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Týždenne do 16 370 domácností

Diktátori „novej demokracie“
Svet okolo nás je plný spasiteľov.
Chcú zachraňovať všetko a každého,
bez ohľadu na jeho vôľu. Chcú páchať
dobro bez ohľadu na spoločenskú
škodlivosť toho, o čom si myslia, že
to dobre je.
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Stačí im na to moc. Nerobia nič iné,
ako to, že sa neustále snažia dostať k
moci, aby tých bezmocných zahŕňali
„dobrom“. Aby im vnucovali svet podľa
ich predstáv, veľmi často zvrátených,
chorých, nebezpečných. Predstáv,
ktorých realizácia ich utvrdzuje v ich
moci. Nenávidia a píšu o láske. Mstia
sa a kreslia srdiečka na svoje statusy na
sociálnych sieťach. Hovoria nám „bude
dobre“, ale už nedodajú, komu a kedy,
za akých okolností bude dobre.
Fanatiszmus, politický, miešajú s
vlastným sadizmom a opierajú to o barličku moci, o ktorú neustále bojujú, aj
medzi sebou.
Bez nej sú to nuly. Neschopné bezvýznamné nuly. Zakomplexované, nedocenené nuly. Ľudské, odborné, nuly
bez autority. Doslova sa chce napísať,
že ak spolupracujú dve nuly, je z toho...,
no, veď viete čo.
Lenže, ich o tú svoju moc bojuje oveľa viac. Bez názoru, stačí submisívnosť k

vodcovi. Stačí vyčleniť z vlastného slovníka slovo nie, stačí nemať žiaden názor
a tváriť sa, že si myslím to, čo vodca diktátor. Odmenou za to sú posty pre „našich“, miesta na kandidátkach, vplyvné
pozície a dobrý biznis. Celkom slušný
profit z toho, že zo seba robím verejnú
nulu. Čo tam po vlastnej tvári a dehonestovaní mena vlastných predkov.
Žijeme hnusnú dobu, trúfam si napísať s ohľadom na prežité roky. Jednu
z najhnusnejších. V popredí samovyvolení vždy flexibilní, popierajúci aj sami
seba, hlavne, že majú moc. Nad štátom,
nad všetkými. A keď im táto moc nestačí, tak si ju ešte podčiarknu vyhlásení
núdzového stavu, ktorý im dáva dodatkové práva obmedzovať. Diktátori
„novej demokracie“. Reinkarnovaní
Pinochetovia.
Je čas, aby sme my zmenili ich. Nanajvýš jednoducho – vymenili. Máme na to právo.
Slovensko je štát, ktorý
patrí nám. Nie im.
Pekný týždeň, zdá sa,
že už takmer letný, vážení čitatelia!
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PRÁCA PRE
ELEKTRIKÁROV
VO
ŠVAJČIARSKU
V
OŠ
VAJČIARSKU

do Sládkovičova
47-033

- 12 hodinové zmeny
- Priemerný mesačný zárobok 880 eur v čistom
- Ubytovanie a dopravu zabezpečíme
- Základná hodinová mzda 3,58 eur/hodina + príplatky

0915 /953 631
Adresa : Šaľa, P.Pázmáňa 49/3 , budova Merus (bývalý hydrostav)
e-mail: request@request.sk, mobil : 0915/953 631

KM21-19 strana

Výročia a udalosti
začala výstavba sídliska Ťahanovce v Košiciach

18. mája 1984
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36-0072

TEL.:
TEL.
TE
L : 09
0950
500 301
301 301
301

Prijmeme zamestnancov na

VÝROBU BAGIET a SENDVIČOV

85 0321

- Hľadám skupinu elektrikárov, alebo
aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí ﬁrma
- Zabezpečíme náradie a ﬁremné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky
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Ponuka práce
v automobilovom
priemysle
v BRATISLAVE

F&H Tools s.r.o. pôsobí ako poskytovateĐ perVRQiOQ\FKVOXåLHEVSROXVGFprVNRXVSRORþQRVĢRX
v NHPHFNXDãSHFLDOL]XMHVDQDVWrRMirstvo.
Niã]iND]QtNMHVWrHGQHYHĐNêDPHG]LQirRGQHS{VRELDFLSRGQLNsRVtGORPYEOt]NRVWL Augsburgu prL
Mníchove v Nemecku. SSRORþQRVĢMHVYHWRYêOtGHr v r{]Q\FKREODsWLDFKDY\QLNiY\VRNêPQirokom
QDNYDOLWX.

Nástup:
máj 2021
Hľadáme
pracovníkov na
pozíciu:

PrHQiãKR]iND]QtNDKĐDGiPHNþRQDMVN{rPRåQpPXWHrmínu nástupu:

3UDFRYQmNQDREVOXKXVWURMRYEUrVL´VrVWUXªQmN
IUk]DU PªL

Výrobný
pracovník
pre montáž

3RªDGXMHPH
ÚspešneXNRQþHQpY\ããLHRGERUQpY]GHODQLHYREODVWLVSUDFRYDQLDNRYRYDOHERSRGREQpY]GHODQLH
ZQDORVĢYREVOXKRYDQtDQDVWDYRYDQtEr~VLDFLFKIrp]RYDFtFKVWrRMRYDVWrRMRYQDV~VWrXåHQLe
VýrD]Qê]P\VHOSre prHFt]QRVĢDY\VRNpYHGRPLHSrHNYDOLWu
RHPHVHOQtFNXDWHFKQLFN~]rXþQRVĢ
PrLSrDYHQRVĢSrDFRYDĢQDVPHQy
NHPHFNêMD]\NYêKRGRu

základná
mzda 981 €
+ príplatky
Nástupný
bonus 200€

KONTAKT:
0905 281 763
0905 452 659

1gSOÉ9D¨HMSUgFH

PrograPRYDQLHREVOXKRYDQLHDQDVWDYRYDQLHYLDFHUêFKPRGHUQêFK&1&ULDGHQêFKEU~VLDFLFK
sústrXåQtFN\FKDIrp]RYDFtFKVWrRMRv
Výroba vysoko prHFt]Q\FKYêrobkov pomocou výrobných nákresov
Samostatná kontrRODNYDOLW\SRPRFRXPDQXiOQ\FKPHrDGLHl

www.ic-aumont.sk

75-09
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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
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

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

1gSOÉ9D¨HMSUgFH
UVNODGQHQLHQDãLFKSrRGXNWRv
VyberDQLHWRYDrX]RVNODGu
BDOHQLHDRGRVLHODQLHWRYDru vrátane preprDYQêFKGRNXPHQWRYSDtrLDFLPNWRYDru
NDNODGDQLHDY\NODGDQLHr{]Q\FKSrepravných prostrLHGNRYSRPRFoXY\VRNR]GYLåQpKRYR]tNa
59-132

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

=DPHVWQDQHFIDFLOLW\PDQDªPHQWX PªL

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

3RªDGXMHPH
ÚVSHãQHXNRQþHQpY]GHODQLHYrHPHVHOQtFNRPRGERre
RHPHVHOQtFND]rXþQRVĢ
PrRIHVQiVN~VHQRVĢYêKRGRu
FOH[LELOLWDVSRĐDKOLYRVĢG{NODGQRVĢþLVWRWa
NHPHFNêMD]\NYêKRGRu

0915 781 227

1gSOÉ9D¨HMSUgFH
SDPRVWDWQpY\NRQiYDQLHPHQãtFK~GråEirVN\FKVHrYLVQêFKDRSravárenských priFYQDãLFh
výrobných halách
ÚGråEDQDãLFKSrLHVWRrov prHYiG]Ny
UprDWRYDQLHDþLVWHQLHKiODVRFLiOQ\FK]DrLDGHQí
ZLPQi~GråEa
V]EXGLOLVPHXViV]iXMHP"PrRVtPHR]DVODQLHVDãLFKNRPSOHWQêFKSRGNODGRY(åLYRWRSLVYrátane
stov)VSROXV~GDMRPPRåQpKRWHrmínu
nástupu na ePDLO LQIR#IXKtools.eu
7H¨mPHVDQD9D¨XªLDGRVÕ
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

3RªDGXMHPH
ÚVSHãQHXNRQþHQpY]GHODQLHYRGERre
PrRIHVQiVN~VHQRVĢYREODVWLORJLVWLN\YêKRGRu
V\VRNpYHGRPLHSrHNYDOLWu
VRGLþVNêSrHXND]DNRDMSrHXND]QDY\VRNR]GYLåQêYR]tk
NHPHFNêMD]\NYêKRGRu
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Doprajte si prekrásne výhľady
z rozhľadne na Marháte
je od dediny vzdialený približne 5 kilometrov. Vydajte sa naň zelenou značkou, ktorá začína na námestí. Zhruba
po dvoch kilometroch sa asfaltka mení
na štrkovú cestu a ponára sa do lesa.

Očarí vás Rotunda sv. Juraja

Cesta na vrch Marhát vedie Náučným
chodníkom Považský Inovec a tak
Výstup na Marhát môžete podniknúť počas trasy natrafíte na viacero inforz obce Nitrianska Blatnica. Jeho vrchol mačných panelov. Vďaka prvým dvom
z nich sa môžete bližšie zoznámiť s históriou i súčasnosťou obce Nitrianska
Blatnica. Ďalší infopanel umiestnený
pri poľovníckej chatke prezrádza veľa o
živote sv. Huberta, patróna poľovníkov.
Pri najbližšom turistickom rázcestníku
opustíte zelenú značku a budete pokračovať po žltej ku Rotunde sv. Juraja. Cez
bránu sa dostanete do malého útulného
kostolíka s vežou a pustovňou. Táto národná kultúrna pamiatka sa nachádza
na malom skalnom ostrohu severne od
obce nad lesíkom zvaným Háje a pod
úbočím Kozieho chrbta. Aj tu je pre návštevníkov pripravený informačný panel.
Prezrádza, že kostolík pochádza z prvej
polovice 9.storočia, a dnešnú podobu
získal po obnove v 16. storočí a prestavbe v 17. storočí. Asi dvesto metrov od
rotundy je možné doplniť si z prameňa
Rozhľadňa na Marháte.

Z rozhľadne sa núkajú prekrásne výhľady.
zachyteného v betónovej šachte zásoby
vody. Potom už nasleduje strmé stúpanie vedúce dubovo-hrabovým lesom, až
kým sa nedostanete do sedla Marhát,
kde je umiestnený posledný informačný
panel náučného chodníka Považský
Inovec, ktorý vás zoznámi s osídlením
tohto historického hradiska.

Železný kríž i rozhľadňa
na Marháte

Nasleduje cesta na samotný vrchol po
červenej značke a potom výstup na 17 m
vysokú rozhľadňu, ktorá vám poskytne
výhľad na pohorie Tribeč, Považský Inovec, Vtáčnik a Biele Karpaty od Beckova

až po Devín a na druhej strane od Galanty až po Nováky. Vedľa rozhľadne
stojí desať metrov vysoký kríž. Postavili
ho tam v roku 1947 občania Nitrianskej
Blatnice ako symbol vďaky, že obec nepostihli materiálne hrôzy druhej svetovej vojny. Na kríži je umiestnená tabuľka
s nápisom „Bože, ochraňuj turistov!“
Potom ako si vychutnáte prekrásne
výhľady z rozhľadne a pokocháte sa okolím, môžete si oddýchnuť a posilniť sa na
odpočívadlách a následne sa rovnakou
cestou vrátiť späť do Nitrianskej Blatnice.
zdroj informácií a foto
obec Nitrianska Blatnica
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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ZÁRUKA

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

-20%
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

Sme tu pre Vás po celom Slovensku



Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

KM21-19 strana
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52-0064-1

V pohorí Považský Inovec severne
od obce Nitrianska Blatnica sa týči
vrch Marhát. Na jeho vrchole sa nachádza 17 metrov vysoká rozhľadňa ponúkajúca prekrásne výhľady
na široké okolie. Cestou vás pod
úbočím Kozieho chrbta očarí útulný kostolík s vežou a pustovňou.
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ZDRAVIE / ZAMESTNANIE
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Viac ako 1 000 ton odpadu
sme nenechali plávať
Množstvo odpadu v našich riekach a vodných nádržiach každým rokom rastie. Jednou z hlavných zložiek
takéhoto odpadu sú mikroténové vrecká z obchodov. Voda je spoločným dedičstvom a bohatstvom nás
všetkých. Jej zdroje sú však vyčerpateľné - o to viac zodpovednejšie by sme mali k tejto téme pristupovať.
Lidl si uvedomuje časť svojej zodpovednosti, a preto sa rozhodol pomôcť s odstraňovaním tohto problému.
Vďaka diskontu a jeho zákazníkom sú slovenské rieky a vodné nádrže ľahšie už o 1 000 ton odpadu.
mikroténového vrecka, môže zaň dobrovoľne
zaplatiť jeden cent. Túto možnosť výberu majú
zákazníci od polovice septembra 2020. Lidl v tom
nenechá svojich zákazníkov samých, a preto sa
rozhodol priložiť ruku k dielu - darovanú sumu
za vrecká zdvojnásobí, a tá poputuje na pomoc
Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri
odstraňovaní odpadu a najmä plastov z našich
riek a vodných nádrží. Diskont taktiež zmenil
dizajn a výrobu mikroténových vrecúšok - sú
z tenšieho igelitu a nemajú ušká, čím sa zníži
množstvo plastu až o 20%.
„Som nesmierne rád, že aj napriek týmto
neľahkým časom môžeme spustiť projekt,
ktorý pomáha našim riekam a teda životnému
prostrediu. A možno aj práve preto, keď viac ľudí
trávi čas v prírode si uvedomia význam potreby
jeho ochrany a sami sa zapoja do čistenia svojho
okolia,“ uviedol Ing. Róbert Hok, generálny
riaditeľ SVP.

Pri ekologickom probléme je potrebné
zamerať sa nielen na jeho odstránenie, ale aj
na prevenciu, aby znovu nevznikol. Preto sa aj
Lidl rozhodol vo svojej kampani Nenechajme to
plávať riešiť tento problém dvoma spôsobmi.

dôležité, aby si jednotlivci uvedomili aký veľký
dosah má ich bežné, každodenné správanie,
iba to je totiž cesta k skutočnej udržateľnosti,“
vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl
Slovenská republika.

Mikroténové vrecká na jedno použitie sú
najčastejšou zložkou odpadu v našich riekach
a vodných nádržiach. Používame ich len
chvíľu, no v prírode, kde častokrát končia, sa
môžu rozkladať aj niekoľko desiatok rokov.
Rozhodnutie, či si vyberiete mikroténové
vrecko alebo recyklovateľnú sieťku má vplyv aj
na oceány a moria, za ktorými cestujeme kvôli
oddychu a relaxu. Priamy vplyv to má aj na nás
samotných, našu krajinu a naše rieky, v ktorých
sa taktiež nachádza množstvo plastového
odpadu. Pre ochranu prírody môže niečo urobiť
každý z nás aj pri bežnom nakupovaní.
„Kampaň Nenechajme to plávať je v prvom
rade o tom, že každý z nás má na výber a môže
svojou voľbou rozhodnúť o tom, ako bude
vyzerať naša príroda. Teší nás, že mnoho tisíc
našich zákazníkov sa čoraz častejšie zamýšľa nad
tým, či naozaj potrebujú mikroténové vrecká. Je

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Ak sa
však zákazník predsa len rozhodne pre použitie

KM21-19 strana
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Minulý rok Lidl a SVP predstavili iniciatívu
Slovensku v obci Margecany. Zamestnanci
diskontu a vodohospodári spoločne čistili
sútok riek Hornád a Hnilec pri Ružínskej
priehrade, o ktorých znečistení sa dlhodobo vie
a upozorňuje sa na ne. Čistenia sa zúčastnil aj
reper Kali, ambasádor projektu „Nenechajme to
plávať“, ktorý ku projektu zložil aj rovnomennú
pieseň.
Zber odpadu z brehov v spolupráci s SVP,
dobrovoľníkmi, mestami a školami začal
na jar 2021. Projekt „Nenechajme to plávať“
má už svoje prvé reálne výsledky. Doteraz
sa podarilo vyzbierať z našich riek a brehov
vyše 1000 ton odpadu a plastov. Najnovším
vyčisteným miestom boli Zemplínska Šírava
a Liptovská Mara, z ktorých ubudlo niekoľko
stoviek ton odpadu. O jednotlivých etapách
a ďalších úspešne vyčistených riek a vodných
nádrží vás bude obchodný reťazec informovať
prostredníctvom sociálnych sietí a vlastného
webu www.spolocenskazodpovednost.sk. Takto
budete môcť priamo sledovať postup čistenia
slovenských riek.
Lidl ukazuje pri ďalšom projekte silu svojich
zákazníkov, ktorí pomáhajú dosiahnuť spoločný
cieľ. Pripojte sa aj vy a pomôžte v ochrane našej
prírody a vôd. Použite recyklovateľnú sieťku
alebo prispejte jedným centom. Malý krok pre
jednotlivca, no napriek tomu to má veľký vplyv
na nás všetkých.
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AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC MÁJ V TEJTO LEKÁRNI

PLUS LEKÁREŇ HP TESCO

Bratislavská cesta 418, Komárno, Tel.: 035 777 82 35
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PC?IAG?KGÐ?IMÐQĝÐX?ıCPTCL?LGCÐIMƢC ÐƢGFš?TI? ÐNMơRęN?LGCÐFKWXMK ÐNMNĖJCLGCÐQJLIMKÐ?ÐNMTPAFMThÐNMNĖJCLGLW Ð*GCIÐX?@P?ūSHCÐ
ĝıGLISÐFGQR?KęLS ÐıMÐHCÐHCBL?ÐXÐJĖRMIÐSTMšūSHĝAGAFÐQ?ÐNMı?QÐ
?JCPEGAIĞAFÐPC?IAGę Ð*GCIÐKĖÐRGCƢÐTJ?QRLMQRG ÐIRMPhÐQNqQM@SHĝÐ
KGCQRLCÐXLCAGRJGTCLGCÐIMƢC
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Obsahuje loratadín.
!J?PGRGLCÐNMKĖF?ÐXKGCPūMT?ƄÐNPęXL?IWÐT?ơCHÐ?JCPEGCÐNPMQRPCBLęARTMKÐX?@JMIMT?LG?ÐĝıGLIMTÐJĖRIWÐL?XĞT?LCHÐåFGQR?KęL£ Ð
IRMPĖÐQ?ÐRTMPęÐTÐRCJCÐTÐNPęN?BC ÐƢCÐQRCÐL?ÐLGCıMÐ?JCPEGAIĞ
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?JC@MÐQTP@CLGCÐMıęÐSÐBMQNCJĞAFÐ?ÐBCRęÐQR?PơęAFÐ?IMÐÐPMIW
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QISNGLWÐJGCIMTÐL?ÐMAFMPCLG?ÐƢęJÐ?Ð
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obsahuje 1 mg/ml xylometazliumchlorid
a 50 mg/ml dexpantenolu.
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Obsahuje ibuprofén.
PSDCLÐÐRGCƢÐXKGCPūSHCÐXĖN?JÐ?ÐXLGƢSHCÐRCNJMRSÐNPGÐFMPĝıIMTGRĞAFÐQR?TMAF Ð PSDCLÐÐQ?ÐNMSƢęT?ÐL?ÐMBNMPĝı?LGCÐJCIĖP?Ð
NPGÐPCSK?RGAIĞAFÐMAFMPCLG?AF Ð PSDCLÐÐHCÐSPıCLĞÐNPCÐ
BMQNCJĞAFÐ?ÐBCRGÐL?BÐÐPMIMT
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NMı?QÐNM@WRSÐTÐNPęPMBCÐL?ÐÐ?ƢÐÐFMBęLÐ
X@?TęÐLCNPęHCKLhFMÐFKWXS Ð.MRCơęÐ
TĖQÐHCBLMBSAFĖÐ?NJGIĖAG?ÐGÐBMIML?JhÐ
PMXNRĞJCLGCÐNPęNP?TIS
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8KGCPūSHCÐXĖN?JÐ?ÐXLGƢSHCÐRCNJMRSÐNPGÐFMPĝıIMTGRĞAFÐ
QR?TMAF Ð PSDCLÐÐQ?ÐNMSƢęT?ÐL?ÐMBNMPĝı?LGCÐJCIĖP?Ð
NPGÐPCSK?RGAIĞAFÐMAFMPCLG?AF Ð PSDCLÐÐHCÐSPıCLĞÐNPCÐ
BMQNCJĞAFÐ?ÐBCRGÐL?BÐÐPMIMT
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*GCIÐM@Q?FSHCÐ@CLDMRG?KęL ÐNWPGBMVęLGSKAFJMPGB
?Ð IW?LMIM@?J?KęL Ð (CÐ RMÐ JGCIÐ L?Ð JGCı@SÐ LCSPMN?RGC Ð
.MSƢęT?ÐQ?ÐL?ÐJGCı@SÐXĖN?JMTĞAFÐ?Ð@MJCQRGTĞAFÐMAFMPCLęÐ LCPTMTÐ ?IMÐ HCÐ BG?@CRGAIĖÐ ?Ð ?JIMFMJMTĖÐ NMJWLCSPMN?RG? Ð KGEPhL? Ð @MJCQRGThÐ NMQRGFLSRGCÐ IMPCūMTÐ
NCPGDhPLWAFÐ LCPTMT Ð @MJCQRGThÐ L?RG?FLSRGCÐ QT?JMT Ð
QI?JCLMTĞÐQWLBPĜK ÐQWLBPĜKÐP?KCLM PSI? ÐNĖQMTĞÐ
MN?PÐFCPNCQÐXMQRCP ÐM@PL?ÐN?PhX?ÐRTĖPMThFMÐLCPTS Ð RGCƢÐ NPGÐ NPCBŝƢCLCHÐ PCIMLT?JCQACLAGGÐ XMR?TMT?LęÐ
Q?Ð?ÐTÐECPG?RPGG
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VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ
VÝRAZNÉ ZĽAVY Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY 50% .
8š?T?ÐXÐBMNJ?RISÐX?ÐTW@P?LhÐJGCIWÐıG?QRMıLCÐSFPĖBX?LĞÐL?ÐXĖIJ?BCÐTCPCHLhFMÐXBP?TMRLhFMÐNMGQRCLG?ÐHCÐNMQIWRMT?LĖÐTÐQĝJ?BCÐQÐÐÐXĖIML?Ðı Ð Ð8 ÐX
.MXMPLCÐQGÐNPCıęR?HRCÐNęQMKLĝÐGLDMPKĖAGSÐNPCÐNMSƢGT?RCšMTÐ?ÐNMP?ĳRCÐQ?ÐQÐJCIĖPMKÐ?JC@MÐJCIĖPLGIMK ÐIAG?ÐNJ?RęÐMBÐ Ð ÐÐBMÐ Ð Ð?JC@MÐBMÐTWNPCB?LG?ÐXĖQM@ Ð
Ð*GCIÐL?ÐTLĝRMPLhÐNMSƢGRGC ÐÐ*GCIÐL?ÐTMLI?HơGCÐNMSƢGRGCÐ Ð*GCIÐL?ÐNMB?LGCÐBMÐLMQ? ÐÐ4ĞƢGTMTĞÐBMNJLMIÐÐ*GCIÐL?ÐMPĖJLCÐNMSƢGRGCÐÐ*GCIÐL?ÐNMSƢGRGCÐBMÐMI? Ð
$MRIWÐQĝÐGJSQRP?ıLh ÐXKCL?ÐAGCLÐTWFP?BCLĖ
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Najčítanejšie regionálne noviny

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY I ZÁLOHY
UYBOTVANIE

0800 500 091

85_0196

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tNÈNFstále dostatok ponúk BKQSFNVäPW
t-dňPWÏUVSOVTy SBLÞTLBäJWOPTť
tTNFQBSUOFSPNSBLÞTLFIPƎFSWFOÏIPLSÓäB

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Facebook: aiwsk

32-001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

ZĽAVA

25%

0944 113 140
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