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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

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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Teraz je ten správny čas, 
premýšľať nad robotickou kosačkou.
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Teraz je ten správny čas, 
premýšľať nad robotickou kosačkou.

Obhliadka
a konzultácia ZDARMA
Obhliadka
a konzultácia ZDARMA

AUTOMOWER

Jozef Hatala
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PREPICHY
        POD CESTY
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6PONÚKNITE

Kúpim chatu na DOMAŠI
platba v hotovosti.
0917 830 888

PRÁCA V BRANDYS 
NAD LABEM (ČR)

- VODIČ VZV
- OPERÁTOR VÝROBY

SLUŠNÝ PLAT I ZÁLOHY I 
UBYTOVANIE

+420 604 515 863
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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EXEKÚCIE  ZRUŠÍME�

0907 129 169
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

V poradí ďalším v našom seriá-
li nectností či priam hriechov je 
smilstvo. Ale pozrime sa na tento 
fenomén pohľadom bežného živo-
ta bežných ľudí.

Dante Alighieri popísal žiadosti-
vosť (inak tiež smilstvo) ako „prílišnú 
lásku k iným“. Tento literát, rene-
sančný humanista, to vystihol nao-
zaj dokonale. Najviac nenávisti na 
Slovensku spôsobuje „prílišná láska 
k iným“. Fanatizmus, ponajviac po-
litický.

Upozorňoval som na to už pred 
tridsiatimi rokmi, v čase „mečiariz-
mu“. Tento druh politického fanatiz-
mu, priam „božskej adorácie“ sa však 
rokmi vycibril do čohosi, čo dnes veľ-
mi eufemisticky voláme „stranícke 
sympatizantstvo“.

Nebudeš mať iného Boha okrem 
mňa. Nezobrazíš si Boha napodobe-
ním niečoho, čo je hore na nebi, dole 
na zemi alebo vo vodách pod zemou. 
Nebudeš sa ničomu takému klaňať, 
ani slúžiť (Ex 20,5). Pripomínam prvé 
z desatoro prikázaní. Pripomínam 
fanatizmus, akýkoľvek, avšak, opa-
kujem, nie iba ten konfesijný. Hoci, 
ako sa zdá, práve cez manipuláciu 
hodnôt viery si niektorí politici u nás 
vytvárajú svoj fanatický elektoriát. A 
viera a veriaci sú v tomto prípade iba 

jeden zo zneužitých aktérov. Surovo 
a nechutne, zištne zneužití.

Fanatizmus sa stáva rohožkou 
pre bezohľadne ambicióznych jedin-
cov pred dverami k politickej moci. 
Ktorí, keď ju získajú, zrazu zabúdajú 
na základné princípy samotnej viery, 
lebo veria iba v seba a svoje vlastné 
zlaté teľatá. A ich adoranti zas aspoň 
v nejakú politickú odrobinku, ktorá 
spadne na zem, medzi nich, z pre-
stretej tabule mocných. A napokon, 
aj na ten prehýbajúci sa stôl musí 
panstvu niekto nosiť...

Človek a občan je povinný po-
užívať vlastný mozog. Je povinný 
myslieť samostatne a musí sa sám 
starať o to, ako a čím svoju myseľ po-
čas života zdokonaľuje a obohacuje. 
Prejavovanie prílišnej pudovej lásky 
k iným ako k najbližším je jeden zo 
základných hriechov viery. Práve 
tak, ako prílišné „zbožňovanie“ po-
litikov a ich politík. To však už je aj 
hriech spoločenský. Čo tak 
zamyslieť sa nad tým?

Pekný týždeň koneč-
ne na vzduchu a už aj as-
poň v čiastočnej sobode, 
vážení čitatelia!

O ďalšom z našich 
prehreškov celkom civilne

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

17. apríla 1492 
Španielsko a Krištof Kolumbus podpísali 
kontrakt na dovoz korenia z Ázie.

Výročia a udalosti
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Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
 Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

ONUFER.STRECHY, Humenné, tel.: 0905 866 578
e-mail: onufer.strechy@gmail.com

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

Plechová strešná krytina
od slovenského výrobcu

a ďalšie klasické 
NAJLEPŠIE CENY

6 �/m�
s DPH

krytiny za
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CHCETE MENIŤ OKNÁ?

za NAJLEPŠIE CENY !

TIENIACA TECHNIKATIENIACA TECHNIKA

Overená kvalita
od  Slovenských výrobcov

Bezplatné poradenstvo
a zameranie

Rýchle dodanie
Odborná montáž

Overená kvalita
od  Slovenských výrobcov

Bezplatné poradenstvo
a zameranie

Rýchle dodanie
Odborná montáž

Využite
JARNÉ ZĽAVY!
Využite
JARNÉ ZĽAVY!

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

UNITERMONT
Kukorelliho 60, HUMENNÉ

(oproti Mestskému úradu)

0915  856  447
unitermont@gmail.com

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

GARANTUJEME najnižšie ceny! Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie, rozdiel Vám vrátime.

ŽALÚZIE
interiérové, exterierové

ZASKLENIA
BALKÓNOV
posuvný systém

SIETE PROTI
HMYZU
pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ROLETKY
látkové, deň-noc,
plastové, hliníkové
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Ponuky a zameranie ZDARMA. 0940 88 88 29

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske

P
R
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA
OBNOVA KOMÍNOV  
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Reálna  záruka

12 rokov
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0908 979 512

PLOŠNÁ
INZERCIA................................
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Umývanie a náter fasád
 náter striech

a  -20%

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

JARNÁ AKCIA
sk
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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

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

„Ako by mohla 17-ročná dievčina, 
ktorá bola ako 14-ročná unesená, sú-
hlasiť s tým, že privedie na svet dieťa 
svojho únoscu?“ pýta sa nigérijský 
kňaz a hovorca rodiny Šaribuovcov.

Leah Šaribu bola unesená spolu so 
109 ďalšími žiačkami dňa 19. februára 
2018, keď skupina Boko Haram pre-
padla internátnu školu v meste Dapči 
v štáte Borno v severovýchodnej Nigé-
rii. Niektoré z dievčat zomreli v zajatí. 
O mesiac neskôr boli tie, ktoré prežili, 
spolu 101 dievčat, prepustené. 

Výnimkou je Leah – ako jediná 
bola kresťankou. Teroristi sa ju pokú-
šali prinútiť, aby prestúpila na islam, 
no ona to odmietla. V lete minulého 
roku dostala rodina správu, že ich dcé-
ra porodila jednému z veliteľov syna a 
potom konvertovala na islam.

Vo videoodkaze pre nadáciu ACN 
– Pomoc trpiacej Cirkvi pastor Gideon 
Para-Mallam ubezpečuje, že v tomto 
prípade ide buď o falošné tvrdenie, 
alebo muselo dôjsť k znásilneniu a nú-
tenej konverzii. „Neverím, že by Leah 
v svojom veku súhlasila s tým, aby sa 
stala matkou. Chcela ísť na univerzitu, 
práve teraz mala začínať štúdium. Ak 
bola nútená tak urobiť a bola znásil-
nená, nemožno predsa vravieť, že dala 
súhlas,“ konštatuje evanjelický pastor.

Pastor Para-Mallam podobne rea-
guje aj na správy, že Leah konvertova-
la na islam:  „Vieme, že jej kresťanské 

presvedčenie bolo dôvodom rozhod-
nutia, že chce zostať uväznená. Keby 
sa bola chcela stať moslimkou, aby 
znovu získala slobodu, jednoducho 
by Krista poprela a bola by 21. marca 
2018 spolu s ďalšími prepustená. Leah 
to však odmietla. Ak sa jej odmietnutie 
zakladá na kresťanskej viere a ona bola 
dôvodom, pre ktorý zostala v zajatí, je 
proti všetkej logike tvrdiť, že sa stala 
moslimkou.“

„Musíme pokračovať v našom úsilí 
o prepustenie Leah aj v modlitbách sa 
za ňu. Mali by sme sa tiež modliť za jej 
rodinu, pretože rodičia prechádzajú 
veľmi ťažkým obdobím. Každý prichá-
dzajúci deň mi pripomína, že tu máme 
vzácnu dušu, ktorej sa odopiera slobo-
da ako základné ľudské právo.“

Prípad väznenej Leah Šaribu žiaľ 
vôbec nie je ojedinelý. Viac informácií 
o tejto téme ako aj o dostupných mož-
nostiach pomoci trpiacim nájdete na 
www.acnslovensko.sk.

Viac ako 3 roky väznená teroristami

» Zdroj: ACN pre REGIONPRESS
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Pol roka sme boli zavretí medzi „štyr-
mi stenami“ a tak nám dozaista dobre 
padne v nasledujúcom období tráviť 
čo najviac času na čerstvom vzduchu.

Popri práci na záhrade, ale aj na od-
dych nám veľmi dobre padne záhradné 
„sedenie“. Ideálne s pripojiteľnosťou 
na elektrický prúd a vodovodný sys-
tém. Zdroj energie potrebujeme naprí-
klad na večerné osvetlenie, alebo na 
pripojenie elektrického grilu či iných 
spotrebičov. A hoci aj počítača, ak sme 
sa rozhodli naďalej vykonávať home 
office zo záhrady. Vodovodná prípojka 
je zas vhodná kvôli hygiene stolovania, 
ale aj na čistenie celého zariadenia „po-
sedenia“.

Pritom nemusí ísť o náročnú inšta-
láciu. V podstate všetko v podobe pre-
nosných káblov a hadíc či ich spojok, 
použiteľných v hlavnej sezóne, možno 
dostať v predajniach so sortimentom 
pre záhrady. To sa týka aj prípadného 
zaclonenia od slnka. Hoci nám dlhé 
mesiace chýbalo, predsa len rátajme s 
tým, že v lete jednoducho bez nejakej 
slnečnej clony vonku cez deň byť ne-
môžeme.

K dispozícii je množstvo podlaho-
vých systémov, od umelej a odolnej 
trávy cez chodníkovú dlažbu, kame-
nie, až po terasovú dlažbu z umelých či 
prírodných materiálov.

Vybrať si možno z bohatej ponuky 
záhradného mobiliáru, podľa vkusu i 

praktičnosti jeho údržby. V očakávaní 
horúceho eta je možno dobré nezabud-
núť ani na záhradnú sprchu. Určite ju 
ocenia napríklad deti a rád sa pod ňou 
vyšantí aj psík.

Takto vytvorený záhradný životný 
priestor vám poslúži niekoľko sezón, 
na zimu jednoducho zariadenia a ná-
bytok demontujete a uskladníte v kry-
tých priestoroch. Určite bude zo zdra-
votného hľadiska vhodnejšie, ak sa 
vaše rodinné stretnutia budú ešte istý 
čas odohrávať na čerstvom vzduchu, 
ako v interiéroch.

Ak sa rozhodnete zariadiť si takto 
doplnkový obytný priestor, radíme 
vám nezabudnúť pri jeho vybudovaní 
ani na moderné systémy na odpudzo-
vanie hmyzu. Aebo – zaobstarať si oko-
lo záhradného sedenia také rastliny, 
ktoré hmyz už zďaleka oblúkom oblie-
ta, napríklad – levanduľu.

Ďalšia obytná miestnosť – záhrada

» red

Zobuďte sa. Podobnou vetou možno 
prebúdzajú lekári svojich pacientov 
po ťažkom úraze alebo operácii. Po-
dobne by mohli prebúdzať svojich 
lekároch ich pacienti, z ktorých si uro-
bili poslíčkov.

Aj keď existuje internet, väčšina le-
károv používa počítač stále ako písací 
stoj. Napíšu vám lístok a pošlú vás naprí-
klad na röntgen. Tam lístoček prepíšu, 
vyšetria vás a povedia vám, že si môžete 
prísť na druhý deň po výsledok a zaniesť 
ho svojmu lekárovi. Môj otec, doktor, ho-
vorieval vetu, že lekár je človek, ktorý za-
báva pacienta, kým ho Pán Boh neuzdra-
ví. Otec mal pravdu – je to riadna zábava 
behať s lístočkami medzi doktormi, často 
so zlomenými nohami, a robiť im poštá-
rov. Ľudia, ktorí majú nadpriemerné 
vzdelanie a používajú drahé a  moderné 
prístroje majú organizáciu devätnásteho 
storočia. Nasleduje krátke vysvetlenie 
pre lekárov: Internet je celosvetový sys-
tém prepojených počítačových sietí. Ľu-
dia si cez tieto siete vyhľadávajú alebo vy-
mieňajú rôzne informácie a komunikujú 
– textom, hlasom, videami a obrázkami. 

Keď sa niekedy pýtam lekára prečo 
nemajú elektronický systém objednáva-
nia a komunikácie s pacientmi, používa-

jú často príklad s babičkou z odľahlej de-
diny, ktorá skoro ráno cestuje autobusom 
do okresnej nemocnice, aby mohla celý 
deň presedieť v  čakárni u  lekára. Moja 
osemdesiatdvaročná svokra z  Moravy s 
kamarátkami, si dohadujú schôdzky cez 
fejsbúk, fotografie zdieľajú na instagra-
me a komunikujú cez skype a gmaily. Jed-
noduché digitálne technológie by ušetrili 
čas lekárom aj pacientom, redukovali 
by stratený čas, chyby aj náklady. Verím 
odbornosti našich lekárov, ale v organi-
zácii práce iba nechápavo krútim hlavou 
a hovorím si – zobuďte sa páni doktori. 
Chodím v  posledných týždňoch na rôz-
ne vyšetrenia. Choďte si niekedy sadnúť 
do svojich čakární páni doktori a počú-
vajte svojich nespokojných pacientov. 
Ak vás nezobudí nespokojnosť vašich 
zákazníkov, tak ešte jeden argument – 
v USA prichádza kvôli 
nedokonalému sys-
tému objednávania 
a  riadenia toku pa-
cientov systém zdra-
votnej starostlivosti 
ročne o  150 miliárd 
dolárov. 

Zobuďte sa, páni doktori

» Ján Košturiak

18. apríla 1966 
česko-slovenský film Obchod na korze režisérov Jána Kadára a Elmara 
Klosa získal Oscara ako najlepší neanglicky hovorený film roku 1965

Výročia a udalosti
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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Jana Paľová   0908 979 512

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

párny týždeň: 
Humenné, Brekov, Jasenov, Ko-
chanovce, Topoľovka, Medzila-
borce, Snina, Čemerné, Vranov 
nad Topľou
 
nepárny týždeň: 
Humenné, Brestov, Papín, Zá-
vadka, Medzilaborce, Dlhé nad 
Cirochou, Zemplínske Hámre, 
Čemerné, Vranov nad Topľou, 
Sečovská Polianka, Sedliská, Slo-
venská Kajňa, Tovarné, Zámutov 

humensko@regionpress.sk

Redakcia: Štefánikova 44
 MICHALOVCE

Humenné

Vranov n/Top¾ou

Snina

Medzilaborce

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    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)
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 www.odb-injektaz.sk
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60948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

 
- NÁTERY STRIECH

- NÁTERY VO VÝŠKACH
mobil: 

0940 973 777
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0908 979 512

PLOŠNÁ
INZERCIA................................
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7,00 €
10,00 €

24,90 €
34,99 €

Podvodníci sú neskutočne vynaliezaví 
a prispôsobiví dobe a jej okolnostiam. 
Posledným marcovým dňom sa skonči-
lo elektronické sčítanie ľudu, jeho ďal-
šia podoba je v sčítaní cez komisárov.

Oficiálne má celá aktivita vyzerať asi 
takto. Vaša obec na obvyklých miestach 
a obvyklým spôsobom vyhlási, že vtedy a 
vtedy budú v obci sčítací komisári a budú 
mať také a onaké identifikačné znaky. 
Teda, obec to dá na informačnú tabuľu či 
vyhlási v obecnom rozhlase. Napríklad. V 
ozname budú dátumy, kedy budú sčítací 
komisári (spravidla to má byť dvojica) na-
vštevovať domácnosti. Musia byť označení 
špeciánymi preukazmi iniciátora akcie – 
Slovenwkého štatistického úradu. Na nich 
musia byť aj telefonické kontaktné údaje, 
aby bolo možno komisára v prípade po-
chybností overiť.

Ak si občania dajú pozor v zásade už 
len na toto upozornenie, nemalo by sa im 
stať nič nekalé. Inak, vychádzajúc z jedno-
duchostio a počtu otázok v elektronickom 
sčítaní, ani dvojicu oficiálnych sčítacích 
komisárov nemusíte vpúšťať za bránku, 
všetko bude možné zodpovedať za niekoľ-
ko minút aj vonku.

Podvodníkov od oficiálnych komisá-
rov spoznáte ľahko. Budú vás obťažovať v 
čase, keď ste sa vopred o ničom nedozve-
deli. To po prvé. Po druhé – nebudú sa mať 
čím preukázať sa vám a ak aj ano, dajte si 
pozor, preukaz v tom prípade bude falošný. 
Po tretie – budú sa vás snažiť presvedčiť, že 
ich musíte vziať dnu, lebo to, tamto a hento. 
Toto v zásade nerobte, nepustitze ich ani za 
bránku, prípadne vchodové dvere.

V prípade akýchkoľvek pochybností 
volajte políciu na čísle 158, prípadne 112 a 
upovedomte obecnú samosprávu. (Aj preto 
je dobré mať po ruke aj číslo na staristku, 
starostu obce, najmä, ak ide o menšie a 
opustenejšie usadlosti.)

Sledujte a počúvajte obecné zozna-
my, inrormujte sa u susedov, nezostaňte 
prekvapení až keď vám nejakí podvodníci 
zazvonia na dvere.

Pozor na falošných podomových 
„sčítacích asistentov“!

» red

19. apría 1987 
po prvý raz sa na obrazovke objavili Sim-
psonovci

Výročia a udalosti

0908 979 512

PLOŠNÁ
INZERCIA................................
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� Živnosť (PD A1)
� Férový prístup, korektné vyplácanie faktúr
� Platové podmienky 3.500 € - 4.000 € /mes.
� Ubytovanie zabezpečené a hradené
� Nástup možný ihneď

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ježeková, 0917 860 693

MURÁROV do Belgicka
Prijmeme spoľahlivých
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HĽADÁME
SADROKARTÓNISTOV

TEL.: +421 950 301 301

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
  HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 14  EUR /HOD.
- ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE
- PRÁCA NA TPP ALEBO ŽIVNOSŤ
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a , recepcia@aii.sk
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PRÁCA V BRANDYS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
     (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
SLUŠNÝ PLAT  I ZÁLOHY I UBYTOVANIE

MOŽNOSŤ ZÁROBKU AŽ DO VÝŠKY 1150 EUR

0800 500 091 I nabor@konstrukter.sk

 

Turnusová 

0903 717 998
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20. apríla 1990  
Federálne zhromaždenie prijalo ústavný 
zákon o zmene názvu Československá fe-
deratívna republika na Česká a Slovenská 
Federatívna Republika a ústavný zákon o 
štátnych symboloch

Výročia a udalosti

18. apríla 1966 
česko-slovenský film Obchod na korze režisérov Jána Kadára a Elmara 
Klosa získal Oscara ako najlepší neanglicky hovorený film roku 1965

Výročia a udalosti
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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 
  vždy informujeme, ako cestovať  cez hranice
 

rtnerom r k Červ kríž
máme stále dostatok ponúk

-dňové tur 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 dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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