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cii – iba pripomíname, že už niekoľko
týždňov zverejňujeme aj politickú reklamu, ale výlučne v intenciách zákona a s
poznámkou, že názory vydavateľstva sa
nemusia zhodovať s názormi inzerentov.
Vnímame to ako službu pre vás, aby ste
dostali možnosť spoznať kandidátov na
post hlavy štátu aj z iného uhla.
A, skoro sme zabudli, máme tu
predsa Hromnice! Hromnice patrili k
najvýznamnejším pranostickým termínom. Ľudia napríklad verili, že ak na
Hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho
povlečie, ale ak je silný mráz, treba sa
ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar
je predo dvermi. Všeobecne platilo, že čím väčšia
zima na Hromnice, tým
lepšia úroda, teplejšie
leto a skorá jar. Tak sa
pomaly chystajme privítať ju.
Pekný a pokojný týždeň

REZIVO, KROVY
ŠKRIDLA, PLECH
STRECHY NA KĽÚČ
REKONŠTRUKCIE
ARRI s.r.o.

0905 746 124

www.strecha.ws

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

LETÁKY

0907 779 018

76-0015

Opäť po týždni všetko dobré, milí a
vážení naši čitatelia. Je február, mesiac z
takmer ešte stále nového roka je za nami.
Ale – hoci to celkom pravda nie je – svetlo pribúda priam závratným tempom. Aj
keď, treba ho asi hľadať všade inde, len
nie v tej záplave správ, ktoré sa na nás
sypú zo všetkých strán. Možno aj preto
niektoré informácie už ani nevnímame.
A to je zle, zjavne to niekto tak chce. Čoraz viac sa ukazuje, že ide o zámer.
Aj preto v tomto čísle našich novín
publikujeme výzvu európskych intelektuálov pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu. Šíri sa našim starým kontinentom, len u nás sa jej akosi
priestoru ešte nedostalo. Kto vie, prečo?
Ale, chceme byť aj praktickí, opäť si nájdete v čísle poučné informácie našej dopisovateľky, pani doktorky Ilavskej, alebo „zamyslenie do duší nielen rodičov“
pána učiteľa Jána Papugu.
Nazrieme, ak nám to inzertný
priestor umožní, do našich viníc, kde sa
v uplynulých dňoch rodil nový ročník
ľadového vína. A keď už sme pri tej inzer-

GLAZÚROVANIE
VANÍ

EXEKÚCIE
VOLAJTE - HÍVJON 0915 896 536

07-0012

A svetla pribúda...

59-0042

Najčítanejšie regionálne noviny
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KOMÁRŇANSKO Harabin = Katastrofa pre oligarchov
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Milí priatelia, uchádzam sa o že každé euro je potrebné pre rodinu.
podporu všetkých ľudí, ktorí majú Radšej budem mať finančne nenáročsvoju hlavu a nenaletia na prázd- nú kampaň, no ak ma chcete morálne
ne slová. Nie je pre mňa podstatné, podporiť, pošlite mi na účet aspoň
akú politickú stranu ste volili alebo cent.
budete voliť v budúcnosti. Vylučujem
akékoľvek kupčenie a politické vyjedTeším sa, že mocní, ktorí sú v
návania o podpore, vylučujem vzda- pozadí článkov dehonestujúcich
nie sa kandidatúry. Mojou jasnou moju osobu, majú z nadchádzajúambíciou je vo voľbách zvíťaziť a cich prezidentských volieb obrovský
byť prezidentom všetkých obča- strach. Tento strach je oprávnený, ak
nov. Do volieb idem s víziou zachrá- totiž vyhrá Štefan Harabin a stane
niť štát, zachrániť tradičnú slovenskú sa prezidentom, bude to katastrofa
kresťanskú rodinu a zaviesť poriadok pre oligarchov, korupčných poliv štáte, aby sa aj bežní občania dovo- tikov a pre lokajov parazitujúcich
lali práva a neboli šikanovaní svojvô- na Slovenskom štáte. A prvýkrát
ľou ktoréhokoľvek štátneho úradníka. v histórii Slovenska sa tak môže stať
Voľby nie su olympíjske hry, zúčastniť bez podpory politických strán, iba s
sa nestačí.
pomocou vás, milí občania.
Kandidujem na prezidenta SloTieto voľby budú patriť obyčajným
venskej republiky ako občiansky, ľuďom, ktorí už majú plné zuby nenárodný, nezávislý a nestranícky spravodlivosti, politickej svojvôle a
kandidát, bez peňazí oligarchov, arogancie vládnucich elít. Dozrel
bez reklamného smogu a len s čas, aby post prezidenta zastával
podporou bežných ľudí. Moja pre- kandidát, pre ktorého sú záujmy
zidentská kampaň je najlacnejšia zo Slovenska a Slovákov prvoradé.
všetkých, nemám ani jeden bilbord a
spolieham iba na podporu mojej rodiny, priateľov a bežných ľudí, aj preto
väčšina príspevkov na moju kampaň je v čiastkach 1 až 20 eur (všetko
JUDr. Št
Štefan Harabin
o mojej kampani si môžete pozrieť
občiaanský kandidát
na www.harabin-2019.sk). Nežiadam
naa prezidenta SR
vás o finančnú podporu, lebo viem,

33-0003

Podzámská 21
NOVÉ ZÁMKY
komarnansko@regionpress.sk

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Redakcia:

Pre ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko

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

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

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

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

a školy, či vydrancované lesy. Vyspelosť každej spoločnosti spoznáme podľa toho, ako sa dokáže postarať o tých
najslabších. Nasledujúce prezidentské
voľby rozhodnú aj o tom, či budeme mať
prezidenta, ktorý bude stáť vždy na strane ľudí, alebo o takýto hlas prídeme.
Uchádzam sa o vašu podporu ako
nezávislý občiansky kandidát, bez straníckych záväzkov a zákulisných dohôd.
Prioritou pre mňa je, aby prezidentský
úrad neskončil v rukách extrému, alebo
v rukách Smeru, hoci možno s usmiatou
„ľudskou“ tvárou. Som presvedčený, že
demokratickí voliči by do volieb mali ísť
čo najjednotnejší, preto je pre mňa kľúčová dohoda a spolupráca - nie hlúpe
hádky a podpásové útoky. Z tejto pozície
neustúpim ani v tejto vypätej fáze kampane.
Kandidujem na prezidenta, aby
som priniesol nádej pre ľudí, pre lepšiu
budúcnosť, pre Slovensko.

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Na svojich cestách po Slovensku často
dostávam rovnakú otázku: “pán Mistrík,
prečo kandidujete na prezidenta?”
Som chlapec z hôr. Môj otec bol záchranár horskej služby, odvtedy viem, čo
znamená pomáhať ľuďom v núdzi. Ako
školák som vyhral okresné kolo chemickej olympiády a o mojej životnej dráhe
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v
zahraničí sa mi vo svete otvorili obrovské
možnosti, ale ja som túžil venovať svoj
talent Slovensku. Vrátil som sa domov a
založil firmu, ktorá dnes patrí medzi svetovú špičku. Svojou prácou pomáham lekárom bojovať proti zákerným chorobám
- a pomohol som aj nášmu olympionikovi Matejovi Tóthovi očistiť jeho meno,
keď bol krivo obvinený z dopingu.
Slovensko sa pohlo. Sme ďalej ako
pred desiatimi rokmi, a inde ako pred
rokom - no stále tu vládne korupcia,
nespravodlivosť, šikovní ľudia naďalej
húfne utekajú preč zo Slovenska. Preto je
teraz veľmi dôležité, aby sa všetci slušní
ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko
spoločne ubránili proti extrémizmu a
arogancii moci.
Súboj o prezidentský palác sa rozbehol naplno, no čaká nás ešte náročná
cesta. V marci bude zvolený nový prezident a ja považujem za kľúčové, aby
to bol človek, ktorý bude stáť na strane
spravodlivosti. Ktorý sa zastane slabších
a bude otvárať témy kľúčové pre Slovensko: nízke platy, zanedbané nemocnice

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
Kúpim malotraktor Terra, Vari Agzat alebo TZ4K
0904995579

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
Predám prvorepublikový
nábytok z masívu vo výnimočnom stave. Kontakt:
alena.ulicnikova@gmail.
com

14 RôZNE / iné
Kúpim hodinky Schaffhausen. Tel. 0944137683

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP KM 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, KMzameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

3
právnik radí, za život / SLUŽBY
Dedenie vo všeobecnosti a dedenie
zo zákona

Standing ovation za umenie
zomierať

Dedenie predstavuje všeobecný prechod a to za podmienky, že sa narodí živé. Deti
práv a povinností zo zomrelej osoby, resp. a potomkovia predstavujú tzv. neopomeporučiteľa na iné osoby. Slovenský právny nuteľných dedičov, ktorí dedia vždy, pokiaľ
poriadok rozlišuje dva dedičské tituly, resp. majú právnu spôsobilosť, dedičstvo neoddôvody, z ktorých možno dediť. Sú nimi de- mietli a neboli platne v súlade so zákonom
denie zo zákona a dedenie zo závetu, tzv. poručiteľom vydedení. Druhú dedičskú skutestamentárne dedenie. Iné dôvody zákon pinu tvoria manžel, poručiteľovi rodičia a tí,
nepripúšťa. Tieto dedičské dôvody sa na- ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu
vzájom nevylučujú, to znamená, že dediť jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej
možno súčasne na základe oboch týchto domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali
o spoločnú domácnosť alebo boli odkázadedičských dôvodov alebo jedného z nich.
Dedením zo zákona sa rozumie pre- ní výživou na poručiteľa. Dedičia v druhej
chod práv a povinností z poručiteľa na dedičskej skupine dedia rovnakým dielom,
dedičov, ktorých zákon zoradil do štyroch manžel však dedí vždy najmenej polovicu
dedičských skupín, ktoré tvoria osoby v prí- dedičstva. Tretiu dedičskú skupinu tvoria
buzenskom pomere, alebo inom zákonom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s pokvalifikovanom vzťahu, pričom medzi tými- ručiteľom najmenej po dobu jedného roku
to dedičskými skupinami existuje vzájomný pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a
vzťah subsidiarity. V súlade s týmto vzťa- ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú dohom subsidiarity môžu osoby z nasledujúcej mácnosť alebo boli odkázaní výživou na podedičskej skupiny dediť len v tom prípade, ručiteľa. V prípade, že nededí niektorý z pože nededia osoby z predchádzajúcej dedič- ručiteľových súrodencov, nadobúdajú jeho
skej skupiny. Prvú dedičskú skupinu tvoria dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
vo všeobecnosti najbližšie osoby poručiteľa, Do štvrtej dedičskej skupiny patria praroa to jeho deti a manžel/manželka. Predpo- dičia poručiteľa, ktorí dedia rovnakým diekladom pre dedenie v rámci tejto dedičskej lom, pričom ak nededí žiaden z prarodičov
skupiny je existencia aspoň jedného poru- poručiteľa, dedia rovnakým dielom ich deti.
čiteľovho potomka. Dedičia v tejto skupine
dedia rovnakým dielom. V prvej dedičskej
skupine môže namiesto dieťaťa poručiteľa
dediť poručiteľov vnuk či vnučka, prípadne ďalší poručiteľov potomok. Podľa nášho
» Tím advokátskej kancelárie
právneho poriadku prislúcha právo dediť aj
V4 Legal, s.r.o.
počatému, ale ešte nenarodenému dieťaťu,

Ako po minulé roky aj tento rok Rozhlas a televízia udeľovala krištáľové
krídla v oblasti filantropie, hospodárstva, umenia, športu, vedy a inovácií.
Stojí za povšimnutie, že novinkou sa
stalo udelenie ceny za inovácie a startupové projekty, predovšetkým mladým kandidátom. Cenu napokon získal
unikátny projekt študentov medicíny
z oblasti digitalizácie anatómie. Išlo
o program, ktorý v 3D zobrazení približuje skladbu ľudského tela. Vizitku
tejto skvelej súhry dynamickej modernej technológie s relatívne statickým
poznatkovým systémom korunovalo
úprimné vystúpenie mladého víťaza.
Ani jeho poďakovanie rodičom nepôsobilo ako klišé, ale dokonalo dopĺňalo
obraz užitočného previazania staršej
a mladej generácie.
Mimoriadne ocenenie získala prednostka paliatívneho oddelenie MUDr.
Kristína Križanová, jeho zakladateľka.
Počas jej dlhoročnej praxe prechádzalo jej rukami množstvo ľudí. Zdalo sa,
akoby v sále i pri televíznych obrazovkách diváci osobne prišli do kontaktu
s ňou cez svojich príbuzných. Skúsenosť so zomieraním zdieľali s ňou asi

Pri dopravnej nehode na ceste medzi
Šuranmi a Palárikovom v okrese Nové
Zámky prišiel o život 53-ročný muž. Nehoda sa stala vo štvrtok (17.1.) približne
o 19. hodine. „Vodič osobného auta
Škoda Octavia, 35-ročný muž, pravdepodobne neskoro spozoroval chodca
pohybujúceho sa po pravej strane vozovky. Bol ním 53-ročný vodič iného
vozidla, ktorý na odstavnej ploche zastal a vystúpil z auta,“ informovala ho-

vorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková.
Zranený muž aj napriek okamžite privolanej pomoci utŕženým zraneniam
podľahol. Vykonaná dychová skúška
alkohol v dychu vodiča nepreukázala.
Okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania novozámockej
polície. Polícia začala trestné stíhanie
vo veci trestného činu usmrtenia.

» tasr

» Mária Raučinová, Fórum života

AUTORIZOVANÝ DEALER
PREDAJ, SERVIS, LEASING
Možnosť splácania
5 rokov
alebo na štvrtiny
s LADA Finance
PROFI AUTO NZ s.r.o.

Kúp si svoju Ladu na splátky

od 10 990€

3 ročná záruka bez obmedzenia km

Komárňanská cesta 98
0915 210 030
Nové Zámky

www.profiautonz.sk

36-0004

Vodiča zrazilo ďalšie auto

všetci. Aj keď sa o tom na verejnosti
málo hovorí, čo ona sama priznala ako
veľkú chybu. Pri odovzdaní ceny diváci
povstali a tlieskali tak dlho a úprimne,
ako som už dávno v programoch tohto
typu nevidela. Potlesk hádam odrážal
všetko zanedbané voči našim blízkym
zomrelým. V sále bolo cítiť veľké prepojenie života a smrti. Ocenená zjavne zostala sama prekvapená tou atmosférou.
V krátkosti priblížila situáciu, že vďaka
paliatívnej medicíne možno zomierať
dôstojne a poďakovala, samozrejme,
všetkým, ktorí sa o to pričiňujú.
Rozvoj paliatívnej medicíny je
jedinečný spôsob, ako neriešiť dilemu eutanázie, nerozhádať právnikov
a etikov, ale ísť cestou sprevádzania
ľudí v posledných chvíľach života tak,
aby prekonali strach z bolesti a osamotenosti. Jedným z riešení je aj model
mobilných hospicov. Garantkou ktorého – mobilného hospicu Slnečnica
– je priamo MUDr. Križanová. Mobilný
hospic veľmi pomáha ľuďom zomierať
doma v kruhu svojej rodiny. Kto by nestál o takúto odbornú a zároveň domácu starostlivosť?

ŽP EKO QELET a.s.

0907 779 018

VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP
oceľového šrotu a farebných kovov

20

Komárno 0911 611 920

Veľký Meder

0911 611 923

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
sandrock@sandrock.sk

www.ekoqelet.sk
76-0016
76-0017

Životopisy zasielajte na e-mail:

51-0017

garancia platu 1000 €/mes.
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Treba odlíšiť chrípku od prechladnutia

Chrípku nepodceňujte, treba ju vyležať
Chrípková sezóna na severnej pologuli trvá od októbra do konca
apríla nasledujúceho roku. Toto
ochorenie by sme však podľa odborníkov nemali podceňovať. Ide o
vysoko nákazlivé a rýchlo sa šíriace infekčné ochorenie dýchacích
ciest, ktoré treba vyležať.
Chrípka nie je banálne ochorenie

Chrípka patrí medzi najčastejšie ľudské infekčné ochorenia. Nákaza sa prenáša kvapôčkovou infekciou. V niektorých prípadoch môže mať chrípka vážny
priebeh s komplikáciami. Vírus chrípky
naruší a oslabí sliznicu dýchacích ciest,
čo uľahčuje jej bakteriálnu infekciu,
takže súčasne s vírusovou infekciou,
alebo v nadväznosti na ňu, vznikajú aj
bakteriálne zápaly ucha, prínosových a
čelových dutín, nosa, priedušiek a zápal pľúc. Vo vysokom riziku vzniku závažných komplikácií chrípky sú staršie
osoby, ľudia s chronickými ochoreniami
(srdcovo-cievne, pľúcne, metabolické),
osoby s oslabenou imunitou, tehotné
ženy a malé deti. Komplikácie často vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici a u
vysoko rizikových osôb môžu spôsobiť
až ohrozenie života.

Ako odlíšiť chrípku
od prechladnutia?

plného zdravia triaškou. Prechladnutie
nie je sprevádzané vysokou teplotou,
bolesťami kĺbov a svalov. Príznaky
bežného prechladnutia trvajú kratšie a
komplikácie ako zápal pľúc sa vyskytujú zriedka.

Chrípku treba vyležať

Liečba chrípky je v kompetencii
klinických lekárov. Ochorenie by sa v
žiadnom prípade nemalo prechodiť, je
potrebné ho vyležať. Liečba chrípky je
symptomatická. Spočíva v zmierňovaní
príznakov podávaním liekov na zníženie telesnej teploty, proti kašľu, bolesti
hlavy, proti zápalu dýchacích ciest. Ide
o vírusové ochorenie, preto sa nelieči
antibiotikami. Antibiotiká sa pri nekomplikovanom priebehu bežne nepoužívajú, pretože na vírus chrípky neúčinkujú.
Používajú sa iba ak je chrípka komplikovaná sekundárne bakteriálnou infekciou. Za dôležitý sa považuje zvýšený
príjem tekutín, vitamínov a pokoj na
lôžku. Únavu a malátnosť je však možné
pociťovať ešte niekoľko dní, či týždňov
po ústupe chrípky. Z hľadiska ďalšieho
šírenia infekcie je veľmi dôležité, aby
choré osoby obmedzili na najnižšiu
mieru kontakt s ostatnými ľuďmi počas
trvania príznakov ochorenia, aj keď sú
tieto príznaky ľahké. Chorí by mali používať papierové vreckovky jednorazovo,
po použití ich zahodiť a umyť si ruky.

Je náročné rozlíšiť chrípku od iných
respiračných infekcií a mnoho ľudí si ju
mýli so silným prechladnutím. Chrípka
má náhly nástup príznakov z plného
zdravia, je sprevádzaná vysokou teplotou (38°C). Typickým úvodným prízna- Vírus chrípky prežíva na odeve, pakom je bolesť kĺbov, silná bolesť hlavy – pieri, vreckovkách 8 až 12 hodín. Na
často za očami, bolesť svalov. Prejavuje hladkých povrchoch je to dokonca 24
sa suchým a dráždivým kašľom, často až 48 hodín. Vzhľadom na tieto fakty
sa objaví zimnica a triaška, po 48 hodi- je umývanie rúk jednou zo základnách sa môže prejaviť nádcha a bolesť ných foriem prevencie chrípky. Dôlehrdla. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, žité je použiť mydlo, najlepšie tekuté
príznaky po 3-5 dňoch odznejú, hoci v chránenej dávkovacej nádobe. Ruky
únava a slabosť môžu pretrvávať dlhšie. je dôležité navlhčiť teplou vodou, poK úplnému uzdraveniu obvykle dôjde riadne ich mydliť a nakoniec dôkladne
do dvoch až štyroch týždňov od prvých opláchnuť. Celá procedúra by mala trpríznakov. Ak hovoríme o prechladnutí,
tak medzi typické príznaky sa radí nád- Aká je liečba prechladnutia?
cha, kýchanie, slziace oči a podráždené
Liečba prechladnutia je podobná
hrdlo. Toto ochorenie je obmedzené na ako u chrípky. Pokiaľ má prechladnutá
horné dýchacie cesty, nevzniká náhle z osoba ľahké príznaky ochorenia, stačí

Vírus chrípky prežije aj dva dni

Chrípku by sme nemali podceňovať.
zdržiavať sa pár dní v domácom prostredí, piť veľa teplého čaju, minerálky,
prípadne užívať voľne dostupné lieky,
ktoré odporučí lekárnik (nosové kvapvať 40 až 60 sekúnd. K mechanickému
čisteniu rúk treba podľa odborníkov
pristupovať zodpovedne a nevynechať
žiadnu časť dlane, chrbát rúk, priestor
medzi prstami aj pod nechtami. Najlepšie je po umytí použiť jednorazovú
utierku alebo čistý uterák. Ruky je
vhodné umývať bez prsteňov, náramkov či hodiniek. Ak nie je dostupná
čistá tečúca voda a mydlo, treba použiť
dezinfekčný prostriedok na alkoholovej báze. Celá procedúra by mala trvať
20 až 30 sekúnd.
ky, lieky na zmiernenie kašľa, prípadne
aj na zníženie horúčky). Pokiaľ ochorenie trvá dlhšie ako tri dni, telesná teplota sa zvyšuje a klinický stav sa zhoršuje,
odporúča sa kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý zabezpečí ďalší
postup na základe klinického stavu a
podľa toho, či sa jedná o vírusovú alebo o bakteriálnu infekciu a rozhodne o
vhodnej liečbe. Príznaky prechladnutia
zvyknú ustúpiť do dvoch až piatich dní.
Pri respiračných ochoreniach spôsobených baktériami, lekár rozhodne o potrebe podávať antibiotiká.

Ako sa chrípka šíri?

Chrípka je sprevádzaná vysokou teplotou.

foto zdroj: guvo 59 pixabay

Prameňom pôvodcu chrípky je chorý človek v akútnom štádiu ochorenia. Chrípka sa rýchlo šíri vzduchom
(kvapôčkovou infekciou) a infekčným
aerosólom vznikajúcim pri kašli a kýchaní. Zriedkavo dochádza k prenosu aj
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foto zdroj pixabay
nepriamo – predmetmi a rukami kontaminovanými výlučkami horných dýchacích ciest alebo spojovky. Vstupnou bránou sú horné dýchacie cesty a spojovky.
Obdobie nákazlivosti, teda obdobie,
kedy sa od chorého na chrípku môžu
nakaziť ľudia v jeho okolí, je 3 – 5 dní
od vzniku príznakov u dospelých a do 7
dní u malých detí. Najvyššia nákazlivosť
je na začiatku ochorenia. Treba mať na
pamäti, že chrípka môže postihnúť kohokoľvek a závažné problémy súvisiace
s chrípkou sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek veku. Na imunitu voči chrípke
vplýva vek a zdravotný stav.

Chrípkou sa môžeme nakaziť
viackrát za sezónu

Príčinou je premenlivosť vírusu
chrípky a existencia viacerých typov
chrípkových vírusov. Preto sa nedá
vylúčiť, že chrípkou sa možno nakaziť
viackrát za sezónu, nakoľko medzi ľuďmi počas sezóny cirkulujú viaceré typy
vírusov chrípky a imunita voči jednému
vírusu nemusí chrániť pred druhým. Z
toho dôvodu sa nová chrípková vakcína
pripravuje na každú sezónu, jej zloženie
je navrhnuté odborníkmi Svetovej zdravotníckej organizácie. Očkovanie sa odporúča najmä ľudom vo vysokom riziku
vzniku závažných komplikácií chrípky,
je potrebné ho absolvovať v priebehu
októbra a novembra, aby sa dostatočne
včas vytvorili protilátky. Očkovanie hradia všetky zdravotné poisťovne, stačí
navštíviť svojho všeobecného lekára.
Informácie poskytol
Odbor epidemiológie Úradu verejného
zdravotníctva SR, Referát komunikačný

Stranu pripravila Renáta Kopáčová
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TV program

PONDELOK

4.2.2019

UTOROK

5.2.2019

STREDA

6.2.2019

ŠTVRTOK

7.2.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 NCIS
- Námorný vyšetrovací úrad VIII. 17-18/24 14:55
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Autoškola 21:35
Tammy 23:35 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
VIII. 17-18/24 01:25 Zámena manželiek 02:35 Susedské prípady 03:25 Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 O 10
rokov mladší 09:45 Oteckovia 10:45 Susedské
prípady 11:50 Rodinné prípady 12:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 19-20/24 14:55
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť!
22:45 Rodinné prípady 23:40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 19-20/24 01:25 Milenky 03:05
Susedské prípady 03:50 Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Varte s
nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia
10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady
13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 2122/24 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné
prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25
Reﬂex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30
CHART SHOW 22:35 Autoškola 23:35 Beznádejne
zamilovaná Lola 01:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:55 Susedské prípady

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 O 10
rokov mladší 09:45 Oteckovia 10:45 Susedské
prípady 11:50 Rodinné prípady 12:50 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 23-24/24 14:50
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Milenky 22:50
Rodinné prípady 23:50 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:30 O 10 rokov mladší 02:25 Dobre
vedieť! 03:25 Susedské prípady

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 12:00 NOVINY O 12:00
12:30 TOP STAR 13:00 Kosti V. 3,4 15:00 POLICAJTI
V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI
18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ
20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:55 INKOGNITO 23:20 S PRAVDOU VON
00:45 ZÁCHRANÁRI 01:35 NOVINY TV JOJ 02:20
INKOGNITO 03:30 SÚDNA SIEŇ 04:15 ZÁCHRANÁRI
04:50 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ
NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 SÚDNA SIEŇ 09:50
SÚDNA SIEŇ 11:00 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY
O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Kosti V. 5,6 15:00
POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 REŠTART 22:00 9-1-1 7 23:00 Kuriér 1/12
00:10 POLICAJTI V AKCII 01:15 NOVINY TV JOJ 02:05
REŠTART 03:25 SÚDNA SIEŇ 04:10 ZÁCHRANÁRI
04:45 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 12:00 NOVINY O 12:00
12:30 TOP STAR 12:50 Kosti V. 7,8 14:50 POLICAJTI V
AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 POLICAJTI V AKCII
18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ
20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 SOM
MAMA II. 22:30 Vtierka Sam 4 23:35 ZÁCHRANÁRI
00:25 NOVINY TV JOJ 01:10 SOM MAMA II. 03:05
KRIMI 03:30 SÚDNA SIEŇ 04:05 POLICAJTI V AKCII
04:50 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ
NOVINY 08:30 PO ŠKOLE 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00
SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 12:00 NOVINY
O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Kosti V. 9,10 15:00
POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25
ZÁCHRANÁRI 18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 S PRAVDOU VON 22:00 SEDEM 23:00
REŠTART 00:20 ZÁCHRANÁRI 01:15 NOVINY TV JOJ
01:55 S PRAVDOU VON 03:10 KRIMI 03:30 SÚDNA
SIEŇ 04:15 ZÁCHRANÁRI 04:50 NOVINY TV JOJ

RTVS 05:55 Správy RTVS „N“ 07:00
Postav dom, zasaď strom 08:30 Svet z vtáčej
perspektívy 09:00 Doktor z hôr 09:45 Sudkyňa
Amy 10:30 Kultúrne dedičstvo 10:50 Duel 11:20
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub
13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa 16:00 Správy RTVS 16:55 Doktor z hôr
17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS
20:30 Kým nás svadba nerozdelí 22:20 Reportéri 23:00 Inšpektor Max 00:00 Kým nás svadba
nerozdelí 01:50 Inšpektor Max

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:00
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00
Doktor z hôr 09:45 Sudkyňa Amy 10:30 Kultúrne
dedičstvo 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy
RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25
Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 16:00 Správy
RTVS 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5
19:00 Správy RTVS 20:30 Maﬁa zabíja len v lete
21:15 Mata Hari 22:05 Vrchný inšpektor Banks
23:35 Maﬁa zabíja len v lete 00:25 Mata Hari
01:10 Vrchný inšpektor Banks

RTVS 05:55 Správy RTVS „N“ 07:00
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00
Doktor z hôr 09:45 Sudkyňa Amy 10:50 Duel
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá
Sherlocka Holmesa 15:30 Slovensko s Tiposom
16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5
19:00 Správy RTVS 20:30 Vtedy na západe 23:10
Vraždy na ostrove Aix 00:40 Ray Donovan 01:35
Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:00
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky
klub 13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 16:00 Správy RTVS 16:55 Doktor z
hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS
20:30 Zlaté časy 21:30 Dve deti, manželka a dcéra 23:00 Radosť zo života 23:30 Neskoro večer
00:20 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 01:10
Dve deti, manželka a dcéra

PIATOK

8.2.2019

SOBOTA

9.2.2019

NEDEĽA

10.2.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné
prípady 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
XIII. 1-2/24 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25
Reﬂex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30
Harry Potter a Dary smrti 1 23:35 Na vlastnú päsť
01:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:55 Zámena manželiek 03:55 Susedské prípady

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY
07:00 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho II.
08:10 Ďateľ Woody 08:20 Zajac Bugs a priatelia
08:25 Tom a Jerry 08:40 Pán prsteňov: Návrat
kráľa 12:40 Need for Speed 15:20 Harry Potter
a Dary smrti 1 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:30 7 sestier Triler MN 15 (USA-VB-Francúzsko-Belgicko) 2017 N. Rapaceová, G. Closová, W. Dafoe, M. Kenzari, Ch. Rubeck. 23:10 Elysium 01:20 7
sestier 03:30 Elysium

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY
07:00 Vice Versa 09:00 Bláznivý tábor 10:50
CHART SHOW 13:00 Na telo 13:30 Godzilla 16:45
Dobre vedieť! 17:55 Autoškola 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:30 THE VOICE ČESKO SLOVENSKO Kto sa stane
najlepším hlasom Česka a Slovenska a získa
rozprávkovú výhru v hodnote 75 000 €? 22:30
Dvojnásobné obvinenie 00:45 Na vlastnú päsť
02:25 Dvojnásobné obvinenie 04:00 Autoškola
04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SUPERMAMA 09:50 SÚDNA SIEŇ 11:00
SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR
13:00 Kosti V. 11,12 15:00 9-1-1 7 16:00 POLICAJTI V
AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 POLICAJTI V AKCII 18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35
Medzi náhrobnými kameňmi 23:00 Zlodeji a zlodejíčkovia 01:05 Signál z neznáma 03:10 NOVINY
TV JOJ 03:45 KRIMI 04:10 POLICAJTI V AKCII 04:55
NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:45 KRIMI 06:20 NOVINY
TV JOJ 07:10 Levia stráž II. 11,12/28 08:05 Rýchla
rota Chipa a Dala 47,48 09:00 Simpsonovci XXVII. 1,2/22 09:50 Neserte nám pestúnku II. 9,10
10:50 Kovbojky a anjeli 12:50 Vodný svet 16:00
Šanghajskí rytieri 18:20 MILÁČIKOVO 19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 VŠETKO ČO MÁM RÁD 22:20
VŠETKO ČO MÁ ANDER RÁD 23:00 Nečakaný útok
01:05 Stormageddon 02:55 KRIMI 03:20 NA CHALUPE 04:10 NOVÉ BÝVANIE

TV JOJ 05:00 NOVINY TV JOJ 05:50
KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:10 Levia stráž
II. 13,14/28 08:05 Rýchla rota Chipa a Dala 49
08:30 Psia superstar 10:30 REŠTART 12:00 James
Bond: Dnes neumieraj 15:00 Gulliverove cesty
16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE DIZAJN
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI
Slovenská rodinná šou Vila Rozborila. MN 12
2018 22:45 Život v stávke 00:50 Železné srdce
03:35 KRIMI 03:55 DEDIČSTVO 6

RTVS 05:55 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky
klub 13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00
Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy
16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00
Správy RTVS 20:30 Čo ja viem 22:00 Cestou necestou 22:35 Útek z Alcatrazu 00:20 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 01:15 Útek z Alcatrazu

RTVS 06:25 Prasiatko Peppa 06:45
Lassie 07:05 Červíčkovia 07:30 Levia stráž 07:55
Elena z Avaloru 08:15 Fidlibumove rozprávky
08:45 Trpaslíci 09:10 Daj si čas 09:40 Durrellovci
10:40 On air 11:15 Park 11:55 Čo ja viem 13:25 Záhady tela 14:35 Slečna Marpleová: Vražda na fare
16:10 Biblia 17:45 Cestou necestou 18:20 Chochmesovci 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00
Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:30 Neskoro
večer 22:25 Kolekcia 23:15 Slečna Marpleová:
Vražda na fare 00:50 Biblia 02:20 Kolekcia

RTVS 07:15 Červíčkovia 07:25 Sammy a jeho priatelia 07:40 Levia stráž 08:00 Elena z
Avaloru 08:50 Nech žije deduško 09:30 Autosalón
09:55 Americké národné parky 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami
13:45 Poirot: Rodský trojuholník 14:35 Poirot: Problém na mori 15:35 Zlaté časy 16:40 Smrť prichádza
v daždi 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Strážmajster Topinka 21:20 Musíš
mi veriť 23:00 Poirot: Rodský trojuholník 23:55 Poirot: Problém na mori 00:45 Smrť prichádza v daždi

KM19-05 strana-

5

TIP NA
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6
krížovka s úsmevom
Krížovky
Na policajnú stanicu príde rozrušený
muž a hovorí:
- Neustále dostávam výhražné listy!
- Dobre, urobíme zápis a skúsime
vypátra , kto vám ich posiela.
- To je zbyto né! Ja odosielate a
poznám.
- Áno, a kto je tým odosielate om?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

išlo,
krá alo
(expr.)

3. as
tajni ky

vzorec
oxidu paládnatého

pásmové
horstvo

jedlá
hríbovitá
huba

2. as
tajni ky

schopnos
žiari

Branislav
(dom.)

ale, no
(kniž.)

polož
pod nie o
druidovia
spadol
(hovor.)

predpoludním
inak,
inakšie
natieranie
(odb.)
po ovník

nezhoda,
konflikt

indická
bohy a zla
druh
horniny

tienil

ma kovitá
šelma
lovom
získaval

ve mi sa
prekvapil

zna ka
nobélia
dodávkový
automobil

letel
strmhlav
kronika
tenká
cínová
fólia

skratka
koruny
eskej

zíza
(expr.)
obtiera

zvýšený
tón A

nervová
porucha
obkrú

ro né
obdobie

dlaba,
tlapa
nástroj na
osievanie

zjavne,
o ividne
(expr.)
Pomôcky:
pikap,
nibs, oron,
latit

vznášal
sa vo
vzduchu

strážne
zvieratá

rafinovaný cukor
zn. pre
radphot

skôr
as
tenisového
zápasu

vo ne
visiace
skaliská

v

mesto
echách
skratka
avej ruky

1. as
tajni ky

nástroj
na šitie

www.scalpermedia.sk

rab

www.facebook.com/krizovkysusmevom
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zamestnanie

VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA
*
00 € €*
7
do
735 *
lat
o
p
d
€
ý
e
upn j dob
770
t
s
o
Ná
bne čení d
o
š
zau
skú
m
Po
o
n
úpl
o
P

(*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



schopnosť pracovať v trojzmennej prevádzke v stoji



dobrý zrak, schopnosť rozlišovať farby



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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Podmienkou je

88
EDITORIÁL/ /SLUŽBY
SLUŽBY
EDITORIÁL

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

www.konstrukter.sk
������������������������
info@konstrukter.sk

"
(&$   

0800 162 162
www.stannah.sk

������������������

Nedostáva
te
pravidelne

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
distribucia.nz@regionpress.sk

0908 979 443
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OPERÁTOR VÝROBY
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Facebook: aiwsk

32-0007

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!

