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Týždenne do 42 845 domácností

HYPOTÉKY A POŽIČKY
AJ BEZ REGISTRA AŽ DO 200 000 €
0918 709 021

since1780

since1780

FINANCNÝ
ð
DOM
FINANCNÝ
ð

DOM

83-0138

FINANČNÝ DOM STEINHAUS, HLAVNÁ 90, PREŠOV

G-WOOD, spol. s r.o. Veľký Šariš
tel. 0948 287 440

Bukové palivové drevo
83-0015

presovsko.sk

BETÓNOVÉ PLOTY

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772

INZERCIA

0905 719 145

AKCIA 1/2 DPH
Dodatočná zľava -10%
Platí do odvolania

0918 217 665

27-0017-51

Spoločnosť z PO

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

AKCIA
ŽUMPY
od

PO19-37 strana-

55€

83-0342

59-0293

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

83-0328

PLECHOVÉ GARÁŽE

PLECHY, voliery pre psov

DOVOZ ZDARMA

83-0338

84-0002

od 38 €

1

služby, bývanie
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

AKCIA 270€

BIELE
vzor

kovanie ZDARMA

83-0004

ORECH
MATNÝ

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

TEPOVANIE

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR
Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník)
Otvorené:
0917 56 36 12
Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Po-Pia:
0911 60 20 40
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
8-17
Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov

66-0002-1

sedačiek, kobercov, áut

Tel./fax: 051 7765 451, 0949 056 793

ÚČTOVNÍCTVO

Hľadáme:
83-0304

ZĽAVA- 30%
0917 309 103

ÚVERY

JESENNÁ AKCIA
-32%

A HYPOTÉKY

-30%

Hypotéka od 0,89 % p.a.,
Spotr. úver od 3,88 % p.a.,

VONKAJŠIE ŽALÚZIE

0948 501 772 I

alena.novakova@century21.sk

83-0303

83-0019

0917 309 103

Nie budem sa Slovenčina naša
sústrediť, ale sústredím sa.

TM

TM

83-0343

Nie nevšíma Slovenčina naša
si ničoho, ale nevšíma si nič.

BYTY, DOMY,
POZEMKY

Ponuky sú už od:

VONKAJŠIE ROLETY
Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 30.9. 2019

AJ
VÍKENDY

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

Akcia do 30.9.2019,
NA NOVÉ ZMLUVY
pre rok 2019

22

bytov, domov, ﬁriem

0905 186 136

JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ

Otvorené: Po, Ut, Št 9.00 - 17.00, Str 8.00 - 18.00 Pia 9.00 - 16.00

UPRATOVANIE
83-0007

ČEREŠŇA
MATNÁ

83-0294

DUB
MATNÝ
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Radoslav Ruščák 0905 373 406
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www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (42.845 domácností)
párny týždeň: Nižná Šebastová,
Prešov, Fričovce, Kapušany, Kendice, Ľubotice, Veľký Šariš, Orkucany, Sabinov, Lipany, Ľubotice
nepárny týždeň: Nižná Šebastová, Prešov, Drienov, Drienovská
Nová Ves, Dulova Ves, Fintice,
Haniska, Lemešany, Ličartovce,
Malý Šariš, Močarmany, Petrovany, Široké, Župčany, Brezovica,
Kamenica, Pečovská Nová Ves,
Šarišské Michaľany

Sedem bolestí
Sedem je v biblickej reči symbolické
číslo a znamená plnosť. Mariánski
ctitelia vymenúvajú často sedem
najznámejších bolestí Božej Matky.
Prvou z nich je proroctvo Simeona,
ktorý jej na 40. deň po narodení Ježiša predpovedal ťažkú budúcnosť
Božieho Syna a aj to, že „jej vlastnú
dušu prenikne meč“.

žiša v jeruzalemskom chráme. Koľko
slovenských detí sa už stratilo navždy
v zahraničí? Koľko sa ich už nikdy nevráti k matkám či otcom, ešte živým,
alebo už na cintorínoch?

Biblické podobenstvá sú stále aktuálne. Predstavujú nám trpezlivosť
a dôveru, ktoré pramenia z múdrosti.
Zároveň nám dokazujú, že tí, čo žijú v
Aby však táto úvaha dávala čita- múdrosti a v láske, môžu hovoriť s moteľovi zmysel, treba sa vrátiť ešte viac cou a istotou. Keď sú ich slová vyjadredo histórie. Kratšia a staršia správa o né s pokornou vierou, majú veľkú moc
stvorení (Gn 2,4b-25) píše, že (stvoriteľ) osloviť srdcia ľudí.
„vdýchol do jeho nozdier (Adamových)
Tak si zopakujme – s pokorou a viedych života. Tak sa stal človek živou
bytosťou. Z človeka robí odvtedy živú rou. A vieru môžeme pokojne vnímať
bytosť dych života. Nie kultúra nená- ako nádej, nielen ako slovo zo slovnívisti. Nenávisť je totiž nezlučiteľná so ka veriacich kresťanov. Alebo nebodaj
tých, ktorí nám hrajú divadlo, že nimi
životom.
sú.
Duše, preniknuté mečom. Mečom
„Oroduj za nás, Matzloby, mečom nadradenosti, mečom
pohŕdania, mečom lživých slov. A do- ka sedembolestná Panna
stávame sa k ďalšej Máriinej bolesti. Mária, aby sme sa stali
Trpela, keď musela s dieťaťom utekať hodní...“
do Egypta pred Herodesom, ktorý dal v
Krásny sviatočstrachu pred novým kráľom vyvraždiť
v Betleheme a na okolí všetkých chlap- ný víkend, milí
cov mladších ako dvojročných. Trpela čitatelia!
bolesťou, lebo stratila 12- ročného Je» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

83-0335

PRESOVSKO
SABINOVSKO
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Sabinov

Prešov

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

WWW.ALUFER.SK

0919 210 777

ČISTENIE HROBOV
JEDNOHROB 65 € DVOJHOROB 100 €

DOPRAVA ZDARMA!

Nie aquapark,
ale akvapark (od roku 2006).
Nie bakšiš, ale sprepitné,
obslužné, prepitné, úplatok.

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

0905 719 145

LETÁKY

0905 719 145

TU

AKCIA -30%
Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane
príslušenstva - profilov,
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Frost
2/10mm číra
9,91 €/m2 s DPH

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk
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mohla byť Vaša

REKLAMA

721190232

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

VIZITKY

Slovenčina naša

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

62-00012

Západné Slovensko

83-0116

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

HLINÍKOVÉ OKNÁ

99-0140

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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Info: 0905 719 145
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24-0091
51-0341

PREšovsko

0948 283 110

Priemyselný areál Šalgovík

AJA Prešov, s.r.o.

0918 217 665

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

 ŽALÚZIE
 MARKÍZY
 LÁTKOVÉ ROLETY
 GARÁŽOVÉ BRÁNY
 BALKÓNOVÉ ROLETY
 SIETE PROTI HMYZU
 ROLETY DEŇ / NOC
 PLASTOVÉ LAMELOVÉ
DVERE
 PROTIPEĽOVÉ SIETE

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

83-0005

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

Staré dvere?

presovsko.sk

1 000 modelov
od štandardných
po exkluzívne

Opäť nové a pekné za jediný deň!

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.

Dvere nemusíte už nikdy natierať
Žiadne stavenisko a za jediný deň
Žiadne vybúranie, špina a hluk
Ľahká údržba
Vhodné pre každé dvere a zárubne

 vstavané skrine  šatníky  vešiakové steny
 botníky  kuchynské linky  komody
 kancelársky nábytok  stoly

0910 366 966 I aja.presov.sro@gmail.com I www.ajanabytok-presov.sk

možnosť predaja
aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202

83-0003

46-04

rýchlo a lacno

27-0017-50

SERVIS
OKIEN

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY

83-0001

strechykpplus@gmail.com

83-0340

0915 961 007

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

Michňák
Žalúzie

Prostejovská 9, Prešov
michnakstefan@gmail.com
www.michnakzaluzie.sk

Miloš Veverica - RENOKOM
DULOVÁ VES 100, 082 52
Tel.: 051/7798 333, 0905 489 360
Mail: milos.veverica@atlas.sk
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predtým

83-0336

REALIZÁCIA STRIECH
A KROVOV,
KLAMPIARSKE PRÁCE

6

spravodajstvo / politická inzercia

Špecifiká diét pre cukrovkárov
Je rozdiel, ak sa rozhodneme korigovať našu telesnú hmotnosť z estetických dôvodov a iné je, ak by sme to
mali spraviť na radu lekára. Oboje je
však pre nás zdravotne prospešné.
Podstatou diét pre diabetikov je, že
pri ich dodržiavaní zásad je dosiahnutá
regulácia príjmu cukrov – či už zložených alebo jednoduchých, tak potrebných na pozitívne ovplyvnenie stravy a
metabolizmu diabetikov.
Množstvo cukrov spolu (jednoduchých aj zložených) je vtedy 225 gramov
na deň. Na porovnanie: bežná racionálna strava obsahuje 320 g cukrov. Z
toho vidieť, že diabetik si musí naozaj
strážiť príjem cukrov v ich najrôznejších
podobách – nejde iba o sladidlá. Denné zníženie tohto príjmu u diabetikov
predstavuje približne 22 sacharidových
jednotiek (SJ).

Úprava výkonu rodičovských práv
a povinností k maloletému dieťaťu

predstavuje stravu s obsahom 10 gramov
cukrov, glykemický index je číslo na
stupnici od 0 do 100 a jeho hodnota závisí od toho, ako rýchlo sa rovnaké množstvo v potrave vstrebáva a ako rýchlo
ovplyvňuje hladinu krvného cukru v
krvi. Čím je nižší GI, tým sa hladina cukru zvyšuje pomalšie, čo je veľmi dôležité
práve u ľudí s poruchou metabolizmu
cukrov. Naopak potraviny v vysokým GI
veľmi rýchlo a významne zvyšujú hladinu cukru v krvi. Kým u zdravých ľudí dokáže podžalúdková žľaza vyprodukovať
dostatočné množstvo inzulínu na zvládnutie takejto situácie, u diabetikov to tak
nie je a hladina cukru v krvi sa zvyšuje.

Rodičovské práva a povinnosti, ich dodržiavanie a výkon patria medzi dôležité
faktory, ktoré priamo ovplyvňujú výchovu
a vývin dieťaťa.
Zákon o rodine zaraďuje do obsahu rodičovských práv a povinností najmä sústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu
a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa a správu majetku
maloletého dieťaťa. Rodičia sa stávajú nositeľmi rodičovských práv a povinností narodením
ich dieťaťa. Potreba úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu
nastáva v prípade, ak sa rodičia dieťaťa rozvedú, alebo ak sa dieťa narodí mimo manželstva.
Úprava výkonu týchto práv je v kompetencii
súdu, ktorý ich na návrh jedného z rodičov,
resp. osoby, ktorá zabezpečuje starostlivosť
o dieťa rozhodnutím upraví. Pred samotným
rozhodnutím súdu sa rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu kedykoľvek dohodnúť na úprave výkonu ich rodičovských práv a
povinností. Rodičovská dohoda však musí
byť schválená súdom. Dohoda rodičov nie je
vykonateľná, pokiaľ s ňou nevysloví súhlas
súd. Nakoľko ide o veľmi významný zásah do
práv a povinností rodičov, súd uprednostňuje
rodičovskú dohodu predpokladajúc, že rodičia
dokážu najlepšie posúdiť potreby ich maloletého dieťaťa. Rozdielna situácia nastáva, ak
rodičia nedospejú v zásadných otázkach týkajúcich sa ich maloletého dieťaťa k vzájomnej
dohode, v takom prípade rozhodne na návrh
niektorého z nich súd. Súčasťou úpravy výko-

Cukrovka je ideálnym príkladom, kedy dodržiavanie režimových
opatrení dokáže priaznivo ovplyvniť
hladinu krvného cukru,
metabolickú kompenzáciu, dokonca až na
úroveň až na 80 perCelkové množstvo sa ale môže me- cent. Takže diabetici
niť podľa mnohých faktorov - hmotnosti môžu mať svoje ochodiabetika, fyzickej aktivity, pohlavia, renie vo svojich ruale hlavne aj podľa metabolických vý- kách.
sledkov. U diabetikov je dôležité si vy- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
berať potraviny aj podľa glykemického
Diabetologička, odborníčka na poruchy
indexu (GI). Jedna sacharidová jednotka
metabolizmu a výživy

Nie realizovať práce, ale konať, Slovenčina naša
robiť, pracovať. Nie bednička, ale debnička.

Pellegrini zneuctil Ústavu

nu týchto práv a povinností je zverenie dieťaťa
do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch
rodičov za podmienok, že rodičia spolupracujú a je to v najlepšom záujme dieťaťa, na ktorý
sa vždy prvorado prihliada, alebo do osobnej
starostlivosti jednému z rodičov, a zároveň sa
určí rozsah vyživovacej povinnosti, prípadne
aj úprava styku rodiča s dieťaťom. Podmienkou, aby rodičia mohli vôbec vykonávať svoje
rodičovské práva a povinnosti je, že musia mať
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Nakoľko rodičia maloletého dieťaťa nemôžu
zastupovať toto dieťaťa v súdnom konaní,
v ktorom sú účastníkmi rodičia a zároveň taktiež dieťa, tak súd po preskúmaní podmienok
konania ustanoví maloletému dieťaťu kolízneho opatrovníka, ktorý následne toto dieťa
zastupuje pred súdom. Súd by pri rozhodovaní
o výkone rodičovských práv a povinností alebo
pri schvaľovaní dohody rodičov mal rešpektovať právo maloletého dieťaťa na zachovanie
jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy by mal
prihliadnuť na záujem maloletého dieťaťa,
najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby,
stabilitu budúceho výchovného prostredia a
ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove
a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Predsudky a blahobyt verzus chudoba

o tom, ako Slovensko vydal napospas
mafii a prestal chrániť verejný záujem.
Ako s pojazdným cirkusom prišiel
na rokovanie so všetkými ministrami,
aj keď veľmi dobre vedel, že nám vládni
poslanci dodajú len 5 hlasov, čiže presne toľko, aby sa schôdza ani nemohla
začať. Následne Pellegrini prišiel so zbabelým „argumentom“, že ak ho chceme
odvolávať, tak my musíme zabezpečiť
aj prítomnosť všetkých Beblavého či
Kotlebových poslancov! Absurdné! Ako
my môžeme zodpovedať za prítomnosť
tých poslancov, ktorí nás pri zvolaní mimoriadnej schôdze nepodporili? Nijako.
Nuž čo už. Máme premiéra zbabelca,
ktorý sa bojí toho, že mu vykričím priamo do očí pred celým Slovenskom, že 19
rokov len poctivo slúžil mafii s názvom
Smer - SD. Poslušne kryl 19 rokov každú jednu špinavosť, ktorú Smer spáchal
proti ľuďom, poctivo kryl a obhajoval
každý jeden podvod Kaliňáka, Počiatka
či Fica. Tým sa stal spolupáchateľom, ktorý
je priamo zodpovedný za systém, ktorý
umožnil vyrásť netvorovi s menom Marián Kočner, ktorý si s
pocitom boha dovolil
rozhodovať o živote
nevinných mladých
ľudí.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Peter Pellegrini
zlyhal v kľúčovej
chvíli. V momente
ako sa ukázalo,
že Monike Jankovskej Národná
kriminálna agentúra (NAKA) zhabala mobil pre závažné podozrenie,
že za úplatky vybavovala Kočnerovi
rozsudky „na želanie“ - mal Pellegrini
okamžite konať a Jankovskú okamžite
odvolať z najvyššieho poschodia ministerstva spravodlivosti. Odmietol to, zrejme len preto, lebo som ho o to žiadal ja.
Uprednostnil svoje ego pred verejným
záujmom a zlyhal v priamom prenose.
Vzhľadom na to, že ani na opakované naše žiadosti a ani po siedmych
dňoch protestov, ktoré sme zorganizovali pred ministerstvom spravodlivosti,
Pellegrini konať odmietol, zozbierali
sme potrebné podpisy, ako káže Ústava
- a podali sme návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády ... a Peter Pellegrini sa rozhodol našu Ústavu v priamom prenose zneuctiť tak, ako doteraz
žiadny premiér.
Právo odvolávať premiéra je de facto jediný spôsob, ako môže opozícia vyvodiť zodpovednosť voči vládnej moci.
Na Slovensku a tak isto aj v celom demokratickom svete. Keď odvolávali Mečiara, strpel to. Keď Radičovú, strpela
to. Len Peťko pustil do gatí, lebo by mu
bolo veľmi nepríjemné počúvať hodiny

Najčítanejšie regionálne noviny

Diskrimináciu a predsudky si väčšina z nás vysvetľuje ako prítomný spoločenský jav.
Tým isto je, ale majú aj veľmi nepriaznivý efekt. Nemálo (diskriminovaných, vylúčených) ľudí totiž dokáže za tri hodiny
vytvoriť hodnoty, ktoré by iní nevytvorili
za celý rok. Otázkou však je, či dostanú
príležitosť.
V Británii zaujíma zodpovedných, či
ste schopní svoju prácu vykonávať a je im
ukradnuté, či máte na hlave fez, turban alebo šiltovku. Áno, zriedkavo sa
vyskytnú prípady, keď je na voľnú pozíciu
prijatá žena v hijabe (zahaľuje vlasy, nie
burka, ktorá zahaľuje celú tvar), miesto
rovnako kvalifikovanej Britky, aby nedajbože nedošlo k obvineniu z intolerancie.
Vždy je to vec šéfa, či sa vie k veci postaviť
rozumne a stáť si za svojim výberom. Rasu
či národnosť nezmeníte, náboženstvo v
ktorom ste boli vychovaní, môžete, ale
prečo by ste to mali robiť?
A ak už, urobíte to ako svoje slobodné
rozhodnutie. Cassius Clay, najslávnejší
boxer histórie, si zmenil meno na Muhammad Ali pri prestupe na islam a povedal
vetu, za ktorú si ho veľmi vážim: „Nijaký
nátlak v otázkach viery!“ Úplne rovnaké je
to s rasizmom. Istá madam skritizovala v
Českej republike obchodný reťazec slovami „prečo sa vo vašich letákoch pre Českú
republiku objavujú modeli negroidného
typu?“ Tieto skvosty výrečnosti plodia
spravidla ľudia, ktorí sú natoľko hlúpi,
že si nevedia nájsť užitočnejšiu činnosť.
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Ďalšou skupinou sú nezamestnaní, ktorí
tvrdia, že im inoverci a príslušníci iných
národnosti nadávajú, že im kradnú prácu,
pritom sú len konfrontovaní s normálnou
trhovou súťažou.
Aký má prístup s predsudkami vplyv
na ekonomiku? Zásadný! Ľudí s „iným“
pôvodom posiela automaticky na manuálne práce. Nie, že by neboli užitočné,
ale nevyužíva sa potenciál tých, ktorí by
mohli dať spoločnosti viac. Ak musia dnes
a denne dokazovať, že nie sú „podluďmi“, dvihnú radšej kotvy a ponúknu svoj
rozum tam, kde voči ním tieto predsudky
mať nebudú. No a na našej rodnej hrude
zostanú naozaj iba tí kopáči kanálov.
Najhoršie je to, čo sa deje s ich deťmi.
Rómske dieťa v osade je neraz odsúdené
do špeciálnej školy. Doktor to formálne podpíše, rodičia sú radi, že si splnili
povinnosť a ak zaváhajú, povie sa im
„Myslíte, že by to tam zvládol? Máte na dochádzku? Viete, čo ho tam čaká?“ Málokto
sa vzoprie. Týmto sejeme, hnojíme a zalievame semená, z ktorých vyklíčia a dozrejú
výsledky našich predsudkov.
Ekonomickým výsledkom týchto
predsudkov sú státisíce poberateľov dávok a spoločenským prehlbujúca sa priepasť medzi „nami“ a „nimi“. Ak nezmeníme prístup a nebudeme pozerať len po
ďalšie voľby, na dne tej priepasti skončí
väčšina i menšina. Začať sa musí tým, že
nebudeme podávať ruku zovretú v päsť.
» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra
Veľká Británia

zamestnanie

PREšovsko

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO
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CALL CENTRUM:

0905 552 537
0915 971 823

IENKY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

UBYTOVANIE

ečené
a DOPRAVA zabezp

V, ŽENY aj PÁRY
VHODNÉ PRE MUŽO

ŽELEZIAROV

do panelárne
v Nemecku.

TPP, 2300€/mes. netto

0907 736 115

0905 719 145
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PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:
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TANEČNICE / STRIPTÉRKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

0903 404 935

76-0009

OPERÁTOR VÝROBY
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(PRÍJEM TOVARU, ŠTÍTKOVANIE)

www.regionpress.sk

45-0273

doprava + ubytovanie
...........................

85_0629
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ZAMESTNANCA?

ZDARMA

presovsko.sk

na živnosť s odmenou
od 8 - 12 EUR/hod.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Stavebná ﬁrma HĽADÁ

HĽADÁTE

85_0627

Balenie
čokolády / ČR
Vodič VZV a
Retrák /Praha / ČR
Výroba mopov/ ČR

Firma Mk-Illumination Production príjme pre svoju prevádzku šikovných, remeselne zručných ľudí s chuťou pracovať. Práca
v kolektíve v čistom príjemnom prostredí. Po internom zaškolení a začlenení do výrobného procesu garantované zvýšenie
hodinovej sadzby. Firma ponúka rôzne benefity od spoločných akcií, teambuildingov až po príspevky na ubytovanie pre
zamestnancov z iných okresov. Stravné lístky, pitný režim a pracovné oblečenie sú samozrejmosťou.

Zvárač/Zváračka

Zámočník / zámočníčka

Ponúkame prácu MIG/TIG zváračom s nástupom ihneď

Ponúkame prácu zámočníkom/prípravárom s nástupom ihneď

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
– zváranie kovov v súlade s technickou dokumentáciou
– práca v dvojzmennej prevádzke
– dodržiavanie technických postupov a programov zvárania
– samostatnosť a ochota učiť sa nové veci
Mzda: od 855,- Eur
Zamestnanecké výhody, benefity
– práca v stabilnej a expandujúcej zahraničnej spoločnosti
– profesionálne pracovné prostredie
(filtrovanie vzduchu, ochranné pracovné prostriedky...)
– možnosť profesionálneho a osobného rastu (zvyšovanie kvalifikácie)
– bonusové odmeňovanie za dochádzku
– príspevok na stravné (formou stravovacej karty, možnosť využitia
firemnej kuchynky)
– sociálny program pre zamestnancov (vianočný večierok,
rodinný deň, odmeny pri výročiach, firemné podujatia)
– možnosť príspevku na ubytovanie
– mladý kolektív

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
– pomocné práce
– príprava a čistenie hliníkových profilov pred zváraním používajúc príslušné stroje ako sú ohýbačky, pneumatické náradie, píly, vŕtačku a iné meracie a ručné náradie, napr. uhlovú brúsku
– potrebné sú znalosti technického charakteru a všetkých náležitostí spojených s touto prácou
ako napr. znalosť čítania technických výkresov, príprava polotovarov pre zváranie, technická
príprava materiálu
Mzda: od 675,- Eur
Zamestnanecké výhody, benefity
– práca v stabilnej a expandujúcej zahraničnej spoločnosti
– profesionálne pracovné prostredie (filtrovanie vzduchu, ochranné pracovné prostriedky...)
– možnosť profesionálneho a osobného rastu (zvyšovanie kvalifikácie)
– bonusové odmeňovanie za dochádzku
– príspevok na stravné (formou stravovacej karty, možnosť využitia
firemnej kuchynky)
– sociálny program pre zamestnancov (vianočný večierok,
rodinný deň, odmeny pri výročiach, firemné podujatia)
– možnosť príspevku na ubytovanie
– mladý kolektív

Spoločnosť MK Illumination Production s.r.o. si vyhradzuje právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, vzhľadom na veľký počet záujemcov.

www.mk-illumination.sk/producUJPOt&NBJMPóce@mk-illuminaUJPOTLt Tel  o
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MK ILLUMINATION PRODUCTION, s.r.otSolivBSTLÈ"tPrešov

bývanie, zamestnanie
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Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

OBUV 37_41DIEVČENSKE VEL
110_116, HRAČKY ŠKOLSKÉ
POMôCKY DROGÉRIU KOZMETIKU POTRAVINY. ĎAKUJEM tč
00421 948 710 036

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením

PLATNE

»Kúpim motocykel: JAWA,CZ-125, 175, 250, 350,
skúter-MANET,
TATRAN,
STADION, PIONIER, prívesný
vozík PÁV 40-41, aj nepojazdné-nekompletné+ ND.,
volať, alebo sms
0905 450 533
»Kúpim Jawu 90, 175, 250,
350 a CZ 125, 150, 175, 250 aj
nepojazdné. 0949 505 827
»Kúpim starú motorku a
predvojnový bicykel. Ponúknite. 0915 376 374

»Kúpim staré zlaté zuby,
zlaté a strieborné mince a
hodinky OMEGA, bodáky,
nem. helmy 0907 166 358
»Zbieram perá a pohľadnice
z miest. č.t. 0915 905 037
»Kúpim hodinky Schaffhausen. tel. 0944 137 683
»Predám strešný nosič na
Hondu Civic, oceľovú žumpu a poklop na studňu.
Prešov ul. Strojnícka 26.
Kontakt 0905 600 177
»Kúpim čsl. letecké a výsadkárske odznaky a i.
0907 910 755

04 BYTY / prenájom

15 HĽADÁM PRÁCU

05 DOMY / predaj

»Dôchodca hľadám prácu v
Prešove na cca 4hod. 0915
042 284

06 POZEMKY / predaj

07 REALITY / iné
»Kúpim Váš dom, byt. Platba v hotovosti. Tel: 0944
630 600

08 STAVBA
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
»LACNO PREDÁM CHLADNIČKU GORENJE ZA 33 EURO TEL
0950 429 160

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim jelenie parožie za
najlepšiu cenu! 0944 132 200
»Strihanie pudlíkov 0915
979 330

11 HOBBY A ŠPORT
»PREDÁM ÚPLNE NOVÝ HORSKÝ BICYKEL ZO ZDRAVOT. DôVODOV CENA 100 EUR NUTNÉ
VIDIEŤ TEL 0950429160
»KÚPIM VOJENSKÉ VECI DO
1945 BODÁKY ŠABLE VYZNAMENANIA A INÉ ! 0911 711 119

12 DEŤOM
»KTO DARUJE DÁMSKE OBLEČENIE VEL XS,S,M, XXL,

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

7

ˇ
rocné
skúsenosti

Áno, pre Nás to nieje problém. Presvedčte sa sami www.montter.sk

montter@montter.sk

0919 370 730 0919 383 363

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

87-0058

»GRAMOFÓNOVÉ
0911 565 876

14 RôZNE / iné

»Predám pozemok vo Finticiach. Cena dohodou Kontakt: 0905 904 780
»POZEMOK CHATU DOM 0949
467 691

Materiály:
HLINÍK, DREVO

13 RôZNE / predaj

02 AUTO-MOTO / iné

03 BYTY / predaj

Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?

16 ZOZNAMKA
»Ozve sa dáma menom
Zuzana, ktorá bola v OAZE v
PO, od 24.6. do 3.7.2019 na
c.t. 0940 357 309
»Hľadám sympatické dievča vo veku 19-28r. štíhlej
resp. plnoštíhlej postavy z
PO a okolia na priateľstvo.
Mobil: 0944 810 987 (aj
SMS)

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

85_0232

»Predám Citroen C5 Exclusive 2.0 HDi 163k manuál,
2011, 137 tis. km, tmavomodrý, vzduchokvap. podvozok,
xenóny, super výbava, top
stav, 7500€ + dohoda 0949
220 728

Najčítanejšie regionálne noviny
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hlavu hore, za život / zdravie

10

Hlupáci útočia

Boj o vzdelávanie

V poslednom období som zažil invá- tlačovkách, stavajú stožiare, zakazujú
horalky v parlamente a rozkazujú podziu hlupákov.
Jedna pani, ktorej chcel zamestná- nikateľom ako majú podnikať. Najviac
vateľ pomôcť ako dlhodobo nezamest- hlupákov je podľa mňa v politike. Prinanej, sa hodila na maródku. Vypisuje živujú sa na štáte a znepríjemňujú život
sťažnosti a chce vyplatiť odškodné za druhým. Veľa hlupákov som stretol aj
vymyslené hlúposti. Má obmedzený medzi vzdelanými ľuďmi. Napríklad
obzor a zamestnáva úrady, policajtov aj lekári a právnici, ktorí vyštudovali len
svojho bývalého chlebodarcu. Niekto jej vďaka svojim rodičom. Majú vysoké
možno radí, ale veci sa postupne obra- ego, sú nekompetentní a páchajú škody.
Podobné boje s hlupákmi som zažil
cajú proti nej. Sťažuje sa napríklad, že
dostala malú odmenu a kontrola ukáže, aj ja. Nezmyselné a nekompetentné útože by mala ešte peniaze vrátiť. Táto pani ky s cieľom robiť zle. Keď sa s podobnývyhlásila, že bude bojovať dovtedy, kým mi ľuďmi neviete normálne dohodnúť,
svojho zamestnávateľa nezničí – komu- tak zvyčajne rozhodujú súdy. A tak rozhodli a prišli zbytočne o peniaze. Hlúnitu, ktorá pomáha ľuďom.
Videl som veľa hlupákov aj me- posť niekedy vyvoláva nenávisť a zlo,
dzi manažérmi. Mali o sebe vysokú ktoré poškodzujú zdravie. Moja dcéra
mienku, neprijímali spätné väzby a Zuzka mi raz napísala na tabuľu nad
radi poučovali druhých, ktorí veciam pracovným stolom vetu svojej obľúberozumeli oveľa lepšie ako oni. Stretol nej autorky Rupi Kaur:
som v poslednom období veľa útočných „Najťažšia časť mojej
hlupákov. Niekedy nechápu základné práce je byť milou
veci, ale v diskusii neustúpia. Dunning k hlúpym ľuďom.“
sa
Krugerov efekt funguje – kompetentní Nepovažujem
ľudia sa skôr podceňujú a hlupáci sa za múdreho, ale byť
preceňujú. Môžete im dať za pravdu a milý k hlupákom
myslieť si svoje, ale tým im dávate puš- nebýva jedný prach na ďalšie útoky. Niektorí ľudia noduché.
sa im radšej vyhnú a robia si svoje. No
a útoční hlupáci na nás vykrikujú na
» Ján Košturiak

Na pozadí názorových rozporov o
praktických témach školstva - školských obedoch, povinnej školskej
dochádzke od 5 rokov, výšky platov
učiteľov, prebieha ešte iný skrytý
boj – boj o obsah štúdia a vzdelávania.

Nie odparkovať (vozidlo), ale Slovenčina naša
zaparkovať. Nie (liter) burčiaku, ale burčiaka.

Najčítanejšie regionálne noviny

celok - novú realitu, ktorá nás uchvátila a motivovala ísť ďalej a skladať mozaiku v našej mysli. To hľadanie má
však niekam smerovať, nie je samoúčelným zberom dát.
Vzdelávanie má nesmierny dosah na hlbšie pochopenie života a
svojho miesta vo svete a v spoločnosZástancovia klasickej formy s ti. Vzdelávacie predmety a jednotlivé
pretláčaním priority vedomostí, fak- poznatky by mali byť vyskladané tak,
tov a memorovania, ako aj dôrazu na aby postupne otvárali v človeku zmypredmety ako matematika, fyzika, sel jeho existencie. Povedzme si otvovedú diskusie s fanúšikmi netradičné- rene, zaoberajú sa pedagógovia týmito
ho vzdelávania s modernými prístup- otázkami? Sťažujeme sa, že nemáme v
mi a pedagogickým experimentova- mladej generácii viac kritického myslenia (myslím kritického, nie kritizuním.
Viac ako politológiu či ekológiu júceho). Kritické myslenie si kladie aj
mladá generácia potrebuje poznávať tieto základné otázky: Prečo som na
zákonitosti ľudských vzťahov a prebu- tomto svete? Existuje niečo ďalšie, iná
diť v sebe nepokoj po hľadaní zmyslu realita okrem tej, v ktorej teraz žijeme?
života. Myseľ dieťaťa sa zapĺňa len po- Aký zmysel a trvanie má ľudský vzťah
stupne a vyberá si každý ďalší pozna- – láska – obeta – utrpenie? Čo naznatok v miere, v akej mu nadväzuje na čuje v človeku neutíchajúca túžba po
doterajší celok poznania. Príliš skoré šťastí? Prečo delíme činy na dobré a
sebavedomie vyprodukuje skôr ľudí zlé? Zaiste, sú to otázky na celý život,
neschopných ozajstného počúvania a ale v každej fáze by sme si mali aspoň
čiastkovo na ne odpovedať v tej miere
dialógu.
Pamätám si, ako ma najviac na zrelosti, akú máme.
Nad týmito otázkami by stálo za
poznávaní fascinovali nie samotné
fakty, ale ich vzájomné zapadanie do to sa v školách prednostne zamýšľať,
súvislostí. Práve to spôsobuje tú typic- diskutovať o nich, a kiež by pedagókú radosť a nadšenie z doteraz nepo- govia viac rozprávali a svedčili o ceste
svojho namáhavého hľadania a poznaného.
Mnohé nové informácie nie sme znávania.
totiž schopní uchovať čisto preto, že sú
nové, ale preto, že vytvorili v nás nový
» Mária Raučinová, Fórum života

Zubná klinika prijíma nových pacientov
HAPPYDENT, s.r.o.
Milí Prešovčania...
Spojte príjemné s užitočným a navštívte najväčšie obchodné centrum na Východnom Slovensku
AUPARK Košice na ulici Protifašistických bojovníkov 11 v Košiciach.
Popri zábave a nákupoch si dajte ošetriť

Váš chrup na našej špičkovej zubnej klinike
Stomatológia AUPARK Košice, ktorú prevádzkuje spoločnosť HAPPYDENT, s.r.o.
Naša klinika ktorá je určená pre celú Vašu rodinu od detičiek až po seniorov a vykonáva široké spektrum stomatologických výkonov od preventívnych prehliadok, cez záchovnú stomatológia a protetiku, dentálnu hygienu až po
stomatochirurgiu a implantológiu. Sídlime na 4. poschodí v Medicínskom centre AUPARK TOWER Košice.
Naša klinika:
• má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami
• pracuje tu 5 špičkových zubných lekárov, výber ošetrujúceho lekára je na Vás...
• umožňuje ošetrenie aj pri úplnej narkóze pre tých, ktorí majú obavu z ošetrenia
• zabezpečuje pre pacientov bezplatne možnosť objednania na presný termín
ošetrenia a bezplatné parkovanie v OC
• disponuje najmodernejším 3-D CT prístrojom na diagnostiku stavu Vášho chrupu
• vstupná prehliadka, konzultácia a stanovenie liečebného plánu je bezplatné
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.stomatologiaaupark.sk,

123 555.

Zbavte sa strachu zo zubných lekárov a objavte stomatológiu 21. storočia.
Teší sa na Vás kolektív lekárov a ostatného zdravotníckeho personálu Stomatológie AUPARK Košice.
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66-0006-4

alebo na telefónnom čísle 0940

k sviatku, pre študentov / bývanie, zdravie
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PRESOVSKO
SABINOVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 40 000 domácností a firiem

87-0012

PREšovsko

www.regionpress.sk
Pápež o „prvej učeníčke“

Šanca pre stredoškolákov

Pred dvomi rokmi, v deň sviatku
Sedembolestnej Panny Márie, pozval pápež František veriacich pri
rannej omši v Dome sv. Marty, aby
rozjímali o Božej Matke pri päte Ježišovho kríža.

Prihlásiť sa môžu iba stredoškoláSlovenskí stredoškoláci môžu stráviť školský rok 2020/21 na strednej ci, ktorí majú slovenské občianstvo a
študujú v prvom alebo druhom ročníškole v USA.
ku strednej školy. V prípade päťročnéZáujemcovia o bezplatný študijný ho gymnázia to môžu byť aj študenti
pobyt v rámci programu Future Le- tretieho ročníka. „Študenti, ktorí sa
aders Exchange (FLEX) sa môžu pri- narodili medzi 15. júlom 2002 a 15. júhlásiť online do 17. októbra tohto roka. lom 2005, musia mať dobrý priemer a
Informovala o tom Jana Illešová z Veľ- angličtinu ovládať na komunikatívnej
úrovni,“ vysvetlila Jana Illešová.
vyslanectva USA na Slovensku.
Slovensko je v tomto programe
Výmenný pobyt financuje Ministerstvo zahraničných vecí Spojených zaradené od roku 2018. V auguste 2019
štátov, realizuje ho nezisková vzdelá- vycestovalo do USA prvých desať štuvacia organizácia American council for dentov. „Vďaka programu každoročne
International Education.
vycestuje do USA viac ako 900 študenŠtipendium pokryje náklady na tov stredných škôl z 21 krajín Európy a
letenku, ubytovanie v hostiteľskej ro- Ázie. Štipendisti si tak na rok vyskúšadine, štúdium na americkej strednej jú život amerického teenagera a naučia
škole, zdravotné poistenie, prípravné sa rešpektovať odlišnosti iných kultúr.
školenie aj mesačný príspevok určený Po roku v zahraničí sa domov vrátia
na spoločenské aktivity. „Študenti si samostatnejší a pripravenejší na život
hradia náklady spojené so získaním v čoraz viac prepojenom svete,“ pripocestovného pasu, osobné výdavky nad menula Jana Illešová z Veľvyslanectva
rámec mesačného štipendia či náklady USA na Slovensku.
spojené s nadrozmernou batožinou,“
uviedla Illešová.
» red

„Kontemplovať (rozjímať) Ježišovu
Matku, kontemplovať tento znak protirečenia, lebo Ježiš je víťazom, ale na
kríži. Na kríži, to je protirečenie, ktoré
je ťažké pochopiť... Treba mať vieru,
aby sme toto tajomstvo pochopili, či
aspoň sa k nemu priblížili.“
Mária to vedela a „celý život prežila s prebodnutou dušou,“ pripomenul
vtedy Svätý Otec. Nasledovala Ježiša
a počula poznámky ľudí niekedy v
prospech, niekedy proti jej Synovi.
Napriek tomu vždy stála za Ježišom. A
práve „pre toto hovoríme, že je prvou
učeníčkou,“ vysvetlil pápež v homílii.
Mária prežívala ustarostenosť,
ktorú v jej srdci vyvolal tento „znak
protirečenia“. Nakoniec však bola
tam, v tichosti, pod krížom, hľadiac

na svojho Syna, zamyslel sa pápež.
Možno počula poznámky typu: „Pozri, toto je matka jedného z týchto
troch zločincov“. No ona „nastavila
tvár za svojho Syna“:
„To, čo teraz poviem, sú drobné
slovká, ktoré nám pomôžu kontemplovať v tichu toto tajomstvo. V tej
chvíli nás ona všetkých porodila: porodila Cirkev. ,Žena,’ - hovorí jej Syn,
- ,hľa tvoji synovia’. Nehovorí: ,matka’,
hovorí: ,žena’. Žena silná, odvážna;
žena, ktorá tam bola prítomná, aby
povedala: ,Toto je môj Syn: nezapriem
ho’.“
Tento úryvok z evanjelia (Jn 19,2527) nám teda napomáha kontemplovať toto tajomstvo. „Nech Duch Svätý
povie každému jednému z nás to, čo
potrebujeme,“ dodal na záver dnešnej
iturgie v Dome sv. Marty na Sviatok
Sedembolestnej Panny Márie pred
dvomi rokmi pápež František.

» red
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PRÁCA V ČR

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tmámestále dostatok ponúk
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

STAJAN SLOVAKIA PRIJME

�����������������

PRACOVNÍKOV:

� ELEKTROTECHNIK/
ELEKTROMONTÁŽNIK

na prácu

S VYHLÁŠKOU §21
(732€ + 50€ + 50€ + 15€
+ stravné lístky + ubytovanie )

�������������������

� MUŽI/ŽENY DO VÝROBY

0.
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3 A

-

��������������
�����������������������������
��������������������������

�OBSLUHA LIS. ZARIADENIA, LISOVANIE GUMY�

( 520€/mesiac + 0,12€/hod. + 1,20€/
hod. + odmeny + ubytovanie )

����������������������
���������������������
������2200€
����������������������
���������0901 712 616
0948 632 588
�����������������������

131190333

do

Miesto práce: DOLNÉ VESTENICE

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

REALIZUJEME

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

Pavla Horova 1/23

Prešov

(vedľa Interšportu)

KOMPLEXNÉ A ČIASTOČNÉ

HĽADÁ

0944 458 929

STAVEBNÉ PRÁCE

externých spolupracovníkov

VŠETKO PRE

OKNÁ A DVERE

A REKONŠTRUKCIE

ANKETÁR/ANKETÁRKA
schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

REGRUTÁTOR/KA

OBKLADY, DLAŽBY, OMIETKY,
SADROKARTÓNY A POD.

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

andrejko.m@centrum.sk

(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

 Tesnenie na okná aj dvere
 Dverové zámky
 Samozatvárače Geze
 Okenné a balkónové kovanie
 Okenné a dverové závesy
 Elektrické vrátniky
 Kľučky a madlá na okná aj dvere
 Pákové ovládače pre sklopné okná

0905 551 636
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...a mnoho iného

83-0339

33-0032

0944 113 140

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

85_0617

9. 25
20 %
19
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���������������������������
���������������������
������������������

www.mb-kovanie.sk

83-0344

Facebook: aiwsk

32-0077

www.aiw.sk

85_0026

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!

