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Štvrté prikázanie
Veriaci človek „ctí otca svojho a
matku svoju, aby dlho žil na zemi,
ktorú mu dá Pán, Boh jeho!“, čítame v knihe Exodus v hlave 20 vo
verši 12. Veriaci človek má za svojho otca aj otcov biskupov, vrátane
toho rímskeho, pápeža.
Ctí ich, ctí ich učenie, kázania a
výzvy. I bežné usmernenia, vyplývajúce z každodenného laického života.
Pápež František, svätý otec, rímsky biskup, najnovšie upozorňuje na
neprípustnosť hospodárskej kriminality. Považuje ju za zločiny tých
najmocnejších, odsudzuje, že sa jej
venuje iba nepatrná alebo žiadna pozornosť. Hovorí o organizovanej kriminalite. „Ide o zločiny, ktoré majú
závažnosť zločinov proti ľudskosti,
keď vedú k hladu, biede, nútenej
migrácii a k smrti kvôli chorobám,
ktorým sa dá vyhnúť, k enviromentálnym katastrofám a k etno-cíde
obyvateľov.“
Pápež František najnovšie veľmi
ostro odsúdil aj „kultúru vylučovania a nenávisti“. Po prvýkrát sa úplne
nahlas a bez zaobalených fráz zastal ľudí inej ako tradičnej sexuálnej
orientácie a ich prenasledovanie prirovnal k tomu, čo robili v prvej polovici minulého storočia nacisti. Vo
Vatikáne v prejave na medzinárodnej právnickej konferencii kritizoval
tých, ktorí hovoria o menšinových

skupinách vrátane ľudí hlásiacich
sa k „inej“ sexuálnej orientácii rovnakým štýlom, akým hovoril v 30.
rokoch Adolf Hitler o Židoch. „Toto
sú typické prejavy nacizmu, ktorý
so svojím prenasledovaním Židov,
Rómov alebo ľudí homosexuálnej
orientácie predstavuje dokonalý model kultúry vylučovania a kultúry
nenávisti,“ povedal pápež.
Nuž a treba ešte pripomenúť vyhlásenie našich slovenských otcov
biskupov. A mimoriadne ho oceniť.
„ Angažovanie sa (klerikov – pozn.
red.) v politických stranách, hoci prostredníctvom druhých osôb, nie je
primerané kňazskému stavu. Úlohou
kňaza je byť otcom všetkých veriacich, nie vodcom tých, ktorí sa hlásia
k určitej strane... Toto stanovisko sa
v aktuálnych okolnostiach týka otca
Mariána Kuffu, ale vo všeobecnosti
aj každého klerika, ktorý by sa angažoval v činnosti alebo verejnej propagácii politických strán.“ Pod stanoviskom je podpísaný Mons. Stanislav
Zvolenský,
bratislavský
arcibiskup metropolita,
predseda KBS a Mons.
Štefan Sečka, spišský
diecézny biskup.
Tak čo s tým štvrtým prikázaním u
nás?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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
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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
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Skvelé bonusy v hodnote a 2 122 €
Uite si zimu naplno. Vyuite špeciálnu ponuku na naše najpopulárnejšie SUV.
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si môete štvorkolku s pohonom
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku.
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu garáž v
Námestove. 0948105604

05 DOMY / predaj
»Predám RD v Nižnej, cena
1400000 eur, 0948585881,
0950140752

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»PREDÁM DOSKY FORSNE
ASI 3 KUBÍKY ZOSTATOK ZO
STAVBY. CENA DOHODOU.
0903227683
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ

Najčítanejšie regionálne noviny

Typy cukrovky (Delenie na ľahkú a ťažkú neplatí)
My, diabetológovia, poznáme okrem
celosvetovo platnej klasifikácie, iba
dobre a zle kompenzovanú cukrovku, nezávisle od typu.
Rozhodujúce je, či má pacient dobré
alebo nedostatočné výsledky a s tým súvisiace riziko vzniku komplikácií, ktoré
už môžu byť závažné. Liečba inzulínom
veľakrát znamená ten najsprávnejší
spôsob liečby – u diabetikov 1. typu je
nevyhnutná od počiatku diagnózy, u
diabetikov 2. typu pri nedostatočnom
zlepšení pri diéte a užívajú tabliet.
Klasifikácia diabetes mellitus
– typy cukrovky:
1. Diabetes mellitus 1. typu – je charakterizovaný poškodením a postupným zánikom buniek pankreasu produkujúcich hormón inzulín. Dochádza
k úplnému nedostatku inzulínu a chorí
sú odkázaní na jeho pravidelné podávanie inzulínovými striekačkami alebo inzulínovými perami. Predstavuje
menšiu časť chorých – asi 10 percent zo
všetkých diabetikov. Častejšie postihuje mladšie vekové skupiny.
2. Diabetes mellitus 2. typu predstavuje 85 – 90 percent všetkých diabetikov.
Postihuje dospelých, jeho výskyt stúpa
s vekom. Na rozdiel od predchádzajúceho typu sa v organizme síce tvorí inzulín, ale v nedostatočnom množstve,
alebo organizmus vytvorený inzulín z

rôznych príčin nedokáže využiť. V liečbe na začiatku často stačia režimové
opatrenia – pohyb a diéta, neskôr tablety. Inzulín je potrebný neskôr, obyčajne u 20 percent diabetikov 2. typu.
Objavuje sa s pribúdajúcim vekom, voľakedy sa nazýval aj starecký, teraz sa
objavuje aj u mladších, hlavne pri nedostatku pohybu a zlej skladbe stravy.
3. Špecifické typy diabetu.
Cukrovka sa vyskytuje aj pri niektorých iných stavoch – napríklad pri genetických poruchách, pri ochoreniach
žliaz s vnútorným vylučovaním (pri
endokrinných ochoreniach), pri ochoreniach podžalúdkovej žľazy (pankreas), pri užívaní niektorých liekov a
chemikálií, pri niektorých infekčných
ochoreniach (napríklad pri rubeole).
4. Gestačný diabetes
Ide o diabetes v tehotenstve. Tento
typ metabolickej poruchy sa prejavuje
po prvýkrát počas gravidity. U nás postihuje niečo vyše 4 percentá všetkých
tehotných. Nakoľko predstavuje zvýšené zdravotné riziko pre matku aj
plod, musia byť ženy počas tehotnosti aj po nej
pravidelne sledované.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Predám termovíziu Xeye
E2+, 0907241961
»Predám nočné videnie na
zbraň 0907241961

12 DEŤOM
» Predám tri použité detské
bicykle po 50€, Tvrdošín,
0905 400 035

13 RôZNE / predaj
» Predám Tlačiareň Lexmark CX310dn, 80€, k tomu
tonere, lacnejšie, 0905 400
035

14 RôZNE / iné

/Tvrdošín – Oravská Polhora/ - Tobias Hrubjak,
žiak druhého ročníka študijného odboru elektrotechnika sa pričinil o významný úspech Strednej
priemyselnej školy informačných technológií Ignáca
Gessaya pri Spojenej škole Tvrdošín. Na celoslovenskej súťaži Mladých elektronikov v rámci podujatia
Skills Slovakia Mladý tvorca 2019 v Nitre obsadil 2.
miesto v konkurencii takmer tridsiatich súťažiacich
žiakov zo stredných škôl z celého Slovenska. Je to
významný osobný úspech Tobiasa Hrubjaka, talentovaného študenta z Oravskej Polhory. Do tajov
elektroniky ho začal zasväcovať jeho otec, prebudil
v ňom záujem o štúdium a spolu s učiteľmi strednej
školy sa pričinil o jeho úspech v oblasti elektrotechniky. Súťaž organizoval Štátny inštitút odborného
vzdelávania Bratislava a odborným gestorom je Slovenská spoločnosť elektronikov. V teoretickom teste
mali žiaci vyriešiť tridsať otázok, v praktickej časti
mali zhotoviť funkčný elektronický výrobok, ktorým
bol jednoduchý elektronický osciloskop. Odborná
komisia hodnotila kvalitu spájkovania, funkčnosť
výrobku, vyhotovenie i čas odovzdania výrobku.

/ľh, or/

/Nižná/ - Projekt „Grafika v praxi“ pod názvom Artefakt a environment sa v Spojenej škole a Škole umeleckého priemyslu v Nižnej konal 12. novembra 2019
po štvrtýkrát. Podujatie bolo rozdelené na dve časti,
prvá bola zameraná na vzdelávanie učiteľov výtvarnej výchovy ZŠ. Lektorské prednášky a workschop z
oblasti akčného umenia a performance viedli Mgr.
Art. M. Knap a Mgr. J. Suško. Stretnutie bolo obohatené o praktické ukážky prác z oblasti ekológie. Druhá
časť bola venovaná žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ. Tí sa
prezentovali v súťaži Objav svoj talent pod vedením Mgr. K. Chomistekovej a Mgr. M. Medveckého.
Svoje nápady sa snažili realizovať na tému Ekológia
- ochrana životného prostredia. Výhercom súťaže
vecné ceny, diplomy a čestné uznania odovzdal
riaditeľ Spojenej školy Ing. Peter Smolár. Ocenení
boli žiaci: Kategória A (9.ročník): 1. miesto – Nikola
Ševčíková, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Trstená, 2. miesto
– Rebeka Kereková, ZŠ Márie Medveckej, Tvrdošín –
Medvedzie, 3. miesto – Bianka Knapová, ZŠ Štefana
Šmálika, Tvrdošín. Kategória B (8.ročník): 1. miesto
– Kristína Bejdáková, ZŠ a MŠ Martina Hamuljaka
Or. Jasenica, 2. miesto – Adela Dulková, ZŠ a MŠ
Hladovka, 3. miesto – Adriána Kurjaková, ZŠ Márie
Medveckej, Tvrdošín – Medvedzie. Myšlienka celého
projektu spočíva v hľadaní spôsobov, ako nadviazať
a prehĺbiť spoluprácu základných a stredných škôl.
O úspešnosti podujatia svedčí aj to, že v tomto ročníku sa súťaže zúčastnilo v sprievode učiteľov 25 žiakov z 8 základných škôl.

/kch, or/

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»50r.si hľadá slečnu túžiacu po rodine. Sms
0902247093

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.
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Stavbu si vopred musíme
ergonomicky predstaviť
Ergonómia je veda zaoberajúca sa
vzťahmi vznikajúcimi medzi človekom a prostredím ktoré ho obklopuje.
Či už ide o tvary, materiály, osvetlenie, rozmery a pod. Cieľom je pripraviť také podmienky, ktoré podporujú
optimálny výkon človeka a jeho pohodu.

Klasická „parádna“ obývačka pre
návštevy už je prežitok. V súčasnom
európskom slovníku nahradila pojem
obývacia izba nová koncepcia - priestory pre spoločné aktivity a oddych členov domácnosti. Je to obytná zóna,
ktorú tvoria navzájom sa prelínajúce
priestory. Spojenie haly, obývačky a
jedálne či kuchyne prináša novú kvaRodinné domy na Slovensku sa od litu nielen do vzhľadu interiéru, ale i do
roku 1998 zmenšili priemerne o polovi- spoločenského života rodiny a vzájomcu. Kým kedysi sa u nás stavali domy, nej komunikácie jej členov.
ktoré mali v priemere 250 metrov štvorSpálňa je ozajstnou oázou odpočincových, dnes je to 90 až 110 metrov ku, v ktorej dominuje vysoko kvalitné
štvorcových.
a hygienické lôžko, poskytujúce podTrend súčasnosti je zjavný: býva- mienky na zdravý spánok a kvalitný
nie sa bude naďalej zefektívňovať, a to odpočinok. Veľmi aktuálne sú prakticpokiaľ ide o stavebné materiály, ener- ké záhlavia postelí, riešené ako panely
getické úspory či ergonómiu interiéru. s nikami či možnosťou upevnenia poliDo domu s obytnou plochou 100 m² sa čiek a iných prvkov.
pohodlne zmestí rodina s dvoma alebo
Detská izba sa zariaďuje variabilnýviacerými deťmi. Dôraz sa dnes kladie mi typmi nábytku, ktoré rastú spolu s
na ergonómiu bývania, čím sa výrazne deťmi a i tu získava prioritu masívny
zvyšuje funkčnosť príbytku. Absolút- nábytok s výbornými úžitkovými vlastnou nutnosťou je dostatočné množstvo nosťami.
úložných priestorov, parkovacie miesPracovňa v byte stojí v zahraničí
ta, ale aj súkromie a priestor na spoloč- na pokraji záujmu. Všeobecne sa zane trávený čas.
znamenáva odklon od tzv. domácich
Spoločnou charakteristikou všet- kancelárií a uprednostňuje sa vyššia
kých priestorov v byte zostáva vzduš- miera oddelenia súkromnej sféry od
nosť, nenútenosť, individuálny výraz a pracovnej.
štýl, pohodlie, komfort, enormné vybavenie technikou a dôraz na ekologické
» red
aspekty.
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP OR 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, OR zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

právnik radí / služby, bývanie
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Majetkový opatrovník
Majetkový opatrovník sa radí medzi
špeciálnych opatrovníkov a v slovenskom právnom poriadku je relatívne
novým inštitútom.
V dnešnej dobe je už celkom bežné,
že aj maloleté deti vlastnia majetok, ale
správu tohto majetku vykonávajú rodičia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa.
Správou majetku rozumieme rozhodovanie o majetku a hospodárenie s majetkom maloletého. Táto správa je súčasťou
rodičovskej zodpovednosti a rodič má
nielen povinnosť, ale aj právo spravovať
majetok svojho maloletého dieťaťa.
Môže však nastať aj taká situácia, že
rodičia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa
nebudú schopní vykonávať túto správu
riadne. Pre tento prípad zákon poskytuje maloletému zvýšenú ochranu, a ak
rodičia správu majetku maloletého dieťaťa nevykonávajú dobre alebo dokonca
nevykonávajú vôbec, súd ustanoví maloletému na ochranu jeho záujmov majetkového opatrovníka. Hlavnou úlohou
majetkového opatrovníka je zabezpečovať takú ochranu majetku maloletého
dieťaťa, aby zo strany dospelých účastníkov právnych vzťahov nedochádzalo
k poškodzovaniu majetkových záujmov
dieťaťa.
Zákon určuje aj okruh osôb, ktoré
môžu byť ustanovené ako majetkový
opatrovník. Na prvom mieste je fyzická
osoba, ktorá ale musí spĺňať zákonom vyžadované podmienky. Musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

a s ustanovením do funkcie musí súhlasiť. Takáto osoba musí taktiež spĺňať aj
predpoklad, že bude konať v záujme maloletého dieťaťa. Takouto osobou môže
byť aj príbuzný dieťaťa, ale i osoba blízka
rodine dieťaťa alebo iná osoba, napríklad
právny alebo daňový poradca.
Za majetkového opatrovníka môže
byť ustanovená aj obec alebo iná právnická osoba, ktorá s takouto funkciou
súhlasí, a taktiež spĺňa predpoklad na
riadny výkon správy majetku v záujme
dieťaťa. Majetkový opatrovník je povinný
vykonávať správu s náležitou starostlivosťou. Nesmie na seba brať neprimerané
majetkové riziká a hazardovať s majetkom dieťaťa. Je povinný predkladať súdu
správy o nakladaní s majetkom maloletého dieťaťa v presne určených lehotách
a po skončení svojej funkcie vypracovať
záverečný účet zo správy majetku, a to
najneskôr do dvoch mesiacov od skončenia výkonu správy. Funkcia majetkového
opatrovníka môže zaniknúť z rôznych
dôvodov, napríklad z dôvodu dosiahnutia plnoletosti dieťaťa, zániku dôvodu
pre ktorý bol majetkový opatrovník ustanovený, smrť alebo zánik majetkového
opatrovníka, odvolanie z funkcie súdom.

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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Nie mať za to, Slovenčina naša
ale myslieť si, predpokladať.

Slovenčina naša
Nie (prísť)
za hodinu, ale (prísť) o hodinu.
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Onkológ špecialista - brokolica
Na pultoch predajní stále ešte známych ako fáza-2-enzýmy. Tie sú
viac-menej ohrdnutá. V sloven- vraj zodpovedné za znižovanie rizika
skej kuchyni málo používaná. No vzniku rakoviny prostaty.
Asi dvadsať dekagramov brokopredsa len – „zázračná“ brokolica.
lice (jedna rozmixovaná šálka) obTáto superzelenina je vychvále- sahuje viac ako 2 gramy bielkovín,
ná pre jej protirakovinové účinky a v 2 gramy vlákniny, 288 miligramov
oblasti výživy je skutočným pojmom. draslíka, 43 miligramov vápnika, 81
Je vynikajúcim zdrojom príbuzných miligramov vitamínu C a navyše foprotirakovinových látok nazývaných láty, horčík, fosfor, betakarotén, viizotiokynáty, ktoré rakoviny ničia tamín A, luteín aj zeaxatín. Posledné
tak, že neutralizujú karcinogénne lát- dva menované karotenoidy dokážu
ky. Uskutočňujú to prostredníctvom zabraňovať poškodeniu makuly, čo je
znižovania ich škodlivých účinkov hlavnou príčinou slepoty u starších
a stimulovaním uvoľňovania zabi- ľudí.
V roku 2003 predstavitelia Enjakov karcinogénov a urýchľovaním
vironmental Working Group zaradili
ich odstraňovania z tela.
Hoci za priaznivý vplyv brokolice brokolicu na zoznam dvanástich pona naše zdravie môže množstvo lá- travín najmenej kontaminovaných
tok, osobitú pozornosť si zaslúžia in- pesticídmi. Brokolica si tieto látky
doly. Brokolica obsahuje indol-3-kar- totiž neukladá.
binol. Ten je dôležitý najmä pre ženy.
Estrogén má tri základné metabolity,
ktoré sa v tele správajú odlišne. Dva z
nich pôsobia karcinogénne a jeden je
nezhubný a vykazuje ochranné účinky. Indol-3-karbinol zlepšuje pomer
medzi nezhubným metabolitom a potenciálne škodlivými.
Aj muži produkujú estrogén, a
preto brokolica aj ďalšie druhy kapustovitej zeleniny obsahujúcej indoly sú prospešné a zdravé aj pre nich.
Okrem toho však brokolica obsahuje
aj veľké množstvo fytolátky suforafá» red
nu, ktorá zvyšuje aktiváciu enzýmov
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Volebná účasť mladých
iba ako súčasť jednotlivých rezortných
štátnych politík. Napríklad v školskej
politike sa rozvíja problematika skvalitňovania vzdelávania študentov. V sociálnej politike sa saturuje problematika
pomoci mladým rodinám. Mladá generácia sa v programoch politických strán
nechápe ako zdroj rozvojových stratégií
spoločnosti. Je to skôr skupina spoločnosti, v ktorej ako prvej sa prejavujú spoločenské problémy alebo dokonca sama
je hrozbou pre dospelú spoločnosť.
Potom sa ale nečudujme, že o takýto prístup „zrelej“ časti populácie k
potrebám, schopnostiam a predstavám
mladých ľudí mládež nemá záujem, ignoruje ho.
Do volieb 29. februára roku 2020 zostáva z pohľadu dejín iba zlomok času.
Politici a politické strany by teda mali
s nejakou zmysluplnou ponukou vo
svojich volebných kortešačkách osloviť
najmä mladých ľudí, tých, ktorí tu budú
žiť oveľa dlhšie, ako stály a tradičný voličský elektoriát.

Vyštrngali sme si nádej,
využime ju

Ponovembrové obdobie prinieslo Slovensku
všeličo. Aj zlé veci vrátane Mečiara či Kočnera.
Nesmieme však zabudnúť, že prinieslo to najdôležitejšie – SLOBODU. Predtým sme nemohli
nikam ísť, nič poriadne si kúpiť, podnikať,
realizovať sa a mohli sme akurát tak držať hubu
a krok. Justícia bola rovnako nefunkčná ako dnes.
Samozrejme, že niektorým to vyhovovalo, pretože
demokracia a sloboda so sebou prinášajú aj povinnosť viac sa snažiť, viac sa vzdelávať a vedieť
sa o seba postarať. Sloboda je nerozlučne spojená
so zodpovednosťou.
Zle sa mi pozerá na to, koľko veľa ľudí volí radšej lenivosť, pohodlnosť, tupotu. Krajinou sa valí
vlna hnusu, niečo, čoho sme sa pred tridsiatimi
rokmi chceli tak veľmi zbaviť. Nepodarilo sa to,
ale podarilo sa iné. Vyštrngali sme NÁDEJ, vyštrngali sme možnosť výberu. Dnes nemusíme
rúcať múry, dávať sa zatýkať, porušovať zákon.
Môžeme ísť pokojne, s čistým svedomím a legálne
voliť toho, koho si vyberieme. Priatelia, využime
túto možnosť 29. februára 2020, v kľúčový deň pre
Slovensko. Tešme sa z toho, že dnes sa tu na revolúciu len hráme, lebo máme voľné
ruky a slobodu.

» red

Za seba a za stranu Sloboda
a Solidarita vám garantujem,
že dodržím slovo.

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

SaS zníži vaše účty za elektrinu
o 80 eur
Vedeli ste, že iba 1/3 z vášho účtu za elektrinu
je platba za elektrinu, zvyšok sú rôzne poplatky? Že v rámci porovnania výdavkov domácností
v EÚ je u Slovákov podiel platieb za energie jeden
z najvyšších? A že to bolo za Roberta Fica, kedy sa
v našich účtoch za elektrinu objavili alobalové dotácie a bola zneužitá podpora obnoviteľným zdrojom energie na kšefty s oligarchami?
Dnes už nikto neverí stabilným cenám energií,
tak ako ich kedysi sľuboval Robert Fico. Súčasné
rozdávanie 40 miliónov eur 76 vybraným energeticky náročným podnikom z našich daní je iba
odďaľovaním riešenia problému vysokých cien
elektriny.
Ide o typicky smerácke riešenie. V noci vám vykradnú špajzu a ráno prídu s kompótom. Kompót
však darovali iba pár podnikom, ktoré by radšej
uvítali systémové riešenie.
Strana SaS takéto riešenia má. Podarilo sa nám
presadiť ukončenie dotovania výroby elektriny z
domáceho uhlia, navrhli sme zníženie prenosových poplatkov či viaczdrojové financovanie obnoviteľných zdrojov energie. Výsledkom budú nižšie účty za elektrinu.
V priemere tak slovenská rodina
ušetrí na účtoch za elektrinu až
80 eur ročne. A firmy budú môcť
ušetrené peniaze použiť na vyššie
mzdy pre svojich zamestnancov.

Karol Galek

podpredseda SaS
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Byť „nad“ či mať „v paži“. Niekoľkými slovami charakterizovaný postoj
a prístup veľkej časti mladej generácie k voľbám, k budovaniu zastupiteľskej demokracie u nás. Aj preto je
jej stav taký, aký je.
Jedným z významných indikátorov
účasti mladých ľudí na „vládnutí“ je ich
účasť na rozvíjaní zastupiteľskej demokracie uplatňovaním aktívneho a pasívneho volebného práva. Už viac ako desaťročie iba konštatujeme nedostatočnú
pozornosť politológov a sociologického
výskumu tejto oblasti politickej participácie mládeže.
Vieme, že najvyššiu účasť na voľbách vykazuje stredoškolská gymnaziálna a vysokoškolská mládež, najnižšiu
robotnícka a takmer žiadnu rómska
mládež. (Na porovnanie . Ak posudzujeme volebnú účasť podľa etnicity – tradične vysokú má mládež, hlásiaca sa k
maďarskej národnostnej menšine.)
Prieskumy priebežne poukazujú
na jav, že problematika života mládeže
a jej oprávnených potrieb sa vyskytuje

Menej štátu, nižšie
dane
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Európske hlavné mesto kultúry 2026
dzi týmito krajinami a členskými štátmi
EÚ. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková akciu Európske hlavné mesto kultúry vníma ako pozitívum na odprezentovanie Slovenska v zahraničí. „Európske
hlavné mesto kultúry je dobrá šanca
pre Slovensko, aby sa podelilo o svoju
bohatú kultúru a tradície so zvyškom
Európy. Teší ma, že kultúra je prostriedkom, ktorým sa upevňujú vzťahy
medzi krajinami,“ uviedla ministerka.
Ministerstvo kultúry SR v tejto súvislosti intenzívne komunikuje s Európskou
komisiou a tiež s partnermi z fínskeho
Ministerstva vzdelávania a kultúry. Zároveň podniká všetky potrebné kroky
zamerané na proces prípravy Európskeho hlavného mesta kultúry na Slovensku. V zmysle príslušného právneho
rámca Európskej únie ministerstvo zverejní najneskôr v decembri 2019 výzvu
na predkladanie žiadostí jednotlivých
miest v Slovenskej republike, ktorá
bude v podmienkach Slovenskej republiky trvať desať mesiacov.

» MK SR

85_0690

Slovenská republika bude spolu s
Fínskom v roku 2026 hostiť titul Európske hlavné mesto kultúry. Cieľom akcie je podporovať bohatosť a
rozmanitosť kultúr v Európe, a taktiež zdôrazňovať ich spoločné črty.
Európske hlavné mesto kultúry má
za cieľ chrániť a podporovať kultúry v
Európe a zároveň medzi občanmi zvyšovať pocit príslušnosti k spoločnému
kultúrnemu priestoru, nabádať ich na
medzikultúrny dialóg a poukázať na
spoločné kultúrne dedičstvo. Tento titul sa každý rok udeľuje dvom mestám
– jednému z pôvodnej členskej krajiny
a jednému z novej členskej krajiny Európskej únie.
Naša krajina bude uvedený titul
niesť s Fínskom. Okrem členských štátov Európskej únie sa do akcie budú
môcť zapojiť aj kandidátske krajiny
alebo potenciálne kandidátske krajiny.
Okrem nich by za určitých podmienok
mala byť akcia otvorená aj pre krajiny
Európskeho združenia voľného obchodu, aby sa posilnili kultúrne väzby me-
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POSLEDNÉ ODHALENIA
.%6%2%Ñ%
JÚL 2019
ZASTAVENIE
NETRANSPARENTNÝCH
TENDROV V ARMÁDE

- VOZIDLÁ 4x4 za 400 miliónov eur
- VOZIDLÁ 8x8 za 400 miliónov eur
- RADARY za 155 miliónov eur

.%639ģ)86-03&Ï%NOM SR
TAKMER 1 MILIARDU EUR!!
SEPTEMBER 2019
BALCIAR
1973/%1ŀ-8)7/32Ï-ħ
Šéf vojenských tajných má majetky
v hodnote miliónov eur.
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Eštebácke praktiky
aj 30 rokov po
revolúcii
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Týždenne do 38 600 domácností

INZERCIA

0907 727 203

Unikátna ochrana
domácnosti pred
vytopením

www.waterguard.sk tel: 0948 238 067
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/Trstená/ - Členovia krízového štábu mesta rozhodli, že naďalej zostane úplne uzavretý most na
ceste 1/59 v Trstenej, ktorý je v dezolátnom stave a
hrozí jeho zrútenie. Úplná uzávierka mosta preto
zostáva až do ukončenia rekonštrukcie mostného telesa. Obchádzková trasa pre motoristov je
vyznačená dopravným značením. Vedie po komunikáciách cez mesto a rýchlostnú cestu R3. Obchádzková trasa pre chodcov je vyhradená z ulice
Oravickej cez lávku ponad Oravicu na ulicu Hýbeľ,
druhá obchádzková trasa pre chodcov vedie z ulice Hviezdoslavovej cez lávku ponad Oravicu na
Ulicu Oslobodenia. Informovala o tom radnica na
sociálnej sieti.
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/Dolný Kubín/ - V aule Obchodnej akadémie v
Dolnom Kubíne sa 26. novembra o 11. hodine uskutoční spomienkové stretnutie pod názvom November 89 a kubínski literáti. Reflexia novembrových
udalostí v živote a tvorbe dolnokubínskych spisovateľov sa koná aj pri príležitosti 85. výročia narodenia Jána Johanidesa. V programe vystúpia Peter
Cabadaj a Igor Válek, spomínať a diskutovať budú
aj predstavitelia vtedajšieho hnutia VPN Milan Galanda, Miloslav Roubal, Ján Bencúr a Štefan Jány.
Účastníkom spomienkového podujatia premietnu
videofilmu študentov a pedagógov Obchodnej
akadémie pod názvom Remember november.
Ako hudobný hosť vystúpi Ondrej Štyrák. Sprievodnými aktivitami sú výstava letákov, plagátov
a dokumentov z toho obdobia a rovesnícke vzdelávanie žiakov a študentov, ktorí na interaktívnej
miniexpozícii komunizmu budú môcť porovnať
život v období komunistického režimu so životom
v demokracii. Pri príležitosti 30. výročia od 17. novembra 1989 spomínanie organizuje Oravské kultúrne stredisko.

+ v párnom týždni navyše: O.Biely
Potok, Habovka, Zuberec, Klin, Bobrov,
Zubrohlava, Sihelné, Rabčice, Rabča,
O.Polhora, Pucov, Pribiš, Pokryváč
+ v nepárnom týždni navyše: Beňadovo, Mutné, O.Veselé, O. Lesná,
Zákamenné, Lomná, Novoť, Vitanová,
Oravská Jasenica, Breza, Krušetnica,
Hladovka, Suchá Hora, Zázrivá a Kraľovany

/oks, ep, or/

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

/Dolný Kubín/ - V Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v utorok 26. novembra 2019 o 16.00 hodine
sa uskutoční beseda s JUDr. Milanom Galandom
pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.

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

/ok, mk, or/

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

/Námestovo/ - Nová adventná kniha sa objavuje
na pultoch miestnych kníhkupectiev. Denisa Chudiaková z Námestova spolu s manželom, ktorý je
Francúz, napísali a sami vydali tvorivú knihu pre
deti od štyroch do ôsmich rokov. Je to kreatívny
adventný kalendár s názvom Cesta do Betlehema.
Namiesto čokoládových okienok budú deti každý
deň listovať v knižke plnej obrázkov, príbehov a
rôznych úloh ako napríklad modelovanie, farbenie, alebo hranie scénok. Do všetkého sú zapojení
aj rodičia, ktorí môžu takto deťom jednoduchšie
priblížiť posolstvo vianočných sviatkov. Knižku
dostať v miestnych kníhkupectvách vo Francúzsku a na Slovensku.

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

/dch, or/

/Dolný Kubín/ - Do 29. novembra 2019 si vo výstavných priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne možno pozrieť jedinečnú
výstavnú kolekciu drevených plastík slovenských
a poľských neprofesionálnych rezbárov Sedem
hriechov a sedem cností. Plastiky vznikali v Babíne
v uplynulýyhb dvoch rokoch na medzinárodných
stretnutiach Návraty k Siváňovcom. Aktuálna
výstava je požičaná zo stálej expozície ľudového
rezbárstva v Babíne, v ktorej je už 120 drevených
plastík. Výstavu v spolupráci s Obecným úradom
v Babíne pripravilo Oravské kultúrne stredisko v
Dolnom Kubíne.

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

/oks, mž, or/
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zdravie,
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služby,
/ služby
reality

Nie súhlas k niečomu, ale súhlas Slovenčina naša
na niečo. Nie pre túto chvíľu, ale na túto chvíľu.

INZERCIA

0908 792 859
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INZERCIA
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oravsko
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Objednávate

Ŕ˙ƎˋɭơǌǫȷȥȟŔɽʽȶǿơʁɢơƃǫ˪ƃȇƢɢɭȶŹ࢚
ȍƢȟˊƆǫʠ˙ʽ˖ƎɭŔʽȶʋȥǭƃʋʽơʽࢱʁȇȶȍɽʋʽơ
ɽƎȶɢɭŔʽȶʠƆǫɽʽˊȍʡƆơȥˋȟǫȇȶȟʠȥǫʋŔ࢚
ȟǫ Ŕ ȥŔ ȟȥȶǠƢ ɽŔȟȶɽɢɭŖʽŔ ȥơɽʋŔƆǭࡲ
ơ ȥơʽˊǠȥʠʋȥƢ ɭǫơʁǫʍ ǫƃǠ ȥŔ ȥŔǿʽˊʁʁơǿ
ʡɭȶʽȥǫࡲȇʽࢱ¥ŖɭȶƎȥơǿɭŔƎơȥơŹʠƎʡȒʠ࢚
ƎǫŔ˖ȟǫơɽʋȇʋȶɭƢʋǫơʋȶɢɭȶŹȍƢȟˊȟʠɽǫŔ
ƎơȥȥȶƎơȥȥơ ɭǫơʁǫʍ ŹʠƎơȟơ ȥơʠɽʋŖȍơ
ʽࢱ %ɭŔʋǫɽȍŔʽơ ɭǫơʁǫʍ ɢȶȍǫʋǫȇŖɭƆơȥǫơ ȇȶȥ࢚
˫ǫȇʋˊ Ŕ ǠŖƎȇˊ ȟơƎ˖ǫ ɢȶȍǫʋǫȇȟǫࡲ áɭǫȶɭǫ࢚
ʋȶʠɢȶɽȍŔȥƃȶʽȟʠɽǭŹˊʍ˙ơɽŔȒʠƎǫŔȥơ࢚
ʽơƎǫŔƎȶɽʋŔʍȇȍơȇŖɭȶʽǫ
˙ơ ȥơʽơƎǫŔ ʠȟǫơɽʋ࢚
ȥǫʍ ɽʽȶǿơ ƎǫơʍŔ
Ǝȶ ʁȇȼȍȇˊ ŔȍơŹȶ
ʽ ʁȇȶȍˊ ŔȍơŹȶ ˙ơ
ȟȥȶǠǭ ȒʠƎǫŔ ȍơȥ
ɢɭơʋȶ ˙ơ ƎȶɽʋŔ࢚
ȥʡʍŔ˙ȇʡƃǠȶɭȶŹʠ
ɢŔƎȥʡȥŔɽȶƃǫŖȍȥơ
Ǝȥȶࡲ ¡ʠɽǭȟơ ɢȶȍǫʋǫ࢚
ȇʠ ʽǫŔƃ ɢɭǫŹȍǭ˙ǫʍ Ȓʠ࢚
Ƒȶȟࡲ

    

33-0041

   

ȥơǿʁǭ ǠȍŔɽࡲ ơ ɢɭǫɭȶƎ˖ơȥƢ ˙ơ ʽơȒȇŖ ɢȶ࢚
ȍǫʋǫȇŔ ɽŔ ɭȶŹǭ ʽ ǠȍŔʽȥȶȟ ȟơɽʋơ Ŕȍơ ǿơ
ȥơʽˊǠȥʠʋȥƢ ŔŹˊ ɽŔ ɢɭŖʽơ ʽ ¥ŖɭȶƎȥơǿ
ɭŔƎơ ɭǫơʁǫȍǫ ɭơŖȍȥơ ɢɭȶŹȍƢȟˊ ȒʠƎǭ ˖ ƃơ࢚
ȍƢǠȶòȍȶʽơȥɽȇŔࡲ

33-00039

þȶʋȶ Ɔǭɽȍȶ ȟŔ ʽơȒȟǫ ɢɭơȇʽŔɢǫȍȶࡲ
Īǫơȟ ˙ơ ʡƆŔɽʍ ʽȶ ʽȶȒŹŖƃǠ ŹˋʽŔ ȶȇȶȍȶ
ࠅ߿ ɢơɭƃơȥʋ Ŕȍơ ʽ ɢɭơɢȶƆʋơ ȥŔ ȒʠƎǭ ǿơ
ʋȶ Ɔǭɽȍȶ ȶŹɭȶʽɽȇƢࡲ ¡ǫȍǫȷȥ ȒʠƎǭ ȥơƃǠȶƎǭ
ʽȶȍǫʍȍơŹȶȥơʽơɭǫŔ˙ơǫƃǠǠȍŔɽŹˊȟȶǠȶȍ
ȥǫơƆȶ˖ȟơȥǫʍࡲáɭơʁǫơȍɽȶȟŔǿŔȇȶɢɭơ˖ǫ࢚
Ǝơȥʋ òȍȶʽơȥɽȇȶ ȥǫơȇȶȒȇȶ ȇɭŖʋ ȇɭǭ˙ȶȟ
ȇɭŖ˙ȶȟŹȶȍɽȶȟʽƎơƎǫȥȇŖƃǠȟơɽʋơƆ࢚
ȇŖƃǠ Ŕǿ ʽ ȟơɽʋŖƃǠࡲ èȶ˖ɢɭŖʽŔȍ ɽȶȟ ɽŔ
ɽࢱʋǫɽǭƃȇŔȟǫȒʠƎǭࡲǿɽȒʠƑȟǫȇʋȶɭǭȥơƃǠȶ࢚
ƎǫŔʽȶȍǫʍࡲ
Ŕ˙Ǝˋ ȟŖ ɽʽȶǿơ ƎȼʽȶƎˊ ɢɭơƆȶ ȥơ࢚
ƃǠȶƎǭ ʽȶȍǫʍ ƆŔɽʋȶ ʽơȒȟǫ ǫȥƎǫʽǫƎʠŖȍȥơࡲ
ȍơʋȶȥǫơǿơƎȼʽȶƎȥŔʋȶŔŹˊɽȟơɭơ˖ǫǌ࢚
ȥȶʽŔȍǫŔȥơɢȶȥʡȇȍǫʋˋȟʋȶȒʠƑȶȟƎȼʽȶƎ
ǭɽʍʽȶȍǫʍࡲơƎȥˋȟ˖ƎȼʽȶƎȶʽɢɭơƆȶȒʠƎǫŔ
ȥơʽȶȍǫŔǿơ˙ơȥơȟŔǿʡȇȶǠȶʽȶȍǫʍࡲþȶʋʽɭ࢚
ƎǫŔࡲ ¶ɢŔȇʠǿơ ɽŔ ʋȶ ʋŔȇȟơɭ ʽ ȇŔ˙ƎˋƃǠ
ʽȶȒŹŖƃǠࡲ ¡ȶǿŔ ȶƎɢȶʽơƑ ǿơ ȥȶʽǭ ȒʠƎǫŔ
ʽࢱɢȶȍǫʋǫȇơȥȶʽŖɽʋɭŔȥŔŁč7|ࡲ
<Ŕȍʁǭȟ ƎȼʽȶƎȶȟ Źȶȍȶ ˙ơ ʽ ȇŔ˙Ǝơǿ
ɽʋɭŔȥơɽŔǫȟȥǫơƆȶŔȍơŹȶȥǫơȇʋȶȥơɢŖƆǫ
Ŕ ƃǠƃơȍǫ Źˊ ɽǫ ʽˊŹɭŔʍ ȇȶȥȇɭƢʋȥơǠȶ Ɔȍȶ࢚
ʽơȇŔ ȇʋȶɭˋ ǫƃǠ ŹʠƎơ ˖ŔɽʋʠɢȶʽŔʍࡲ ¡ȶǿŔ
ȶƎɢȶʽơƑ ǿơ ɢȶƑȟơ ɽŔ ŹŔʽǫʍ ȶ ˖ȟơȥơ
ʽȶȍơŹȥƢǠȶɽˊɽʋƢȟʠࡲ-ǠƃơȍŹˊɽȶȟŔŹˊ
ȒʠƎǫŔ ɢɭơɽȥơ ʽơƎơȍǫ ȇʋȶ ȇȶȥȇɭƢʋȥơ ǫƃǠ
ʽ ɢŔɭȍŔȟơȥʋơ ˖Ŕɽʋʠɢʠǿơ ȥŔ ȇȶǠȶ ɽŔ
ȟȼ˙ʠȶŹɭŖʋǫʍࡲ¶ʋʽȶɭǭȟơƎǫɽȇʠɽǫʠȶ˖ȟơ࢚
ȥơʽȶȍơŹȥƢǠȶɽˊɽʋƢȟʠɢɭơʋȶ˙ơƃǠƃơȟơ
ʽɭŖʋǫʍ ȒʠƑȶȟ ɽǫȍʠ ǫƃǠ ǠȍŔɽʠࡲ ¡ˊɽȍǭȟ ˙ơ
ɭơǌǫȷȥˊ Źˊ ȟŔȍǫ ȟŔʍ ʽ ɢŔɭȍŔȟơȥʋơ ɽǫȍ࢚

: ZA

¡ǫȍǫȷȥȒʠƎǭȥơƃǠȶƎǭʽȶȍǫʍ
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zdravie
služby, bývanie
/ služby

99-0156

Slovenčina naša
Prechod je zmena
stavu, priechod je miesto, kade sa prechádza.

Nie poloostrov, ale polostrov. Slovenčina naša
Nie určený pre niečo, ale určený na niečo.
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POLITICKÁšport,
INZERCIA
služby,
/ spomíname,
bývanie služby
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76-0016
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

5HNODPD5HJLRQDOQHQRYLQ\[

balkóny

bezrámové
rámové

splátky od 49 €

JESENNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

prístrešky

splátky od 149 €

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

ORzel19-47 strana- 8

splátky od 98 €

63-0172

RNWyEUD

ORAVSKO
oravsko

POLITICKÁ
staviame,
INZERCIAslužby,
/ spomíname,
auto služby

Nie varianta, ale variant. Slovenčina naša
Nie pernamentka, ale permanentka.

CIA
INZER
59
792 8
0908
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zamestnanie,
zdravie / služby
služby

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t3VǏOâQSBDPWOÓLoSVǏǏJTUFOJFoûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ#5ûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ$ûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ

.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7" Základná zložka mzdy + príplatky
,recepcia@aii.sk
a 0%.&/:

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

94-0174

Najčítanejšie regionálne noviny

Sprostredkovanie opatrovateľskej

práce v Rakúsku už 15 rokov

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

66-0084-1

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmáme stále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

0915 549 895

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

,KQHë]DPHVWQ½PH(/(.75,.529
DSRPRFQÙFKHOHNWULN½URY

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

www.aiw.sk

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!
Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44
a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

Facebook: aiwsk

32-0137

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
+ 8€ netto za odpracovaný deň
57-0085

z celej Oravy - Dolného Kubína - Námestova - Tvrdošína - Trstenej a okolia
Platové podmienky:
728€/Brutto + diéty, mesačné odmeny
721190302
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služby služby
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52-0017-56

oravsko
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