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O tak chýbajúcej trpezlivosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Trpezlivosť, sebaovládanie, umierne-
nosť, láskavosť. Ozaj, iba tak, na mar-
go toho, čo sa deje v mnohých prípa-
doch všade okolo nás – a najmä toho, 
čo je obrazom našej trápne bezmocnej 
moci – tam, kde chýba láskavosť, tam 
dominuje slabošstvo. 

Zlo a nenávisť je záštitou slabých, 
malých a zakomplexovaných. Domáha-
jú sa ním pozornosti a uznania. A tak im 
trpezlivo doprajme – nezáujem. Dokonca 
môžeme byť pri tom aj láskavo trpezliví.

Patience and persistence ako trpez-
livosť a vytrvalosť. „Svet je plný bláznov, 
ktorí chcú všetko rýchlo a jednoducho 
– úspech, peniaze, pozornosť.“ (Curtis 
Jackson alias 50Cent.) Trpezlivosť a vy-
trvalosť potrebujeme nielen na to, aby 
sme sa stali „niekým“, ale aj na to, aby sa 
nám podarilo pre ľudstvo spraviť „niečo“. 
Inak sme len marionety na špagátikoch, 
o ktorých nevieme ani len to, kto a čo ich 
ovláda. Nevieme, lebo to vedieť nechce-
me. Lebo sa toho poznatku bojíme.

Momentálne okolnosti, v ktorých 
žijeme, nás skúšajú až na dno našich 
síl. Ako byť trpezlivým, ak nemám z 
čoho uživiť rodinu? Ako byť trpezlivým, 
ak nesmiem nikam a nesmiem nič? Ako 
byť trpezlivým, ak vidím štatistiky, ktoré 

Slovensko stavajú v tých najtragickejších 
číslach na prvé miesto na svete? Ako byť 
trpezlivým pri počúvaní našich politi-
kov, ktorí nám neustále vnucujú divadlo 
ako sa nepočúvať?

Trpezlivo a vytrvalo kráčať za svoji-
mi snami. Všetci máme túžby. Dostatok 
objektívnych informácií, umenie si ich 
vyhľadať a oddeliť od záplavy propa-
gandy, vzdelanie, sčítanosť, potrebné 
zručnosti a skúsenosti a správne postoje 
ovplyvňujú či človek dokáže ísť za svojím 
zámerom, cieľom. Správne postoje sú i 
správne zoradené hodnoty. Ak teda vie-
me, čo hodnoty sú a čo zas predstavuje 
ich opak.

Iba trpezlivosťou sa dostaneme z 
kráľovstva krivých zrkadiel, z bludiska 
hlúposti, zla, primitivizmu, mocenské-
ho egoizmu a odborného diletantizmu. 
Trpezlivosť je láskajúca upokojujúca vní-
mavá chápavosť a empatia. 
To ostatné sú iba trápne 
teatrálne gestá mizerných 
hercov.

A o mesiac je tu jar, 
milí čitatelia – tak, hlav-
ne, trpezlivo a opatr-
ne, dožime sa jej v 
zdraví!

21. februára 2018           
v obci Veľká Mača došlo k vražde investigatívneho novinára Jána 
Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej

Výročia a udalosti
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20. februára 2001                     
agent FBI Robert Hanssen bol zatknutý za 
špionáž pre Rusko a odsúdený na doživotie 

Výročia a udalosti

SERVIS OKIEN
Máte plastové okná a prefukuje Vám?
Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?

Ďalej ponúkame

Ponúk r r tový k ý t ov
O rav v č kovania
Pr r t
V t
O r refukov kien
O kov knut kovania

k kónov
Be vere
Interiérov vere

tov k V ov vere
r D
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Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:
0950 276 839
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AKCIOVÁPONUKA

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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OK TRANS POPRAD s.r.o.

0911 405 400
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Predaj - Preprava
sypkých materiálov 
Štrk Piesok Obilie

Makadam Zemina

Palivové drevo

Preprava - Prenájom

kontajnerov 
Suťové
Veľkoobjemové 

Preprava strojov 
Stavebných

Lesných 

Poľnohospodárskych 

a iné... 

spissko.sk
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Priznávam pred všetkými, že som 
netolerantný extrémista. Slová ako 
tolerancia a korektnosť vo mne vzbu-
dzujú niekedy odpor.

Spomínam si na príbeh, ktorý mi 
kedysi rozprávala moja starká z Varína: 
Mládencovi nahováral jeho priateľ svoju 
sestru za manželku. Chlapec sa bráni a 
hovorí: „Veď je strašne škaredá.“ „Buď 
rád, aspoň ti za ňou nebudú chodiť ďalší 
chlapi z dediny,“ oponuje priateľ. „Ale 
je aj veľmi hlúpa,“ zaznieva ďalšia ná-
mietka. „Ty blázon, veď je to dobré, as-
poň nebudeš pod papučou ako ja,“ po-
smeľuje ho priateľ. „No dobre, ale vraj je 
v druhom stave,“ oponuje mu kandidát 
na ženícha. „Buď rád, vieš aký je dnes 
problém otehotnieť?“ „Ale každý deň je 
opitá,“  nevzdáva sa mládenec. Veď aj 
ty si rád vypiješ, tak môžete piť spolu,“ 
hovorí brat nevesty. „Dobre, ale počul 
som, že už pripravila o život niekoľkých 
svojich partnerov.“ „Ty si ale netolerant-
ný človek. Ponúkam ti ženu s toľkými 
výhodami a ty si na nej nájdeš jednu 
maličkosť, ktorú nedokážeš prijať.“ 

V živote som navštívil mnoho firiem 
a stretol som sa v niektorých z nich so 
zaujímavým javom. Firmy, kde bola 
najväčšia spokojnosť zamestnancov 

a najväčšia „tolerancia“ majiteľov, sa 
vyznačovali podpriemernou výkon-
nosťou. Všetci boli vo firme spokojní a 
tolerantní – k nedostatočným výkonom 
a flákaniu. Žijeme v  dobe, keď si chce 
každý vykrikovať a robiť čo chce. Chýba 
nám 3P - poslušnosť, pokora a poriadok. 

Pri inovačných projektoch sú 
rôznorodosť a inakosť dôležité. Spo-
chybňovanie názorov, iné pohľady na 
vec, rúcanie paradigiem – to všetko je 
užitočné. Treba hľadať nové cesty, ob-
javovať, spochybňovať, vynachádzať, 
inovovať. Okrem potrebnej zmeny 
však potrebujeme chrániť princípy, 
ktoré sú pevné a  nemenné. Je dobré, 
keď z chlapca vyrastie otec a z dievčaťa 
matka rodiny. Je dobré ak rodina tvorí 
základ spoločnosti, v  ktorej žijeme. 
Verím, že sme Pánom utkaní tak, aby 
ženy a  muži plnili 
rôzne role. Verím 
v  nemenné Božie 
princípy fungova-
nia sveta. A som ne-
tolerantný k ľuďom, 
ktorí chcú obrátiť 
náš svet hore 
nohami.

Som netolerantný extrémista

» Ján Košturiak

23. februára 1991            
Druhá vojna v Perzskom zálive: pozemné jednotky prekročili saudskoa-
rabskú hranicu a vošli do Kuvajtu, čím začala pozemná fáza vojny

Výročia a udalosti

Nákaza afrického moru ošípaných 
(AMO) sa na území Slovenskej re-
publiky rozšírila v poradí už do štr-
násteho okresu. 

K okresom Trebišov, Michalovce, 
Košice-okolie, Košice-mesto, Rožňava, 
Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou, 
Prešov, Bardejov, Sabinov, Revúca, 
Veľký Krtíš a Sobrance, pribudol okres 
Gelnica. Od júla 2019, kedy sa náka-
za na Slovensku objavila, evidujeme 
už 933 prípadov u diviačej zveri a 28 
ohnísk u domácich ošípaných.

Najnovšie bol potvrdený Národ-
ným referenčným laboratóriom vo Zvo-
lene pozitívny výsledok na AMO u di-
viaka nájdeného v rámci katastrálneho 
územia Smolník. Následne sa potvrdila 
nákaza AMO aj u diviaka uloveného na 
katastrálnom území obce Mníšek nad 
Hnilcom.

Výskyt nákazy v okrese Gelnica nie 
je až tak prekvapujúci, keďže v sused-
ných okresoch (Rožňava, Košice-okolie 
a Prešov) bolo zaznamenaných už nie-
koľko prípadov AMO v posledných me-
siacoch. Výskyt v tejto oblasti teda bolo 
možné očakávať. 

Príslušná Regionálna veterinárna 
a potravinová správa vydá pre vyme-
dzené poľovné revíry opatrenia v zmys-
le platnej legislatívy EÚ a SR, ktoré 
majú zabrániť ďalšiemu šíreniu náka-
zy, resp. zabezpečiť jej spomalenie.

Na Slovensku bol poľovníkom na-

riadený intenzívny lov diviačej zveri. 
Do lovu diviakov však výrazne zasiah-
la situácia okolo opatrení súvisiacich 
s pandémiou COVID-19, ktorá výrazne 
obmedzila možnosť organizovania 
spoločných poľovačiek a cestovania 
do iného okresu za účelom lovu. Mi-
nisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR (MPRV SR) umožnilo poľov-
níkom loviť diviačiu zver celoročne, 
bez ohľadu na pohlavie a vek aj pre rok 
2021. Prebieha aj aktívne sledovanie 
situácie štátnymi veterinármi a poľov-
níkmi, ktorým štát uhrádza náklady za 
odovzdané vzorky z nájdených a ulove-
ných diviakov. Vo veterinárnom labo-
ratóriu vo Zvolene odovzdané vzorky 
neustále vyšetrujú.

Počet prípadov AMO v Európe sa 
počas minulého roka dostal za hranicu 
dvojnásobku oproti roku 2019. V oko-
litých krajinách zaznamenali viac ako 
11 000 potvrdených prípadov AMO u 
diviačej zveri. 

Africký mor ošípaných už aj v Gelnici

» red
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22. februára 1958                      
Egypt a Sýria vytvorili spoločne Zjednote-
nú arabskú republiku

Výročia a udalosti
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0905 468 802 objednávky príjmame telefonicky

FRÉZOVANIE a
OVANIE
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vlo kovanie
   komínov
> stroj istenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

istenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., L 315
 0905 279 418, Michal Hudá

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

ontaktujte nás v pracovných d ch
od 7,00 hod do 17,00 hod

OV
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Budvar
• svetlé výčapné pivo 049

-34%

(1 l = 0,98)

0,5 l

0.75

249

-46%
cena za 1 kg

4.69

Kuracie
stehná  
• bez kost� 

a kože

CHLADENÉ

Vajcia „M” 179
20 kusov

(1 kus = 0,09)

Inovecká 
saláma   199

-33%

(1 kg = 3,98)

500 g

2.99

129
550 g

(1 kg = 2,35)Rama Classic

Smotanová 

• pr�rodná

Tvarohové 

• s náplňou 
• rôzne druhy

Trvanlivé 
mlieko    
• 3,5 % tuku 

053

-14%
1 l

0.62

CHLADENÉ

• f�leta s kožou

129
-35%

cena za 100 g

1.99

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 22. 2.
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Supercena
kg

249

-37%

(100 g = 1,25)

200 g

3.99

• 100 % Robusta

Smotanová 

• pr�rodná
065

-23%

(100 g = 0,33)

200 g

0.85

• makové/orechové 119
-23%

(1 kg = 2,38)

500 g

1.55

Tvarohové 

• s náplňou 
• rôzne druhy

129
Supercena

(1 kg = 2,58)

500 g

Lina  
• rôzne druhy 129

3 x 60 g

(100 g = 0,72)

180 g

049

Supercena

(1 l = 0,33)

1,5 l

Minerálna voda 
• jemne sýtená/sýtená

299

Supercena

(1 l = 3,99)

750 ml

sprej*
• rôzne druhy 

* Biocídne výrobky 

Pred aplikáciou 

na obale 

• 3-vrstvový
499

Supercena

• f�leta s kožou

-35%
cena za 100 g

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

OD PONDELKA
22. FEBRUÁRA
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Jarné prázdniny v Banskobystric-
kom, Žilinskom a Trenčianskom 
kraji sú Ministerstvom školstva SR 
plánované v týždni od 15. do 19. feb-
ruára 2021, následne v Košickom a 
Prešovskom kraji od 22. do 26. febru-
ára 2021 a napokon v Bratislavskom, 
Nitrianskom a Trnavskom kraji od 1. 
do 5. marca 2021. 

Sociálna poisťovňa v tejto súvislos-
ti upozorňuje na prázdninový režim pri 
vyplácaní dávky pandemické ošetrovné 
(OČR). Ak budú materské a základné 
školy v daných regiónoch v čase pred a 
po jarných prázdninách „otvorené“, ná-
rok na pandemické ošetrovné rodičovi 
nevzniká.

OČR a materské školy 
počas prázdnin

Organizácia školského roka v pred-
školských zariadeniach (materských 
školách) nepozná pojem prázdniny. 
Škôlky môžu byť počas celého roka uza-
tvorené iba na základe rozhodnutia prís-
lušného orgánu (zriaďovateľa, riaditeľa, 
hygienika, ministra školstva). Rodičom 
žiakov v škôlkach, ktoré sú v období 
zodpovedajúcom jarným prázdninám 
školákov zatvorené rozhodnutím prís-
lušného orgánu, preto nárok na ošetrov-
né trvá aj v tomto období. To znamená, 
že ak príslušný orgán uzavrie škôlku 
svojim rozhodnutím v období, ktoré zod-
povedá obdobiu nastávajúcich jarných 

prázdnin školákov, rodičia škôlkarov v 
tom čase nárok na pandemické ošetrov-
né mať budú.

OČR a 1. stupeň základných škôl 
počas prázdnin

Čo sa týka školákov, počas krízovej 
situácie platí to isté ako pri ostatných 
prázdninách, ktoré spadajú do obdobia 
školského vyučovania (1. september až 
31. august). Ak bude pred začatím jar-
ných prázdnin prerušené vyučovanie v 
školách na základe rozhodnutia prísluš-
ného orgánu (minister, zriaďovateľ, ria-
diteľ, hygienik) a toto prerušenie bude 
trvať aj počas prázdnin, rodičia detí 
budú mať nárok na ošetrovné aj počas 
prázdnin.

Pri nároku na ošetrovné stále platí, 
že z dôvodu starostlivosti o dieťa je ná-
rok na ošetrovné iba za predpokladu, 
ak je zariadenie uzatvorené na základe 
rozhodnutia príslušného orgánu a iba 
počas obdobia uvedenom v rozhodnutí 
príslušného orgánu o jeho uzatvorení.

Ak si však bude chcieť na obdobie 
prázdnin uplatniť nárok na výplatu ošet-
rovného rodič dieťaťa, ktorého materská 
škola alebo škola nebola uzatvorená 
rozhodnutím príslušného orgánu, tak 
nárok na pandemické ošetrovné z dôvo-
du starostlivosti nebude mať. Výnimku 
tvoria iba tí, ktorých dieťa je v karanténe 
alebo ochorie a potrebu starostlivosti pri 
karanténe alebo chorobe potvrdí lekár.

Pandemická OČR a jarné prázdniny

» Zdroj: SP

Všetko sa to každoročne začína Popol-
covou stredou, ktorá  spúšťa 40 dňové 
obdobie pôstu. Tú už máme za sebou.

Okrem očisty tela pôstom sa môžu 
ľudia na sviatky pripraviť aj tradičným 
jarným upratovaním. Štyridsaťdňový 
pôst nemá fixný dátum. Závisí od Veľkej 
noci a začína sa spomínanou Popolcovou 
stredou, ktorá je prvým dňom pôstu. Tá 
je spravidla sedem týždňov pred Veľkou 
nocou. Pôst sa končí až Bielou sobotou, 
dňom pred Veľkonočnou nedeľou.

Slovo postiť sa neznamená nejesť vô-
bec, ani dodržiavať radikálnu hladovku. 
Človek by sa mal v tomto období vyhýbať 
hlavne potravinám živočíšneho pôvodu 
– mäsu, mäsovým výrobkom, vajíčkam a 
mliečnym výrobkom.

Existujú aj náročnejší postiaci sa, 
ktorí okrem potravín živočíšneho pôvodu 
vylúčia zo svojho jedálneho lístka aj iné 
neduhy, ako sú káva, cigarety, alkohol či 
sladkosti. Okrem toho prvý deň pôstu po-
čas Popolcovej stredy pijú len čistú vodu a 
nekonzumujú žiadnu stravu.

Základný pôst vôbec nie je náročný 
a hlavne je zdraviu prospešný. Po jeho 
úspešnom absolvovaní nás za odmenu 
čakajú počas Veľkej noci neskutočné dob-
roty.

Vylúčenie mäsa a mäsových výrobkov 
z jedálneho lístka na 40 dní nie je vôbec 
škodlivé. Dôležité je obohatiť stravu o ďal-
šie, možno doteraz neobjavené suroviny a 
tiež dodržiavať pitný režim, aby mala očis-
ta zo zdravotného hľadiska zmysel a aby 
sa telo aspoň trochu odľahčilo a pripravilo 
na veľkonočné jedlá.

Vďaka pôstom vydržali zásoby dlhšie, 
obsah stravy sa striedal, pôstom sa telo 
pripravilo na blížiace sa sviatky, ktoré boli 
spojené s hostinami. Štyridsaťdňový pôst 
znamenal prirodzený odpočinok od mäsi-
tej stravy a prospel by mnohým z nás.

A keď už nie pôst, tak určite zvýše-
ná fyzická aktivita. Sme zavretí v našich 
domácnostiach, mobilita je obmedzená, 
máme málo pohybu. A to všetko môže o 
niekoľko meiacov navodiť novú pandé-
miu, tentoraz pandémiu srdcovo – ciev-
nych chorôb.

Pár slov o pôstnom období

» red
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   Mnoho
     dôvodov 
       pre
          úsmev

- Implant, Straumann najlepší systém na svete
- Protetika s 3D digitalizáciou zuba
- Namiesto bolestivého vàtania 
  bezbolestné ošetrenie laserom s vodným lúèom
- Dentálna hygiena
- Bielenie zubov technológiami Zoom alebo Purewhitening
- Vlastné laboratórium
-

DENTICON dentálne centrum, Zlatá 15, Košice
Po - Št: 7:30 - 17:00 | Pia: 7:30 - 13:00

denticon

     0915 961 072         www.denticon.sk         denticon košice

Zabudnete
na strach

zo zubárov
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urobí      
storno

1. as     
tajni ky

automa-   
tizovaný   
systém    
riadenia

Lazár     
(dom.)

ženské    
meno

lalo natá   
(zried.)

zakalil

bila,   
š ahala    
(expr.)

bol     
zasiahnutý 

mrazom

skratka    
regionálne- 
ho združe- 

nia

osobné    
zámeno    

napchával  
(hovor.)

horské   
jazerá

E V      
Trnavy

2. as     
tajni ky

pokojne,   
uvážlivo

africký  
ve tok

zhruba,    
zvä ša    
pria ,      
žela

daj najavo

aktivizujú-  
ci prvok    

sulfid      
cínatý

obsahujú-  
ca jód

MPZ     
Rumunska 

súbor   
aktivistov

emocionál- 
na

ženský   
hlas       

vidina     
v spánku

Pomôcky: 
aktor,     

reverz,    
sel        

Oskár     
(dom.)

visenie    
záväzné 
písomné   

vyhlásenie

náhla    
zmena     
bledo-    
fialovo

kypri    
pôdu    

pluhom

zbežne    
odchý  sa  
od priame- 
ho smeru

horský     
su ový     
prúd

obvi uje   
pole

umelecký  
smer

ženské    
meno

rímske    
íslo 4

rozrýval    
vládca,   
vladár

cudzopas-  
ný hmyz   

východose- 
verovýchod

nezabav

zna ka    
tália       
E V 

Krupiny

3. as     
tajni ky

robila     
zna ku

Lesná stráž prichytila muža ako si          
v národnom parku opeká sviš a.
- love e, ako si to predstavujete? Ste 
v chránenom území a opekáte si sviš a! 
Zato zaplatíte vysokú pokutu!
Muž zaplatí pokutu a bez váhania 
za ne sviš a jes . Ke  to ohromení 
ochranári vidia, jeden sa zvedavo pýta:
- A ako chutí ten sviš ?
Muž sa zamyslí a hovorí:
- Nuž, je to ako nie o medzi...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom



SN21-07 strana- 11

zamestnaniesPišsko 11

PRIDAJ SA k nám
PONÚKAME STABILNÚ A DLHODOBÚ PRÁCU

     Tel.: 0918 735 710   |
www.tatravagonka.sk   |

e-mail: personal@tatravagonka.sk
www.facebook.com/tatravagonka
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Motivujúce finančné ohodnotenie
adekvátne skúsenostiam a praxi

odmeny pri výročiach, vianočnú, dovolenkovú

dochádzkový bonus do výšky 80 €

mesačné prémie do 20%

príspevok zamestnávateľa na DDP

vzdelávacie, rozvojové aktivity a školenia

vstup do fitka GOLEM len za 2 € / mesačne

poukážky na regeneráciu dvakrát ročne

akcie pre zamestnancov a ich rodiny
firemná lyžovačka, rodinný den, Mikuláš,
vagonárske korčuľovanie a množstvo ďalších podujatí

PONÚKAME

Rušňovodič / vedúci posunu
možná priemerná mesačná mzda 1300 €, hodinová sadzba 5 €/hod.,

bonus za dochádzku až do výšky 80 €, prémie do 20%, dovolenková a vianočná odmena
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Prijmeme
rušňovodičov a vedúcich posunu

na vlečke U.S.Steel Košice
Mzda : 1.100,-€ - 1.500,-€Zabezpečené ubytovanie

Tel.č. 0910 381 104 52
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ZABEZPEČÍME  

VÁM 

COVID 
TEST

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ / NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

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

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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4100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky


