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Týždenne do 30 000 domácností

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 Medzinárodný deň patriotizmu. Vlastenectva. Toho, čo je základom ochrany
záujmov štátu. A štát sme my, občania.
Nie politické strany a nie ich protagonisti. Hoci si to
o myslia a sú o tom zjavzjav
íkladoch ich
ne – aj na príkladoch
konania – presvedčení.
resvedčení.
Je čas vyviesťť ich z ich
omylu.
Pekný týždeň,
deň, milí čitatelia, i s pripomienpomienkou na vlastenectenectvo také, akým
m by
malo byť.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ARRI s.r.o.

0905 746 124

07-0012

Nie, nejde o jazykový subštandard
v titulku, je to presný a korektný citát.
Konkrétne, tieto slová adresoval Slovákom Ján Pavol II. počas návštevy našej
krajiny v roku 1995. V preklade - „patriotizmus, 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 nežije? Lebo je príležitosť a je aj najvyšší
čas. Tou príležitosťou je blížiaci sa Medzinárodný deň patriotizmu (23. januára) a výzvou sú mnohé a čoraz častejšie
javy, ktoré do našej spoločnosti vnášajú
viacerí politici a ich vlastnou hlúposťou
výrazne obmedzení adoranti. Patriotizmus alebo vlastenectvo je láska a oddanosť vlasti, hrdosť na jej minulosť a prítomnosť, úsilie chrániť záujmy vlasti.

REZIVO, KROVY
ŠKRIDLA, PLECH
STRECHY NA KĽÚČ
REKONŠTRUKCIE

www.strecha.ws

Príjmem
pomocníka
na betónovanie základov
náhrobných kameňov
6€/h v hrubom

od 1. marca

0905 320 476

36-0002

„Patriotizmus tak, nacionalizmus ne!“

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

16-0024

Najčítanejšie regionálne noviny

ÚRADNÉ A SÚDNE PREKLADY
NEMČINA
SLOVENČINA
0907 188 152 - Mgr. Csilla Molnárová, PhD.

ODVOZ STAVEBNÉHO
A KOMUNÁLNEHO ODPADU
Sládkovičovo, Fučíkova:
Predaj 3izb bytu 100m2,
na 1/2p., plast. okná, tehla.

NÁBYTOK NA MIERU

36-0018

Róbert Bukovský |

36-0015

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk

Predaj lukratívneho stavebného pozemku 1377m2,
18x76m v centre Sládkovičova.

0911 266 549
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0907 652 710

45-0027

Za rozumné ceny!

Cena: 59.900,-€

Cena: 133.000,-€

36-0013

okrem medicínskych a technických
Volať - PO - ŠTV: 8°°-16°°, PIA: 8°°-13°°

36-0005

t uskladnenie a odvoz odpadu 0907 173 047
kontajnermi
t prenájom kontajnerov a el. búracích kladív
t vypratanie bytových a nebytových priestorov

Preklad všetkých typov listín
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA
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(*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

Stravné lístky v hodnote
70€ za mesiac zdarma

Mesačný Bonus
za výkon a kvalitu

Podmienkou je
schopnosť pracovať v trojzmennej prevádzke v stoji

x

dobrý zrak, schopnosť rozlišovať farby

x

ochota pracovať

V prípade záujmu nás navštívte!

Pohovory máme
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pravidelné
zvyšovanie platov
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

o 8:00 na našej adrese.
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Daňové povinnosti v januári

Farmári už stratili trpezlivosť

Je ich samozrejme viac, ako možno
na tak malej ploche spomenúť, ale
pripomeňme si tie základné, ktoré sa
týkajú asi najväčšieho počtu občanov.
Daň z motorových vozidiel alebo
tiež „cestná“ daň - Predmetom tejto
dane je vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období používa na podnikanie
v zmysle § 2 Obchodného zákonníka alebo na dosahovanie príjmov
z podnikania a z inej samostatnej
zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1
a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov a je evidované v Slovenskej
republike. Podnikaním sa rozumie
sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom
mene a na vlastnú zodpovednosť za
účelom dosiahnutia zisku. Podľa tohto ustanovenia jedným z významných
pojmových znakov podnikania je
sústavnosť, teda úmysel podnikateľa
vykonávať túto činnosť opakovane,
pričom kritérium sústavnosti spĺňa
aj sezónna činnosť, prípadne činnosť,
ktorú podnikateľ na určitý čas preruší, napr. z dôvodu práceneschopnosti,
nedostatku pracovných príležitostí,
voľných dní, a pod.
Na základe uvedeného, aj keď počas prerušenia činnosti sú vozidlá
nevyužité, je naplnený predmet dane
z motorových vozidiel. Skutočnosť, že
podnikateľ nepoužíva vozidlo každý
deň, nespôsobí prerušenie samotnej
podnikateľskej činnosti, z čoho vy-

Ešte koncom decembra sa europoslanci z Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu v Gyňove v
okrese Košice-okolie stretli s farmármi
z východného a južného Slovenska z
Iniciatívy poľnohospodárov. Cieľom
návštevy Slovenska bolo preskúmať
využívanie poľnohospodárskych dotácií z rozpočtu Európskej únie. Farmári
na problémy poukazovali aj s približne 50 poľnohospodárskymi strojmi s
transparentmi, ktoré boli popri ceste
na trase z Barce do Gyňova.
Poľnohospodári hovorili napríklad
o sofistikovanej korupcii, nerešpektovaní súdnych rozhodnutí zo strany
Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
podnikaní finančných skupín s pôdou,
neplnení sľubov, či zastrašovaní. Predstaviteľ iniciatívy František Oravec vnímal spoločné stretnutie za zúfalý krok
farmárov. „Okrem pána generálneho
prokurátora Čižnára nás nikto nechce
vypočuť. Mnohými listami sme sa snažili požiadať premiéra o stretnutie. Sľúbil, že sa s farmármi stretne. Chceme
ho upozorniť, že pri Košiciach sa pácha
veľký podvod s eurodotáciami na pôdu
v oveľa väčšom rozsahu, ako je prípad
Rošková,“ povedal. Zároveň vyjadril
presvedčenie, že delegácia rozprúdi
tému zneužívania agrodotácií, o ktorej
pred svojou smrťou písal aj zavraždený
novinár Ján Kuciak.
Český poslanec Tomáš Zdechovský
ako člen delegácie označil informácie,

plýva, že vozidlo je predmetom dane
naďalej. Pod pojmom „používanie vozidla na podnikanie“ je potrebné chápať aj dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej
činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov. Ide o príjmy z
podnikania a príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, napr. súdnych znalcov, exekútorov, športovcov
a podobne.
Priznanie k dani z nadobudnutej
nehnuteľnosti - To podávajú len tie
fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla v uplynulom roku nehnuteľnosť
alebo nastala zmena do 31. januára.
Priznanie k dani z nehnuteľností je
daňovník povinný podať príslušnému
správcovi dane do 31. januára toho
zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu
vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Ak daňovník podal priznanie k
dani z nehnuteľností v termíne do 31.
januára a v ďalšom období sa stane
vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby,
bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa,
nájom alebo užívanie nehnuteľností,
je povinný podať čiastkové priznanie
k dani z nehnuteľností príslušnému
správcovi dane z nehnuteľností.

» red
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ktoré si od farmárov z východného Slovenska počas posledných dvoch dní
vypočul, za neuveriteľné. Ako hovorí,
je potrebné vyvodiť dôsledky a osobnú
zodpovednosť. Podľa neho takýmto
spôsobom európske dotácie fungovať
nebudú. „V 27 štátoch EÚ to proste
funguje, prečo to nemôže fungovať na
Slovensku,“povedal s tým, že doterajšie opatrenia vlády nie sú dostatočné a
musia sa oveľa viac sprísniť.
O konkrétnych krokoch a dôsledkoch je podľa neho predčasné hovoriť.
„Myslím si, že Slovensko dostalo dostatok priestoru, aby to prešetrilo a aby došlo k nejakej náprave. Čas sa skracuje a
v prípade, že nedôjde k systematickým
zmenám, myslím si, že budeme navrhovať nejaké opatrenia. Tie by sa slovenskej vláde nemuseli páčiť,“ spresnil s tým, že pozastavenie čerpania
dotácii považuje za najkrajnejší krok.
„Nejde o to zastavovať ľuďom dotácie,
pretože občania tu normálne pracujú,
je tu 17.000 farmárov, ale nemôžeme
posielať peniaze nejakým podvodníkom, ktorí si podvodným spôsobom
uplatňujú nárok na pôdu,“ dodal Zdechovský.
Medzitým sa začal ďalší rok, malí
farmári čoraz hlasnejšie pripomínajú,
že sa nič nedeje a že nevnímajú žiadnu
snahu o nápravu. Najnovšie je na spadnutie ďalšia protestná akcia. Akú bude
mať podobu, ukážu najbližšie dni.

» TA SR
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02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA kúpim Motocy-

kel/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521
»CZ 175 ŠPORT SKUTER JAWA
90 250 350 PIONIER STADION. KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem veľký byt 1+1

v RD v Šali, samostatný
vchod s vonkajšou terasou. 0903 731 710

05 DOMY / predaj
»Predám 3-izb. , veľký,

čiastočne prerobený byt v
Sládkovičove za 64 000€.
0905 513 844
»Predám novostavbu bungalow v Hodoch na 8á
pozemku. Cena 142 000€.
0903 219 369

PRIJMEME
PREDAVAČKU

Zákony pre ľudí, alebo ...
Nový bratislavský primátor sa čoskoro
po svojom zvolení nechal počuť, že bude
podporovať novú petíciu za zrušenie hazardu. Tá predošlá totiž už navždy odišla
do histórie. Tristotisíc obyvateľov Bratislavy ostalo nevypočutých, ponížených
tzv. „zákonnosťou“ a nálezom súdu. Akcia straty petičných hárkov sa vydarila.
Vôľu občanov môže jednoducho zmariť
niekoľko mestských poslancov a sudcov
vyznávajúcich „slobodu gamblérstva“.
Iste, zákony treba dodržiavať, no
často máme pocit, že neslúžia naozaj
užitočným veciam, ale na to, aby umlčali
či znemožnili pre spoločnosť prospešné
úmysly. Keď sloboda, tak sloboda – za
každú cenu. Sloboda voliť aj smrť počatého dieťaťa, sloboda užívať drogy, sloboda
sobášiť kohokoľvek s kýmkoľvek, sloboda
hrať o peniaze do nemoty, sloboda nechať
podstúpiť eutanáziu. Existuje na to ne-

škodný pojem: regulácia. Hazard, drogy,
interrupcie, eutanáziu, voľné zväzky netreba zrušiť. To by bolo príliš tvrdé a nedemokratické. Stačí ich „regulovať“. A regulovať znamená povoliť a legalizovať.
Aktivisti proti hazardu či „za slušnú
Bratislavu“ teda začínajú odznova zbierať podpis za podpisom, usilovne chodiť
od brány k bráne. Uvidíme, či ich nezdolá
únava, sklamanie, a či ľudia ešte nájdu
chuť „ísť hlavou proti múru“ zákonov.
Strana slabších, chudobnejších a bez
mocenského vplyvu môže zvíťaziť už iba
vytrvalosťou, trpezlivosťou a s patričnou
dávkou ilúzií. Ľudia a zákonníci bojujú
vzájomne ako Dávid s Goliášom. Musia
nájsť odvahu, nezlomnosť a zbraň takej
jednoduchosti, na ktorú Goliáš vo svojej
nadutosti akosi pozabudne. Držím palce
tomuto dielu „za slušnú Bratislavu“.

NA TPP DO PREDAJNE
NA ŽELEZNIČNEJ STANICI
V ŠALI. MZDA: 500 €
brutto, stravné lístky.
VIAC INFO: 0908 580 999

76-0011

Občianska
riadková
inzercia

» Mária Raučinová, Fórum života

13 RÔZNE / predaj
»Predám prvorepublikový
47-014

nábytok z masívu vo výnimočnom stave. Kontakt:
alena.ulicnikova@gmail.
com
»Predám 2 fotelky a tv
stolík. 0915 470 467

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

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 mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. 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 uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Rodičia urobili pri mojej výchove
jednu zlú a jednu dobrú vec. Zlou vecou 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 spravodlivosť ma ženú každý deň dopredu.
Posledných 15 rokov tvrdo kritizujem rozkrádanie, tunelovanie štátu,
zlé politické rozhodnutia a prešľapy v súdnictve a za to som trestaný
mediálnym lynčom na moju osobu,
kde ma rôznymi vymyslenými kauzami
politici a oligarchovia chcú zdiskreditovať. Aj keď tieto útoky moja rodina
znáša veľmi ťažko, mňa stále utvrdzujú
v to, že robím správnu vec.
Pre mnohých politikov som nepohodlnou 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 posledných 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 neuskutočnil 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 rozhodnutia súdov tak ako sledujú oligarchami vlastnené média, ktoré o mne z
pochopiteľných dôvodov hovoria len a
len lži.
Drahí občania, neprosím týmto textom 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 (ktorá bojovala 10 rokov za akúsi skládku
v Pezinku), politikov (ktorí napáchali
veľa škôd v našej vlasti), alebo človeka,
ktorý celý život bojuje iba za spravodlivosť, bol predsedom Najvyššieho súdu,
ministrom spravodlivosti, nebojí sa oligarchov a sľubujem, že budem vždy
hovoriť len pravdu, odkrývať korupciu a bojovať za Vás vše
všetkých.

JUDr. Šttefan Harabin
občiaanský kandidát
na prezidenta SR
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33-0003

Chcete si
podať
inzerát?

HARABIN: Otvorme oči.

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

»Hľadám šarmantnú obyčajnú dámu okolo 50 rokov SMS 0919041625
»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

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
www.lacne-vizitky.sk
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Nemocnica chudobných

NENAŽRANCI
Najprv mi dovoľte popriať všetko najsamlepšie v novom roku,
všetkým ľuďom
dobrej vôle. A teraz
mi dovoľte napísať
niečo o sviniach
nenažraných. Áno, bohužiaľ, takto tvrdo musím nazvať vraj “pánov” poslancov, ktorí si bez hanby zvýšili od nového 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 poslancom skokovo takto nehorázne zvýšili.
Už rok predtým predseda SNS povedal 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 poslednú 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 parlamentu na najbližšiu schôdzu návrh
novely, ktorá by zvýšenie platov zrušila 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 veľmi 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 trápnych 7 eur, nie je ani
správne a ani morálne.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Sú ľudia, ktorí skončili na ulici. Dôvody boli rôzne, ale nenarodili sa tam.
Nemám na mysli iba bezdomovcov pred
obchodným centrom, ale aj deti bez rodičov a seniorov bez úspor.
Títo ľudia nepotrebujú iba jedlo
a strechu nad hlavou, ale aj prácu, pocit
užitočnosti a šancu na návrat do života
– tak ako to robia páni Vladimír Maslák, Marián Kuffa, Peter Gombita, Marián Vivodík, Norbert Ďurdík, Roman
Gažúr, Peter Valíček, Humbert Virdzek
a ďalší. Vianočné kapustnice nasýtia
iba jeden deň v roku. Ľudia z ulice však
potrebujú pomoc každý deň. Mnohí
nemajú v poriadku doklady, financie,
zdravie. Potrebujú telesnú aj duševnú
očistu a niektorých čaká dlhá cesta.
Niektorí ľudia, ktorí prichádzajú do
Dobrého pastiera v Kláštore pod Znievom, majú diagnózu staroba a opustenosť. Nemajú nikoho, ani našetrené peniaze, ani poriadny dôchodok a strechu
nad hlavou. Je pekné vidieť postupné
zmeny na tých, ktorí prichádzajú. Najskôr očista tela, potom ducha. Pomáhajú tieto pravidlá – prijatie (nechajte
svoju minulosť za dverami a staňte sa
novým človekom), pokoj, práca, pomoc
druhému (z nemocného sa stáva zdravý, až keď začne pomáhať druhému

- ľudia z Dobrého pastiera pomáhajú
aj ľuďom vonku, niektorí si robia kurzy opatrovateľov), žitie v prítomnosti,
peniaze nepoužívame (nikto ich nemá
pri seba, aby ho nepokúšali, najskôr sa
splácajú dlhy a potom sa šetrí na budúcnosť), pitie alkoholu, vulgárne slova a agresivita nie sú tolerované.
V Dobrom Pastierovi pribúdajú starí a chorí, ktorí potrebujú zdravotnú
starostlivosť aj podmienky na dôstojný odchod z tohto sveta. Pripravujeme
stavbu Domu sociálnych služieb Sv.
Margity Uhorskej. Chceli by sme začať
už na jar. Máme skúsenosti s viacerými
budovami, ktoré sme kúpili a prerobili
vlastnými silami. Dnes sú v nich chorí
a starí ľudia. Prosíme o modlitby a pomoc, podľa možností. Viac informácii –
www.ozdobrypastier.eu, alebo ozdobg ma i l.
r y pa st ier@g
com.
Naša
spoločoločnosť bude zdravá,
ravá,
keď prijmeme všetkých – chudobných,
bných,
ých,
starých, chorých,
siroty, aj ľudí
z ulice a z väzenia.

WWW.REGIONPRESS.SK
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» Ján Košturiak
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trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

OPERÁTOR VÝROBY
!$ 6,+770
! 
#$$ 6,+770
'$"!%!
#$" 6,+770
 #4*456
$$ 6809:

Dostali ste chuť na pravé talianske espresso
z čerstvo namletej kávy?
Alebo to skôr bude jemné latte?
Či capuccino s kvalitne našľahanou penou?

Honorár brutto 70 €, 80 €,90 € za 24 hod.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

Teraz už nemusíte robiť kompromisy.
Všetky tieto druhy Vám vo vysokej
kvalite pripraví kávovar nemeckého výrobcu

Melitta Caffeo Solo & Perfect Milk.

32-0007

85-0085

 :;787984:497

3Ø 4Ë44-  4
44444444444444444444 Ī4 ===

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

www.konstrukter.sk
'()*+*+,-/0123(+45
info@konstrukter.sk

NAJMENŠÍ
PLNOAUTOMATICKÝ
KÁVOVAR NA SVETE !

Zimná krása Oravy

Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom  


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


  

 

&! !!$$! $'"! 
()!*!!+*
"'",&! *-.!

0907 / 727 205

kavovary@regionpress.sk

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

%$/($"! "!+

#!&! 0&1
PRAVIDELNÝ TURNUS.
     
     

499

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

 !!"

#!#$! !%
!!"#$$%$!##
cleissro@gmail.com

Objednávky:

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

EUR

CENA VRÁTANE 12KG KÁVY

+KÁVA NA POL ROKA ZADARMO*

*6 BALÍKOV 1 KG KÁVY FERLUCCI (40% ARABICA,
60% ROBUSTA) VYSTAČÍ NA POL ROKA PRI
SPOTREBE 4 KÁV DENNE
27-0011



%$&"

NEMÁTE PRÁCU

20x32x45,5 cm

DOPRAVA ZADARMO

ĄýøúĎăýðăôò÷ýþûńöøð
ĂþĉðāĄĝôýŭüąŭĂûôóúþü
Tvárové ošetrenia
FRAKČNÁ MIKROIHLIČKOVÁ RÁDIOFREKVENCIA
ąĈÿýĄăøôāôóĄúòøðĂăāøıùðĉøôąôûðĂăøòøăðąāĎĂúĈ
ÿøöüôýăāôüþóôûĎòøð
ăøüĄûþąðýøôúþûðöĢýþąŭò÷ðôûðĂăøòıýþąŭò÷ąûĎúøôýðøò÷ýĎĂûôóýĢ
ąĈÿıýðýøôøóøăôĽýŭþúðüűøăŭûøŻøýöþąŭôõôúăzðŖăðāþąðýøôþĉóāðąýŭò÷
ÿāþòôĂþąąÿþóúþűıðăąþāñðýþąĢ÷þúþûðöĢýĄ

MONOPOLÁRNA RÁDIOFREKVENCIA
ąĈÿýĄăøôĂÿôąýôýøôôûðĂăøòøăðąāĎĂúĈ

Prenajmeme

ăøð÷ýĄăøôúþûðöĢýþąŭò÷ąûĎúøôýąĈ÷ûðóôýøôÿþąāò÷þąŭò÷ąāĎĂþú
ąĈÿýĄăøôąāò÷ýĢ÷þăúðýøąðóû÷þóþñĎăąþāñðúþûðöĢýþąŭò÷ð
ôûðĂăøýþąŭò÷ąûĎúøôýāþĉÿŝŖśðýøôăĄúþąŭò÷ąðýúŝŖøúþą5ÿþóñāðóþú6

kancelársky priestor
v centre GA.

|þĉóąø÷ýøăôúþýăŝāĈăąĎāôýðŖăðāăĄùăôþĉóāðąýŭÿāþòôĂðąĈ÷āðùăô
ñþùÿāþăøþò÷ðñýĄăôùÿûôăøùðĉąĎüððúýĢ

(2 malé kancelárie – len spolu).

Formovanie postavy

Hľadáme

KAVITÁCIA SÚBEŽNE S MONOPOLÁRNOU RÁDIOFREKVENCIOU

dôchodkyňu

õþāüþąðýøôĂÿôąýôýøôăôûðāôóĄúòøðăĄúþąôùąāĂăąĈòôûĄûøăıóðùðĉąĈĂăāøô

0948 036 595 Galanta, Šafárikova 428/1 nájdete nás aj na
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36-0022

~ôóĄúòøðÿþóúþűýĢ÷þăĄúĄòôûĄûøăıóĈąŭāðĉýĢõþāüþąðýøôÿþĂăðąĈðĂÿôąłþąðýøôÿþúþűúĈ

0903 497 447

36-0000

na upratovanie v centre GA.
VPP, 2,50.-EUR/hod netto

