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ZLATOMORAVSKO
č. 47 / 22. NOVEMBER 2019 / 23. ROčNÍK

Janka Kráľa 1,
Zlaté Moravce

• Výkup zlomkového zlata,zubného zlata a striebra.• Výkup zlatých a striebornýchmincí a starožitných hodín

Najširší výber snubných
prstienkov (aj briliantových),
svadobných obrúčiek 

• Výroba a oprava šperkov• Oprava hodín, výmenabatérií s tlakovou skúškou

Najširší výber snubných
prstienkov (aj briliantových),
svadobných obrúčiek 

na vybrané
značky
hodiniek

Zľava
až 50%
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Viac info na tel. čísle 0907 233 821

STROJOVÉ OMIETKY
vápenno-cementové

Špecializujeme sa predovšetkým
NA RODINNÉ DOMY

RÝCHLO
KVALITNE

Realizujeme
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0907 652 710
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Opravy prasklín na počkanie.

SME TU PRE VÁS 27 ROKOV

Zlaté Moravce - PRÍLEPY          037  630 62 38       0915 133 988
 autosklozm@autosklo.org          www.autosklo.org

Z havarijnej poistky
opravy skla ZDARMA!

Máte poškodené čelné sklo? NEMEŇTE HO!
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PMMONT s.r.o. 

T O PO Ľ Č I A N K Y
Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

ZAPOŽIČIAVAME:

AKCIAAKCIA AKCIAAKCIA
NA ELEKTRICKÝ

OHRIEVAČ

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

AKCIAAKCIA

80l - 105,90€80l - 109,50€

AKCIAAKCIA
NA SLOVENSKÉ 

BATÉRIE

Záručný 
a pozáručný 

servis

AKCIAAKCIA
na radiátory

KORADO, SANICA

Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.
037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

AKCIAAKCIA
na kanalizačný

sortiment
skrinka 55

+ umývadlo
rôzne odtiene

cenacena

64,90 €64,90 €

na plynové kotle
PROTHERM
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ
plastových

ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE

4
5
-0
0
0
2

3
6
-0
1
7
2

3
2
-0

1
6
7

Unikátna ochrana 
domácnosti pred 
vytopením

www.waterguard.sk    tel: 0948 238 067

Nie mať za to, 
ale myslieť si, predpokladať.

Slovenčina naša

www.regionpress.sk
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ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

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

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany 

rezakova@regionpress.sk

Redakcia: Kmeťkova 10 
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
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PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
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SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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Veriaci človek „ctí otca svojho a 
matku svoju, aby dlho žil na zemi, 
ktorú mu dá Pán, Boh jeho!“, číta-
me v knihe Exodus v hlave 20 vo 
verši 12. Veriaci človek má za svoj-
ho otca aj otcov biskupov, vrátane 
toho rímskeho, pápeža. 

Ctí ich, ctí ich učenie, kázania a 
výzvy. I bežné usmernenia, vyplýva-
júce z každodenného laického života. 

Pápež František, svätý otec, rím-
sky biskup, najnovšie upozorňuje na 
neprípustnosť hospodárskej krimi-
nality. Považuje ju za zločiny tých 
najmocnejších, odsudzuje, že sa jej 
venuje iba nepatrná alebo žiadna po-
zornosť. Hovorí  o organizovanej kri-
minalite. „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 enviromen-
tálnym katastrofám a k etno-cíde 
obyvateľov.“

Pápež František najnovšie veľmi 
ostro odsúdil aj „kultúru vylučova-
nia a nenávisti“. Po prvýkrát sa úplne 
nahlas a bez zaobalených fráz za-
stal ľudí inej ako tradičnej sexuálnej 
orientácie a ich prenasledovanie pri-
rovnal k tomu, čo robili v prvej po-
lovici minulého storočia nacisti. Vo 
Vatikáne v prejave na medzinárod-
nej právnickej konferencii kritizoval 
tých, ktorí hovoria o menšinových 

skupinách vrátane ľudí hlásiacich 
sa k „inej“ sexuálnej orientácii rov-
nakým 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 mo-
del kultúry vylučovania a kultúry 
nenávisti,“ povedal pápež.

Nuž a treba ešte pripomenúť vy-
hlásenie našich slovenských otcov 
biskupov. A mimoriadne ho oceniť. 
„ Angažovanie sa (klerikov – pozn. 
red.) v politických stranách, hoci pro-
stredníctvom druhých osôb, nie je 
primerané kňazskému stavu. Úlohou 
kňaza je byť otcom všetkých veria-
cich, 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 anga-
žoval v činnosti alebo verejnej propa-
gácii politických strán.“ Pod stano-
viskom je podpísaný Mons. Stanislav 
Zvolenský, bratislavský 
arcibiskup metropolita, 
predseda KBS a Mons. 
Štefan Sečka, spišský 
diecézny biskup.

Tak čo s tým štvr-
tým prikázaním u 
nás?

Štvrté prikázanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Župná 34,
Zlaté Moravce
(vedľa O2)

Otváracie hodiny:
Utorok – Piatok
09:00 hod - 17:00 hod
Sobota
09:00 hod - 12:00 hod

Voľnočasová
dámska móda

B trendy store

vhodná aj pre moletky
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PIJAVICA
LEKÁRSKA
        ... mohla by vám pomôcť

Pre viac info:

0918 555 703
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Mgr. Bc. Marta Molnárová

0915 896 536

VIANOCE

KARÁCSONY
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OČNÁ OPTIKA

Vráble, Levická 16
smerom k poliklinike

OPTAL, s.r.o.
každoročná 30 % zľava

na všetky okuliarové rámy

 037/783 35 49

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Salón Janka

PEDIWEL
Hviezdoslavova 86,
v areáli stavebnín Pramos,
na 1. poschodí

953 01 Zlaté Moravce
0907 071 551
salonjankapediwel@centrum.sk

V salóne, aj v pohodlí
vášho domova, na objednávku
aj na počkanie.

    suchá, mokrá, kombinovaná
    -  Ošetrenie zarastajúcich nechtov
    -  Odstránenie kurích ôk
    -  Pomoc a poradenstvo pri mykóze a
        iných ochoreniach

    japonská, francúzska, klasická

   Parafinové, bahenné z mŕtveho
   mora rúk, nôh a chrbta

    celotelové, čiastocné, povzbudzujúce,
    uvoľnujúce

V ponuke aj DARČEKOVÉ POUKÁŽKY
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY www.regionpress.sk
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Skvelé bonusy v hodnote a� 2 122 €
U�ite si zimu naplno. Vyu�ite 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 mô�ete štvorkolku s pohonom 
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku. 
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»Kúpim auto rok 1980 a 
staršie. Platba ihneď. 0903 
305 388 »Kúpim staré mo-
pedy, pionier, babeta, sta-
dion aj diely. tel. 0949 154 
017 »KÚPIM SIMSON PIONIER 
MUSTANG CZ MOTOCROSS AJ 
POKAZENÉ 0915 215 406

»Prenajmem 2-izbový byt 
v obci Pata, nájom 300 + 
energie kontakt: 0908 797 
212

»Kúpim pozemok, ornú 
pôdu. Platba ihneď. 0944 
469 960

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918 439 124
»Kúpim akordeón, heligon-
ku. 0915 876 860

»40 MUŽ HĽADÁ ŽENU NA 
ZOZNÁMENIE. 0907 119 860 
»55r hľadá priateľku 0917 
049 831 »60r. muž hľadá 
partnerku 0915 205 150

Občianska
riadková
inzercia

Palivové drevo
tvrdé štiepané

      

0919 025 455

6 prm
   sypaného dreva

bez dopravy
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

živých

MORIEK
KURENIEC

Kŕmené husokačice s pečienkou

Kŕmené husi s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,50€/kg

9€/kg

4,30€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

PREDAJ

Zemiaky na uskladnenie, cibuľa a rezaná kapusta

BRIKETA
EXPRESS

0918 794 577

min. odber 100kg

1 paleta (960kg) 190€

cena je
z dovozom 24€

10kg
2,10€
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ŤAŽNÉ
ZARIADENIA

    

 
   PRASKLÍN SKIEL
 

   pre motorky, autá, kamióny
   a poľnohospodárske stroje
 

     
  
  
 

    ( brzdy,
    výfuky, tlmiče, nápravy )

Továrenská 1264 

(vedľa futb. štadiónu FC VION)

Zlaté Moravce

Otváracie hodiny: 

po - pia 7.00 - 16.30

so 8.00 - 12.00

www.swingpneu.sk Autocentrum SWING

 

 € ?
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

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    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

293
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KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné

starožitnosti
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Nie (prísť) 
za hodinu, ale (prísť) o hodinu.

Slovenčina naša
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NAJNIŽŠIE CENY V MESTE

0904 807 922

0904 807 922
www.montplastokna.szm.sk
skorecigor@centrum.sk

- Plastové a hliníkové
   okná a dvere
- Kompletné práce
- Zasklievanie
   balkónov a terás

59
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0910 633 336 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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Majetkový opatrovník sa radí medzi 
špeciálnych opatrovníkov a v sloven-
skom právnom poriadku je relatívne 
novým inštitútom. 

V  dnešnej dobe je už celkom bežné, 
že aj maloleté deti vlastnia majetok, ale 
správu tohto majetku vykonávajú rodi-
čia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa. 
Správou majetku rozumieme rozhodo-
vanie o majetku a hospodárenie s majet-
kom 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 posky-
tuje maloletému zvýšenú ochranu, a  ak 
rodičia správu majetku maloletého die-
ťaťa nevykonávajú dobre alebo dokonca 
nevykonávajú vôbec, súd ustanoví ma-
loletému na ochranu jeho záujmov ma-
jetkového opatrovníka. Hlavnou úlohou 
majetkového opatrovníka je zabezpečo-
vať takú ochranu majetku maloletého 
dieťaťa, aby zo strany dospelých účast-
níkov 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 vy-
žadované podmienky. Musí mať spôso-
bilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

a s ustanovením do funkcie musí súhla-
siť. Takáto osoba musí taktiež spĺňať aj 
predpoklad, že bude konať v záujme ma-
loletého 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 práv-
nická 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 starostli-
vosťou. Nesmie na seba brať neprimerané 
majetkové riziká a  hazardovať s  majet-
kom dieťaťa. Je povinný predkladať súdu 
správy o  nakladaní s  majetkom malole-
tého dieťaťa v presne určených lehotách 
a po skončení svojej funkcie vypracovať 
záverečný účet zo správy majetku, a  to 
najneskôr do dvoch mesiacov od skonče-
nia výkonu správy. Funkcia majetkového 
opatrovníka môže zaniknúť z  rôznych 
dôvodov, napríklad z dôvodu dosiahnu-
tia plnoletosti dieťaťa, zániku dôvodu 
pre ktorý bol majetkový opatrovník usta-
novený, smrť alebo zánik majetkového 
opatrovníka, odvolanie z funkcie súdom. 

Majetkový opatrovník

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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80905 20 70 59   

www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov
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Nie súhlas k niečomu, ale súhlas 
na niečo. Nie pre túto chvíľu, ale na túto chvíľu.

Slovenčina naša

www.regionpress.sk

Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu
zmluvy a kontakty k získaniu informácií o predmete
prevodu sú k dispozícii na webovom sídle:
www.nemcinany.eu
Lehota na predkladanie návrhov zmlúv
končí dňa 09.12.2019 o 12.hod.

vypisuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odkúpenie pozemkov a rod. domu

STAROSTA
OBCE

Obec Nemčiňany
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Ponovembrové obdobie prinieslo Slovensku 
všeličo. Aj zlé veci vrátane Mečiara či Kočnera.

Nesmieme však zabudnúť, že prinieslo to naj-
dôležitejšie – 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 po-
vinnosť 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 rad-
šej 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, vy-
štrngali 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 revo-
lúciu len hráme, lebo máme voľné 
ruky a slobodu. 

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

Vyštrngali sme si nádej, 
využime ju

Richard Sulík
predseda SaS

Menej štátu, nižšie 
dane

Michael Hanzalík je študent učiteľstva geogra-
fi e a histórie na FiF UK v Bratislave. Aktívne sa 
zaujíma o verejné dianie a má chuť zlepšovať ne-    
funkčné oblasti. Prioritou pre neho je školstvo,                         
preto participuje ako druhý podpredseda Študent-
skej časti Akademického senátu FiF UK, kde sa 
snaží prinášať rôzne riešenia. V budúcnosti chce 
učiť v prostredí, kde budú žiaci a učitelia motivova-
ní učiť sa a pracovať.

Taktiež je podpredseda mládežníckej organizá-
cie Mladí SaSkári, kde sa spolu ďalšími šikovný-
mi mladými ľuďmi snaží diskutovať o aktuálnych 
problémoch a prinášať nové návrhy na zlepšenie 
rôznych oblastí. Spracoval brožúru návrhov riešení 
problémov v spolupráci s tímlídrom strany SaS pre 
školstvo Branislavom Gröhlingom s názvom „Stav 
slovenského školstva očami ľudí a naše riešenia“. 
Brožúra obsahuje názory a pripomienky ľudí na 
základe dotazníkového prieskumu. Prioritou je 
vyššia sloboda pre školy a to vo forme zvýšeného 
počtu disponibilných hodín, aby si 
školy vedeli prispôsobovať výuku. 
Tiež je aj za otvorenie trhu s učeb-
nicami, či zvýšenie platu učiteľov 
s dôrazom na začínajúcich učite-
ľov. Chce modernú, vzdelanú kra-
jinu, aby sa na Slovensku oplatilo 
pracovať, podnikať a žiť.

Chceme moderné
a vzdelané Slovensko

Michael Hanzalík
podpredseda Mladých SaSkárov

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

Lidl Zlaté Moravce Mzda: 2,9890 €/h. brutto 

Kaufland Zlaté Moravce Mzda: 3,5868 €/h. brutto 

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Nástup ihneď.
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Hľadáme zamestnanca na pozíciu
KONTROLNÝ TECHNIK STK
Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou
Náplň práce: kontrola motorových vozidiel 
Ponúkame: plný úväzok, nástup ihneď

Mzda: 1000 € brutto/mesiac
Požadujeme: minimálne stredoškolské 

vzdelanie, prax 2 roky, 
vodičský preukaz A,B,C,D,E,T

životopisy posielajte na e-mailovú adresu:

 hursan@stknz.sk
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0910 970 890

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 400 EUR

Prijmeme
operátorov/ky skladu

na 2 zmeny TPP v NR
Mzda od 714€-858€

0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 4
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+ príplatky podľa ZP, bonusy
do výšky 15%, SL 3,83€/deň

alebo strava.
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ
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ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL

Tehelná 4, 953 01 Zlaté Moravce
(v areáli BenátCentrum)

pondelok - piatok 7.00 – 16.00 hod.
E-mail: zmelektro@kfte.sk 

Web: www.kfte.sk        mob: +421 948 913 357

VEĽKOSKLAD A PREDAJŇA

Elektro Kocian s.r.o.

• ZÁSUVKY 
• SVIETIDLÁ
• LED ZDROJE
• BLESKOZVODY

• KÁBLE 
• ISTIČE
• STYKAČE
• VYPÍNAČE
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AIW - Práca - Opatrovanie 

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
r r r k Č rv kríž

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

seniorov v Rakúsku!

www.regionpress.sk

» Ide blondína po ulici a 
zrazu spadne do kanála. 
Vylezie, pozerá na kanál a 
radostne zvolá:
- Ešteže tam nebol poklop, 
ináč neviem, ako by som 
odtiaľ vyliezla!

» Chváli sa spisovateľ:
 - Pred desiatimi rokmi som 
napísal takú skvelú detek-
tívku, že dodnes neviem 
kto je vrah.

» Vrchný sa nakloní a šepká 
zákazníkovi:
-Verte tomu, že u nás sa 
budete cítiť ako doma!
-Azda tu tak dobre varíte?
-Nie, ale máme tu strašne 
sprostú a drzú kuchárku...

» Tehotná blondínka stojí 
pred zrkadlom, hladká si 
bruško a vraví:
-  Len aby bolo moje.

» Ide chlap s náklaďákom 
po diaľnici, neodhadne 
výšku nákladu a zasekne 
sa pod mostom. Za chvíľu 
dorazí policajné auto, jeden 
policajt príde ku kabíne, v 
ktorej sedí naštvaný šofér 
a pýta sa:
- Tak čo pán vodič, zasekli 
ste sa, že?
- Nie ty somár, veziem most 
a došla mi nafta.

» - Drahá, čo keby sme si 
urobili senzačný víkend?
- Jasné miláčik. Čo mám 
urobiť?
- Kúp mi basu piva a odces-
tuj k mame!

VTIPY
zmes
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JÚL 2019 
ZASTAVENIE 
NETRANSPARENTNÝCH 
TENDROV V ARMÁDE
- VOZIDLÁ 4x4 za 400 miliónov eur
- VOZIDLÁ 8x8 za 400 miliónov eur
- RADARY za 155 miliónov eur  

NOM SR 
TAKMER 1 MILIARDU EUR!!

SEPTEMBER 2019
BALCIAR 

Šéf vojenských tajných má majetky 
v hodnote miliónov eur.  

Eštebácke praktiky 
aj 30 rokov po 
revolúcii

 národnej strany na 

->

->
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