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Keď zlyháva demokracia

S výnimkou jednej či dvoch krátkych
epizód tu všetky doterajšie vlády demokraciu rozkladali od základov, vymenili si
ju za partokraciu alebo bez okolkov obnovili iba naoko po revolúcii (prevrate) zrušený štvrtý článok ústavy o vedúcej úlohe
strany v spoločnosti. Doteraz to pokojní a
slušní ľudia ako-tak tolerovali, lebo pokojní a slušní ľudia sa vždy vyznačovali
vysokou schopnosťou tolerancie na rozdiel od buričstva, fanatizmu a extrému.
Prišla však pandémia a s ňou odchádzajú posledné markantné znaky demokratického antisystému. Demokracia je
totiž podriadenie sa vášní delegovanej
moci. Na Slovensku je to v súčasnosti
naopak, vášne si z občanmi delegovanej väčšinovej moci robia rohožku pred
dvere a utierajú si do nej svoje zablatené
bagandže z tak obľúbenej poľnej výbavy.
Prestávajú platiť pravidlá, aj tie, ktoré
platili vždy a ani len nevstupujú do platnosti pravidlá, ktoré prijíma každá demokracia v čase svojho ohrozenia. A ak aj
náhodou delegovaná moc nejaké vyhlá-

si, okamžite sa stane predmetom výsmechu a očividnej ignorancie. Sme v jasnej
fáze zlyhávania demokracie. Ak zlyháva
človeku organizmus, príbuzní ho zavezú
k lekárom a tí stanovia diagnózu s cieľom navrátiť jeho zdravie do pôvodného
stavu. Ešte som nevidel lekára, ktorý by
v takej situácii do rán vkladal ložiská
baktérií a občas niekde ešte nejakú novú
vytvoril. Vlastne, videl. Počul. Nedávno.
Lebo naša demokracia zlyháva, zlyhávajú jej normy a princípi a niekto si myslí,
že my, čo sme moc delegovali, sa s tým ticho zmierime. Omyl, vážení extrémisti a
anarchisti, hlboký omyl. Demokracia má
prostriedky, ako sa navrátiť do normálu. V zákonoch, v ústave, v mocenských
zložkách, v orgánoch činných v trestnom
konaní a v súdnictve. Je najvyšší čas, aby
ich začala uplatňovať.
„Demokracia je umenie držať pravidlá na uzde, aby nás nemuseli držať na uzde iní.“
— Georges Clemenceau
francúzsky politik 1841 1929.
Treba sa nám vrátiť
pár krokov späť, ibaže neviem - koľko!
Všetko dobré -
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Ani vo sne by ma nenapadlo na jeseň
roku 1989, ako účastníkovi demonštrácií na plných námestiach, že po
tridsiatich rokoch budem rozmýšľať o
zlyhávajúcej demokracii.
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V piatok 25. septembra si aj na Slovensku pripomíname Svetový deň lekárnikov. V časoch, kedy v podstate celý
svet čelí už druhej vlne pandémie koronavírusu, sa dvojnásobne patrí spomenúť si aj na lekárnikov.
S čím možno neštandardným, ste
sa počas svojho pracovného dňa stretávali?Odpovedá PharmDr. Barbora
Zaťková z lekárne Regia v Piešťanoch.
Myslím si, že ešte viac ako inokedy
som sa naučila veľkej dávke trpezlivosti,
ako zvládať svoju prácu bez pochybení
a s rozvahou napriek stresovej situácii,
ktorá s pandémiou zavládla. Také neštandardné bolo podľa mňa, keď sme mohli z
distribučných spoločností objednať len
lieky so šukl-kódom. To bol pre nás značný problém, keďže sme nevedeli objednať
žiadny doplnkový sortiment a dokonca
ani zdravotný materiál. Táto situácia
trvala našťastie len niekoľko dní. Samozrejme, že sme mali oveľa viac pacientov,
v oveľa väčšej miere sme riešili telefonickú komunikáciu, či už s pacientmi,
dodávateľmi alebo lekármi, pravidelnú
dezinfekciu a vetranie lekárne, dodržiavanie opatrení a mnoho ďalšieho, nepovažujem to však za neštandardné.
Kto, respektíve čo vám najviac počas prvej vlny pandémie pomohlo?
Môžem povedať, že sme boli priprave-

ní, resp. sme vedeli veľmi rýchlo na túto
situáciu zareagovať a zabezpečiť pre našich pacientov potrebné lieky, doplnky
výživy, dezinfekčné a ochranné prostriedky. Najviac mi počas prvej vlny pandémie pomohol môj manžel, ktorý mohol
ostať doma na OČR s našou dcérkou, keďže sa pozatvárali škôlky.
Ako Vás vnímajú samotní pacienti?
Ja si myslím, že pacienti nás vnímajú
naozaj ako odborníkov na lieky a najmä
starší pacienti nezabúdajú na oslovenie
pán magister/pani magistra. Trpezlivo
a zrozumiteľne im vysvetľujeme užívanie liekov, riešime a upozorňujeme na
prípadné interakcie, či už s inými liekmi
alebo napríklad potravinami. Pacientom
sme nápomocní v oblasti samoliečenia a
mnohokrát riešia svoje problémy najprv
alebo skôr s nami, ako s lekárom. Neraz
si k nám prídu len po radu alebo sa len
vyrozprávať. Myslím, že pacienti si vážia
keď ich mnohých poznáme a oslovíme
menom, keď si pamätáme, aký liek alebo
doplnok sme im objednávali, prípadne
vieme, aký konkrétny prípravok užívajú,
keď ani oni sami si to nepamätajú. Najviac ma poteší, keď si pacient príde po
radu so slovami: „Vy mi tu tak vždy dobre
poradíte“, alebo keď prídu a poďakujú,
že sme dobre poradili alebo vyriešili ich
problém.
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Piešany

Máte dlhy ? Súdy ? Draʓby ?
VDĢHILQDQÎQªSrREOªP\Y\ULHši
),1$1Í12&+5$NA 0905 638 627

KAMENÁRSTVO

MAMAJO

Ponúkame:
nové žulové pomníky
krycie dosky
brúsenie starších pomníkov
rekonštrukcie starších
hrobov
betónové chodníky

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 746 988

22 119 0011

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Kamenárstvo ADAM - RUŽA

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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
45.115
32.750

2 HROB

od 1300 €

75-11

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

1 HROB

od 990 €

0950 296 523
kamenarstvomamajo@azet.sk

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.

66-0198

A. Trajana 2
PIEŠŤANY
piestansko@regionpress.sk

16-0284

Redakcia:

Patrí sa porozprávať sa s lekárnikmi
z prvej línie – exkluzívne pre Regionpress

AKCIA

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

ER
– NOVEMB
OKTÓBER
2020

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

●
●
●
●
●

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

seriózne, kv
alitne,
bez zá

lohy
Nové pomníky - žula, terazzo
doprava ZD ,
ARMA
Krycie dosky, sekanie písma
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
Dlažba, betónové chodníky

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.
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-61%

3x

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

V tejto dobe
vám vyjdeme
v ústrety
aj cenami
PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

AKCIA

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL
81 mm
• 7-KOMOROVÝ
ZA CENU
5-KOMOROVÉHO

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV
NA ENERGIE

CENY
OKIEN

0918 500 492

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk
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Ceny odľahlejších
nehnuteľností stúpajú

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
13

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
»Kúpim doma tkané plátno
hrubé, vrecia, šatky, sukne,
kroje, maľované truhlice,
striebro, obrazy a iné starožitnosti. Tel.: 0909 117 320
16 ZOZNAMKA
zoz
»45 ročný ženatý hľadá vydatú, na veku nezáleží. Tel.:
0907 328 041
»Sympatická 55 r. hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel.: 0940 642 703
»33r. Chalan hľadá staršiu
ženu. Tel.: 0940 855 751

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PN 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. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
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, PN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

» red

TERASY ZASKLENIE
ZIMNÉ ZÁHRADY

STROJOVÉ
POTERY

Predĺžte si leto vo vašej zimnej záhrade.

0948 300 988

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

farba
ANTRACIT

Materiály:
HLINÍK, DREVO

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

0905 746 988

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby
farba
BIELA

10% ZĽAVA
320 €

370 €
480 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

,
mete.tam
Steapvoia
je
trebu
kd

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE
Videá a fotky realizácií nájdete na:

www.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 363
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07 REALITY7 / iné
reality/iné
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel.: 0944 630
600

V Česku od začiatku leta stúpa počet
záujemcov o kúpu chát či chalúp. Kvôli rastu cien ľudia skúšajú financovať nákup hypotékami, banky však pokryjú maximálne
70 percent ceny a nie každú chatu navyše
prijmú do zástavy.
Pandémia oživila chalupárske gény.
Predaj domčekov rastie, rýchlo miznú aj
prenájmy chalúp a chát. V medziročnom
porovnaní je po chatách a chalupách výrazne väčší dopyt. Oproti vlaňajšiemu máju vyhľadávalo priamo chaty a chalupy celkovo
o 47 percent užívateľov viac.Väčšina ľudí sa
pripravuje na dlhodobejšie trávenia dovoleniek na domácom území, ale je aj množstvo
takých, ktorí utekajú z veľkých aglomerácií
za bezpečím dostatočnej izolácie, kde nie
sú hypermarkety, nákupné centrá, nočný
zábavný priemysel a tranzitné masy ľudí.
Nehnuteľnosti sa v drvivej väčšine prípadov ponúkajú v dobrom stave a možno ich
teda hneď bez ďalších väčších úprav začať
využívať. Ich mediánová cena však za pár
týždňov stúpla až o 30 percent, v niektorých
odľahlých lokalitách až o 40 percent.

Pud sebazáchovy núti ľudí uťahovať sa
do izolácie najmä v čase, keď vnímajú, ako
nezodpovedne sa mnohí z nás voči epidémii správajú. Na druhej strane, pomalý a dlhoročný trend inklinácie k zdravému životu
sa urýchlil a preto operatívne zuareagoval
aj realitný trh. Napokon aj grafy chorobnosti a mapy nákaz ukazujú, že najlepšiu
ochranu proti ochoreniu poskytujú odľahlé usadlosti, kde prakticky človek nemusí
prísť do žiadneho neželaného kontaktu. Ak
patríte medzi tých, ktorí nevyhnutne nepotrebujú k životu večerné párty, diskotéky
a neustále prechádzky v nákupných centrách, neváhajte, kým je ešte čas a ceny ako
- tak prijateľné.

61-0246

03 BYTY / predaj 3
byty/predaj
»Predám 1 izbový byt v
Brezovej pod Bradlom. Tel.:
0903 852 809

Informácia prišla z Českej republiky, ale
signály začínajú naznačovať, že ide o
všeobecný nadnárodný trend.

41-0022

02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»Kúpim starý traktor Zetor
15, Z - 25, Super 50 , 3011,
Slávia, Svoboda, staré auto,
Jawa - Pionier, Pásak Bielorus, Multicar - Pluhy. Tel.:
0908 146 946
»Jawa 05, Jawa 20,21
Mustang, Stadion, Jawa 90,
Simson. Kúpim tieto motorky. Tel.: 0915 215 406

16-0

Občianska
riadková
inzercia

13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj
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Prehľad nových
protipandemických opatrení
V obchodoch a obchodných domoch sú od bude desať štvorcových metrov na zákazní1. októbra povinné rúška, dvojmetrové od- ka. Otvorené budú môcť byť iba prevádzky
stupy a dezinfekcia rúk v súvislosti s pan- verejného stravovania, kde sa sedí. Prepočet
démiou nového koronavírusu.
zákazníkov na obchodný dom sa bude robiť
na základe prepočtu zákazníkov jednotlivých
Povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri opäť prevádzok.
vstupuje do platnosti. Nosiť sa však bude v
Prevádzkový čas stravovacích zariadení
prípade, ak rozstupy medzi ľuďmi budú men- bude od 6.00 do 22.00 h. Povolený bude predaj
šie ako dva metre, ak nepochádzajú z jednej jedla cez okienko a jeho rozvoz nonstop.
domácnosti. V interiéri, ak nejde o domácnosť,
Vysoké školy by mali zabezpečiť dištančnú
sú rúška povinné všade.
formu štúdia a odchod študentov z internátov.
Školáci a študenti druhého stupňa základDomovy sociálnych služieb a nemocnice
ných škôl a na stredných školách budú musieť by mali zakázať návštevy s výnimkou ľudí v
paliatívnej starostlivosti a v kritickom stave.
aj naďalej nosiť rúška.
Nosenie rúška by malo byť samozrejmosťou aj v reštaurácii s výnimkou jedenia a pitia.
Obmedzuje sa aj počet osôb na prevádzku. Platiť bude desať štvorcových metrov na
zákazníka. Opatrenia by mali kontrolovať zamestnanci obchodu či obchodného domu pri
vstupe.
Hromadné podujatia budú od októbra zakázané. Výnimkou budú obrady sobášov, pohrebov, krstov, zasadnutí orgánov verejnej moci,
či podujatia, kde budú všetci negatívne otestovaní, ktorých test nebude starší ako 12 hodín.
Zastavujú sa športové, kultúrne či firemné podujatia, ale aj omše. Organizovanie rodinných osláv sa neodporúča.
V prípade konania podujatia musí byť splnená aj podmienka, že musí byť hygienikom nahlásené najmenej 48 hodín pred jeho konaním.
V obchodoch a obchodných domoch bude
» red
od 1. októbra obmedzený počet osôb. Platiť

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

0
202
10.
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

zdravie / služby
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OD PONDELKA 5. 10.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

CHLADENÉ

40 g

-31%
0.19

0

13

ì¨ÙÀÙÏĒ
• rôzne druhy

(100 g = 0,33)

cena za 1 kg

-40%

Nutella

5.39

600 g

-33%

Kuracie prsné rezne

5.99*

3

99

3

19

(1 kg = 6,65)
CHLADENÉ

]ØàúÙàĊē
Ìà¸ÿïú
• rôzne druhy

145 g

-35%

cena za 1 kg

0.39*

0

25

-16%

1,5 l

-34%

(100 g = 0,17)

5.99

0.44

CÀÙ¨ïÒÙĊà¤
• jemne sýtená/sýtená

0

29

ïĊ àĊ©óú¨½Ùà
• bez kost�, v celku

4

99

(1 l = 0,19)

kg

-41%

5 kg balenie

1.29

0

75

Banány

YÿęàĊ©ė¨ØÀÏĒ

• var�ý typ B – pr�lohové

1

79
(1 kg = 0,36)

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƍƍıƔıƍƋƍƋı
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƐıƌƋı¤àƌƌıƌƋıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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33-0072

6

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

piešťansko

TENTO TÝŽDEŇ7

OD PONDELKA

CHLADENÉ

DO NEDELE

úǯØ¨Ò

• rôzne druhy

5. 10. - 11. 10.

12 x 100 g
1 200 g

2

99
(1 kg = 2,49)

4 x 120 g

zrejúca
ƒƆúēę¤ÜàĊ

480 g

Camembert
• 4 kusy

Gél
na pranie

• rôzne druhy
• v ponuke
aj Prášok
na pranie
7 kg za 9,99 €

(1 kg = 6,23)

200 g

-25%
1.59

100 praní

1

19

5l

9

2

99

99

Gouda

• st�úhaná

(100 g = 0,60)

(1 pranie = 0,10/
1 l = 2,00)

40 %
alkoholu

Supercena
750 ml

1

99
(1 l = 2,65)

;ï©ØàĊē Àóúǯ
• rôzne druhy

-31%
1.39

0

95

Kelt 10°

(1 l = 0,63)

0,7 l

-29%
7.69*

5

39
(1 l = 7,70)

]ìÀõóÏàïàĊÀ Ï

• svetlé výčapné pivo

0,75 l

-43%
6.69*

3

79

Hubert de Luxe
• doux/rosé

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƍƍıƔıƍƋƍƋı
... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƐıƌƋı¤àƌƌıƌƋıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı

PN20-40_strana-

(1 l = 5,05)

7

33-0072

1,5 l

RELAX + ZDRAVIE, BÝVANE

8
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INZERCIA

0905 746 988

5. októbra 1962

Výročia a udalosti

59-340

vo Veľkej Británii vyšiel prvý hit skupiny The Beatles „Love Me Do“.

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

33-0073

41-0020

94-00132

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

PN20-40_strana-
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piešťansko

ZAMESTNANIE

PN20-40_strana-
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9

ZAMESTNANIE, SLUŽBY

10
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove

SBS GUARDING s. r. o.

OPERÁTOR VÝROBY

príjme strážnikov na prevádzky

ààELAFKLSiàWJBKVààO>KKià àABKKià àKLȵKi
ààELAFKLSiàWJBKVàO>KKià àKLȵKi
àAIELAL?ȚàMOȚ@>
àQȢȇABKKiàWȚILEV
àSȢMI>QVàK>ȵ>P
àR?VQLS>KFBà
àààW>?BWMBȵBKi

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

+420 603 450 207

-LAJFBKHLRàGBàRHLKȵBKiàJFKFJȚIKBàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB

v Starej Turej

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
85-0689

à(ȴàELA àMLàW>MO>@LS>Kȝ

36-0002

Pracuj v Hradci Králové

TTT HLKPQORHQBO @W

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo
• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138
Facebook: Kovošrot Vašin Čáry

3. októbra 1789

sa uskutočnil prechod hranice vtedajšieho
Československa jednotkami 1. československého armádneho zboru počas Karpatsko-Duklianskej operácie.

4. októbra 1865

7. októbra 1950

si Čína pripojila Tibet.

Výročia a udalosti
vyhlásil George Washington prvý Deň
vďakyvzdania.
Výročia a udalosti
začala vo Viedni premávať prvá konská
električka.

PN20-40_strana-
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46-0192

Výročia a udalosti

6. októbra 1944

63-0005

63-0097

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

piešťansko

ZAMESTNANIE

PN20-40_strana-
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zdravie / služby
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Prijmeme nových zamestnancov
����������������
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  )

- zastavíme zrážky zo mzdy

 


  %    

  %  )'    

0948 152 149
0908 984 147

Viac info
��������������������

0800 500 091

85-0603




- zastavíme dražby

66-0191

 

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

- oddĺženie úverov

     %
    " !

52- 0105

Strechy v objatí s prírodou
Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!
Viac info na webe:
www.blachotrapez.sk | www.chcemepomahat.sk

PN20-40_strana-
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10-0075



OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
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