich 

-
-

dochádza k narušeniu rovnováhy a obja-
vujú sa rôzne ochorenia. 

Aj keď v  humánnej -

prebiehajú vo všetkých živých organiz-

a život všetkého živého.
Aký je to bazálny metabolizmus?

Bazálny, teda základný metabolizmus 

je taký, ktorý je potrebný na udržanie 
-

málnej fyzickej a  psychickej aktivite, 

Nazýva sa aj kľudový energetický výdaj. 
Je to minimálne množstvo energie po-
trebnej  na  udržanie všetkých výlučne 

srdca, ciev, na dýchanie, trávenie, obno-
vu buniek, udržanie telesnej teploty. Je 
stanovené pre  organizmus  v  pôstnom 
a pokojnom stave. Predstavuje asi 40-70 
percent potrebnej celkovej dennej ener-
gie, v závislosti od veku, životného štýlu, 
hmotnosti, pohlavia, fyzickej aktivity.

Na výpočet bazálneho aj celkového 
metabolizmu sú rôzne spôsoby, viaceré 

-
nedicta, Jamesa, Cun-
ninghama alebo podľa 

organizácie. Všetky 
-

cienty, ktoré zosúlaďu-
jú s  vekom a  hmot-

Metabolizmus, bazálny 
metabolizmus, potreba energie

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

-
Cun-

podľa

etky 
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aďu-
ot-
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Šamoríne a Dunajskej Strede

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558/19, 929 01 Dunajská Streda

Tel.: 0905 955 554 
www.eurokamennobe.sk

nobe
Kračanská cesta 558n

Mimoriadna akčná ponuka 20% 
na vybrané skladové hroby

Ponuka platí do 31.01.2019, 
alebo do vypredania zásob 

Dunajská Streda

%%

Akčná ponuka na kuchynské pracovné dosky 
a zásteny z prírodného kameňa 15%
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LETÁKY
0907 779 019

Najčítanejšie

regionálne

noviny

»Predám- Eladó HYUNDAI 
SantaFe 2,2 CRDi 110 kW, r.v.: 
2007 v maximálnej plnej 
výbave, strieborná farba, 
kúpené na Slovensku, má 
garantovaných 226.000 
km v top stave, garážo-
vané, čerstvo po veľkom 
servise! Cena 6.500-€-do-
hoda. Tel.: 0905 578 188

»Kúpim Škodu Fábiu, alebo 
Octaviu aj combi s clímou, 
maximálne 90.000 km len 
v dobrom stave. Tel.: 0905 
578 188
»ČZ-JAWA kúpim Motocy-
kel/Diely- DOHODA ISTÁ 
0908205521
»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON. KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406

»Garázs eladó 18m2 szere-
ló gödörel, villany, frissen 
meszelt. Tel.: 031 552 60 
04 este 19 után

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Predám prvorepublikový 
nábytok z masívu vo vý-
nimočnom stave. Kontakt: 
alena.ulicnikova@gmail.
com»Predám ROZMARÍN 
čerstvé odrezky na SVADBY 
dĺžka 8 cm 100 ks za 20-€, 
dlhšie dohodov. Tel.: 0905 
578 188

»Kúpim rôzne starožitnosti 
aj poškodené. Tel.: 0903 
753 758
»Kúpim hodinky Schaf-
ausen. Tel. 0944137683

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    
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» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Najprv mi do-
voľte popriať - 
všetko najsamlep-
šie v novom roku, 
všetkým ľuďom 
dobrej vôle. A teraz 
mi dovoľte napísať 
niečo o sviniach 

nenažraných. Áno, bohužiaľ, takto tvr-
do musím nazvať vraj “pánov” poslan-
cov, ktorí si bez hanby zvýšili od nové-
ho roku platy o nehoráznych 1514 eur!

Áno aj ja som poslanec, ale na 
rozdiel od mojich kolegov ja osobne a 
poslanci nášho hnutia Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (OĽANO), sme 
jediní predložili do parlamentu ešte v 
októbri návrh, aby sa platy politikom 
nezvyšovali. Samozrejme, nepodporil 
nás ani jeden jediný koaličný poslanec 
a tým zabezpečili, aby sa platy poslan-
com skokovo takto nehorázne zvýšili.

Už rok predtým predseda SNS po-
vedal predsedom klubov, že keď mi 
nebudeme otvárať tému zmrazenia 
platov, tak oni - rozumej SNS, SMER a 
Bugárovci, budú ticho a platy sa zvýšia. 
Vtedy som im to, našťastie, na posled-
nú chvíľu prekazil a tak utreli zobáky.

Tentokrát si Danko spiknutie proti 
ľuďom poistil dokonalejšie a vyšlo im 

to. Bohužiaľ aj za prispenia niektorých 
opozičných strán. A čo ma najviac 
mrzí, Pellegrini sa zahral na slepú 
babu a nepovedal proti nemorálnemu 
zvýšeniu platov ani ťuk. Keď sa pýtate 
prečo, tak zrejme aj preto, lebo si aj on 
takto sám sebe prilepšil o 2 tisíc eur 
mesačne!

Čo s tým? Predložil som do parla-
mentu na najbližšiu schôdzu návrh 
novely, ktorá by zvýšenie platov zruši-
la a zaviedla by pravidlo, aby sa platy 
poslancom zvyšovali vždy len presne 
o toľko, o čo narastú v priemere platy 
zamestnancom na celom Slovensku. 
A teraz uvidíme, kto využije šancu na 
opravu svojho zlyhania. Budem veľ-
mi rád, ak si kolegovia z iných strán 
uvedomia, že zvýšiť 
si samým sebe plat 
o 1514 eur, kým 
ľuďom Pellegrini 
zvýšil ceny tepla, 
elektriny a plynu 
v priemere o 7% a 
dôchodky o tráp-
nych 7 eur, nie je ani 
správne a ani mo-
rálne.

Rodičia urobili pri mojej výchove 
jednu zlú a jednu dobrú vec. Zlou ve-

cou je, že ma prísne vychovávali, aby 

som hovoril stále pravdu a hlasno kričal 

keď vidím neprávo. Táto vlastnosť mi 

narobila veľa silných nepriateľov. Tou 

dobrou vecou bolo v podstate to isté, 

lebo pravdovravnosť a boj za spravodli-

vosť ma ženú každý deň dopredu.

Posledných 15 rokov tvrdo kritizu-
jem rozkrádanie, tunelovanie štátu, 
zlé politické rozhodnutia a prešľa-
py v súdnictve a za to som trestaný 
mediálnym lynčom na moju osobu, 

kde ma rôznymi vymyslenými kauzami 

politici a oligarchovia chcú zdiskredi-

tovať. Aj keď tieto útoky moja rodina 

znáša veľmi ťažko, mňa stále utvrdzujú 

v to, že robím správnu vec.

Pre mnohých politikov som nepo-
hodlnou osobou. Nevlastním média, 

tak ako niektorí slovenskí oligarchovia 

a preto brániť sa vymysleným útokom 

na moju adresu je často nemožné. Vždy 
som sa bránil súdnou cestou. Za po-

sledných 15 rokov som bol účastníkom 

viac ako 10 súdnych sporov. Napadol 

som napríklad i vyjadrenie Lipšica, 

ktorý tvrdil, že má prepis nahrávky 

medzi mnou a Sadikim. Zažaloval som 

generálnu prokuratúru a na súde žiadal 

o zverejnenie telefonátu. Samozrejme 

žiadnu nahrávku nemajú, lebo takýto 

telefonický rozhovor sa nikdy neusku-

točnil a súd som vyhral. Podobných 

súdov vrátane disciplinárnych bolo 

viacero. Zakaždým som vyhral, lebo 

bojujem za pravdu a spravodlivosť a 

moje hodnotové nastavenie je také, že 

sa mi priečia nezákonné veci a preto ich 

jednoducho nerobím.

Bohužiaľ občania nesledujú roz-

hodnutia súdov tak ako sledujú oligar-

chami vlastnené média, ktoré o mne z 

pochopiteľných dôvodov hovoria len a 

len lži.

Drahí občania, neprosím týmto tex-

tom o podporu, ale prosím, aby ste sa 
zamysleli, či je možné vyhrať všetky 
súdne spory ak by nebola pravda na 
mojej strane. Tiež prosím zvážte, či 

chcete mať prezidenta vedca (ktorý o 

riadení štátu nevie nič), právničku (kto-

rá bojovala 10 rokov za akúsi skládku 

v Pezinku), politikov (ktorí napáchali 

veľa škôd v našej vlasti), alebo človeka, 

ktorý celý život bojuje iba za spravodli-

vosť, bol predsedom Najvyššieho súdu, 

ministrom spravodlivosti, nebojí sa oli-

garchov a sľubujem, že budem vždy 
hovoriť len pravdu, odkrývať korup-
ciu a bojovať za Vás všetkých.

HARABIN: Otvorme oči.

tefan Harabin
anský kandidát 

prezidenta SR

ciu a bojovať za Vás vše
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PREČÍTAJ SI LEPŠIE NOVINY
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Obsadzuje tieto voľné pracovné miesta:

V prípade seriózneho záujmu o trvalý pracovný pomer volajte (od pondelka do piatku v čase od 9:00 - 13:00) na tel.:

 0918 342 807

WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR spol. s r.o.

Diaľničná 2, SENEC

 Práca v stabilnej spoločnosti
 Rodinná firemná kultúra so silnými hodnotami
 Deň zdravia - ovocie, džúsy
 Stravné lístky vo výške 3,60 plne hradené zamestnávateľom
 Dochádzkový bonus a mimoriadne prémie

 Možnosť kariérneho rastu
 Vianočné odmeny
 Starostlivosť o zamestnancov, letná párty, Vianočný večierok
 Doprava zamestnancov z vybraných lokalít
 Zaškolenie na VZV, NZV

PRE VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV PONÚKAME AJ INÉ NEFINANČNÉ BENEFITY:

Skladník (Vodič VZV)
Práca na 2 zmeny: od 6:00 do 14:15 a od 14:15 do 22:30
• Vychystávanie tovaru – pomocou skeneru a na VZV vozíku

• Inventarizácia – občasné a pravidelné kontroly stavu skladu

• Udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku

• Starostlivosť o zverené pracovné prostriedky , VZV, skener

Doprava z vybraných miest zabezpečená (Šaľa, Galanta, Dunajská Streda, Veľký Meder)

Mzda: vo výške 650 €, plus variabilná zložka v závislosti od skúseností až do výšky 290 €

Skladník (manipulačný pracovník v sklade)
Práca od 6:00 do 14:30
• Vychystávanie tovaru – pomocou skeneru a na NZV vozíku

• Manipulácia s tovarom - prekladanie, prelepovanie, prebaľovanie

• Inventarizácia – občasné a pravidelné kontroly stavu skladu

• Udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku 

• Starostlivosť o zverené pracovné prostriedky – nožík, NZV, skener

Mzda : do výšky 820 €, plus mimoriadne odmeny, nadčasy preplácané s 50% -tným príplatkom

Servisný technik, údržbár strojov
Práca na 2 zmeny: od 6:00 do 14:15, od 14:15 do 22:30
• Vykonávanie pravidelnej preventívnej údržby a nastavenia strojov na dennej, týždennej a mesačnej báze

• Oprava a údržba strojov a strojných zariadení pre balenie potravinárskeho tovaru - elektrická a aj mechanická časť

• Zodpovednosť za kompletný proces údržby, bezporuchový a bezpečný chod strojov a výrobných zariadení

• Nastavovanie strojov a strojných zariadení

• Iné pomocné a údržbárske práce podľa potreby

Doprava z vybraných miest zabezpečená (Šaľa, Galanta, Dunajská Streda, Veľký Meder)

Mzda: od 850 € brutto a viac na základe kvalifikácie a skúseností

Pracovník na úsek pre balenie cukroviniek
Práca na 2 zmeny: od 6:00 do 14:15, od 14:15 do 22:30
- balenie cukroviniek

- skladanie obalov na cukrovinky

- paletovanie, páskovanie

- dodržiavanie pracovných postupov, nariadení, požiadaviek na kvalitu, ochranu zdravia a bezpečnosti práce na zmene

Doprava z vybraných miest zabezpečená (Šaľa, Galanta, Dunajská Streda, Veľký Meder)

Mzda: 600 €
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V cene: uvítací aperitív, ubytovanie, stravovanie,
folklórne vystúpenie a zájazd do Jablonky ( PL )
Bonus: vstup do sauny - 2 hodiny s 30% zľavou!!!
Voľné termíny:  4.2. – 8.2.  |  11.2. – 15.2. 2019  

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396
Rezervácie: 0918 591 942
www.oravskahoraren.sk

Pobyt  „Zimná krása Oravy„
na 5 dní/ 4 noci s polpenziou
a Programom iba za
132.- EUR/ 1 osoba a pobyt !!!

Zimná krása Oravy

V ponuke aj pobyt:
Polročné a Jarné prázdniny,
Veľkonočný pobyt a dotácia pre dôchodcov.

�'()*+*+�,-�/0123(+�4�5�
www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
!�����$������6,+770
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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 70 €, 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 

hľadáme 
kolportérov

INFO: 0907 779 019 
Po - Pia od 8.30 do 16.30

na roznos novín počas víkendov na dohodu

Kvetoslavov - min.  4,65 Eur brutto za jeden roznos

+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

hľadáme 
kolportérov

INFO: 0907 779 019 
Po - Pia od 8.30 do 16.30

na roznos novín počas víkendov na dohodu

O. Potôň - min. 5,02 Eur brutto za jeden roznos

+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

hľadáme 
kolportérov

INFO: 0907 779 019 
Po - Pia od 8.30 do 16.30

na roznos novín počas víkendov na dohodu

Šamorín - min. 5,03 Eur brutto za jeden roznos

+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

hľadáme 
kolportérov

INFO: 0907 779 019 
Po - Pia od 8.30 do 16.30

na roznos novín počas víkendov na dohodu

V. Meder - min. 4,98 Eur brutto za jeden roznos

+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

 


