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Začala sa olympiáda populizmu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dáme im toľko! Nie, my im dáme 
viac! A tamtým eštébákom vezme-
me! Dáme,... dáme..., my dáme...

Vážení čitatelia, nenaleťte na to 
tým – chce sa napísať – grázlom -, ale 
volajme ich politici. Nič vám oni ne-
dávajú. A ak aj niečo niekde zvýšia, 
pridajú, to dostanete len to, čo vám už 
raz vzali. To sú vaše a naše peniaze, 
ktorých sa už dávno zmocnili. To je náš 
štátny rozpočet, nie ich!

„Dáme sociálne najslabším“ - tlčú 
sa do pŕs, no nevedia, že sociálne 
najslabších sa pandémia ekonomicky 
nijako nedotkla. Svoje dávky (uzná-
vam, malé), dostávajú na deň presne 
mesiac čo mesiac. Sociálne najslabší-
mi za posledných štrnásť mesiacov sa 
stali živnostníci, drobní podnikatelia, 
pracujúca inteligencia, učitelia, lekári, 
zdravotnícky personál. Tým tí hlúpi 
populisti „nedajú“ nič. Naopak, vezmú 
im aj to málo, čo si nejakým zázrakom 
zadovážili – na daniach. Lebo oni mu-
sia rozdávať, rýchlo sa zvolebnieva a 
musia toho rozdať veľa, nakúpiť zas 
toľko voličských hlasov, aby na ostat-
ných mohli ďalšie štyri roky zvysoka...

Sociálne najslabší sú dôchodco-
via s minimálnymi dôchodkami, hoci 

dreli celý život ako kone na to, aby si 
to tu raz mocní toho nášho malebného 
slovenského sveta mohli rozkradnúť. 
A nielen tí s minimálnymi. Príklad 
učiteľky, ktorá drala školskú katedru 
50 rokov, 50 ročníkov detí pripravila 
na život a ak by dnes nemala podporu 
blízkych, tak zo svojho dôchodku ide 
bez liekov pod most. Príklad poštárky, 
ktoré v lete, v zime, v daždi, v horú-
čavách roznášala poštu a často aj dô-
chodky – bez ochrany a za nejakých 
370 eur mesačne. Aký má asi predčas-
ný dôchodok, keď sa musí starať o svo-
ju matku, o ktorú sa odmietol postarať 
štát?

Nehanbia sa nám do tváre cez 
obrazovky hovoriť, ako nám dávajú. 
Hnus. Berú nám z nášho a časť toho 
nášho nám podhodia ako psovi kosť.

Zapamätajte si ich reči, veľko-
rysé „dary“ a hlavne ich 
aroganciu, drzosť, neob-
medzenú obmedzenosť 
a ignorantstvo. My ich 
nezaujímame. Iba v deň 
volieb. A tie budú. Buď 
čoskoro, alebo v 
riadnom termíne. 
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párny týždeň:
Liptovský Mikuláš, Ružomberok, 
Liptovský Hrádok, Liptovská On-
drašová, Okoličné, Palúdzka, Biely 
Potok, Černová, Hrboltová, Beše-
ňová, Ivachnová, Kalameny, Kom-
jatná, Likavka, Liptovská Lúžna, 
Liptovská Osada, Liptovská Teplá, 
Liptovské Revúce, Liptovské Sliače, 
Lisková, Lúčky, Ludrová, Štiavnička, 
Valaská Dubová, Švošov
nepárny týždeň:
Liptovský Mikuláš, Ružomberok, 
Liptovský Hrádok, Liptovská Ondra-
šová, Okoličné, Palúdzka, Iľanovo, 
Ploštín, Bobrovec, Dúbrava, Gôtova-
ny, Hybe, Jakubovany, Jamník, Krá-
ľova Lehota, Kvačany, Lazisko, Lip-
tovská Kokava, Liptovská Sielnica, 
Dovalovo, Liptovský Ján, Liptovský 
Ondrej, Ľubeľa, Partizánska Ľup-
ča, Podtureň, Pribylina, Svätý Kríž, 
Trstené, Uhorská Ves, Vavrišovo, 
Veterná Poruba, Vlachy, Vlachy-Kr-
meš, Vlašky, Závažná Poruba, Va-
žec, Východná, Lipt. Porúbka
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Ťažko radiť rodičom budúcich 
prvákov, akú základnú školu (ZŠ) si 
vybrať, keď v okolí máte iba jednu 
alebo je rozhodujúcim kritériom 
vzdialenosť od bydliska. Niekedy 
je nemožné dostať sa na inú ako 
spádovú školu. Súkromné školy si 
nemôže dovoliť každý. Ani domáce 
vzdelávanie. Napriek tomu sa mno-
hí rodičia snažia svojim budúcim 
školákom nájsť to najlepšie.

Ako spoznať dobrú ZŠ? Určite nie 
podľa štátnych testovaní a podivných 
rebríčkov úspešnosti. Dôležité je pô-
sobenie školy navonok i vo vnútri. 
Vizuálne zanedbaná škola prezrádza 
postoj jej zamestnancov k nej. Najmä v 
situácii, keď sa dnes dbá o to, aby ško-
la priťahovala pozornosť aj vzhľadom. 
Dôležité je všímať si, ako škola funguje 
ráno, popoludní, cez vyučovanie. Veľ-
mi veľa vám prezradí vstup do školy. Či 
je temný, uzatvorený, bez informácií a 
kútikov na sedenie alebo je naopak 
otvorený návštevníkom. Keďže boli 
školy dlho zatvorené, užitočným zdro-
jom informácií je aj webová stránka. 
V 21. storočí vizuálne zaujímavá, pra-
videlne aktualizovaná, obsahujúca 
komplexné informácie. Veľa prezradia 
fotografie z aktivít. Ak je web iba pro-
formou, nie je to dobrá vizitka. Všímaj-
te si aj okolie školy, či obsahuje hracie 
prvky, ihriská, či žije aj po vyučovaní. 
Deti tu predsa budú  pol dňa. Ak sa dá, 

komunikujte so zamestnancami školy, 
overte si ich pri zápisoch. Komuniká-
cia veľa prezradí. Pýtajte sa absolven-
tov ZŠ, ako boli spokojní. Môže sa totiž 
stať, že škola na I. stupni nevykazuje 
problémy, no na druhom stupni sa ob-
javujú. Neberte doslova klebety o ZŠ, 
overujte si ich, negatívne referencie 
môžu mať reálny základ. Pristupujte k 
nim konštruktívne. Nehľadajte utopic-
ky dokonalú ZŠ. Pýtajte sa na ZŠ aj v 
blízkych materských školách, ktoré ju 
poznajú. Môžete si pozrieť aj výročné 
správy o fungovaní ZŠ, ktoré sa po-
vinne zverejňujú na webe. Obsahujú 
informácie o prospechu žiakov, o akti-
vitách či úspechoch školy. O škole vám 
môže podať informácie aj zriaďovateľ, 
hoci ten môže byť zaujatý. Prípadne si 
prelistujte miestne médiá a články na 
internete.

Napriek všetkým vašim zisteniam 
sa môže stať, že škola sa bude správať 
inak, ako to prezentuje. Vtedy si treba 
uvedomiť, že aj rodičia sú dôležití (nie 
podradení) členovia komunity školy a 
je nevyhnutné, aby sa zúčastňovali na 
jej fungovaní či na riešení problémov, 
ktoré ničia povesť školy, znižujú kvali-
tu vyučovania či znepríjemňujú životy 
detí. 

Ako vybrať základnú školu?

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRA AMI, PODVODMI

je vola  0905 638 627 súrne!

ČISTENIE HR
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0910 281 674

JEDNOHROB  65 €

DVOJHROB  100 €

    

  
DOPRAVA A IMPREGNÁCIA ZDARMA 

OB VO



LI21-20 strana- 3

REALITY, SLUŽBY, BÝVANIELIPTOVSKO
3

5
9
-1
6
7

UBYTOVANIE
V AREÁLI

KÚPALISKA
MARGITA-ILONA
PRI LEVICIACH

bližšie informácie:
0907 715 793

036 631 50 44
www.chatynakupalisku.sk

0905 895 698
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»KÚPIM SIMSON, Pionier, 
Babetu Ponúknite 0949 
505 827
»Výkupim motorové vozi-
dlá všetkých značiek, staré, 
nepojazdné, havarované. 
T.č.: 0905 505 129

stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

rôzne/iné
»KÚPIM HELIGÓNKU MôŽE 
BYŤ AJ POŠKODENÁ 0903 
317 515
»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129

zoznamka
»HĽADÁM 60R KAMARÁTA 
NA TELEFÓN 0908172293

HLAVU HORE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
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Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

01 AUTO-MOTO / predaj          

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera LI medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP LI 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LI zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

Pred desiatkami rokov prežívali lás-
ku mladosti. Dnes sa tešia z každého 
dňa, dobrého aj zlého. Majú krásne 
deti aj vnúčatá a roky spomienok. 

V  mladosti ich spájali spoločné zá-
žitky, dnes občas aj spoločné trápenia 
a  choroby. Sú spolu desaťročia a doko-
nale poznajú svoje silné aj slabé stránky. 
Rozhodli sa spolu zostarnúť – Jurko a He-
lenka, Janko a Alenka, Martin a Hanka, 
Jožko a Zdenka. Štyridsať a päťdesiatroč-
nú mládež medzi nich ešte nepočítam. 
Pekné kombinácie. Veterinár Jurko so 
svojou Helenkou prekonali vírus a  tri 
týždne im nechutil večerný pohárik vína. 
Janko, ktorý sa s matematickou presnos-
ťou snaží pochopiť zložitý duchovný svet 
okolo nás. Jeho milovaná Alenka občas 
zdvihne obočie a s úsmevom zakrúti hla-
vou nad romantikom, s ktorým žije vyše 
štyridsať rokov. Prežívajú spolu choroby 
aj spoločné prechádzky a výlety. 

Strojár Jožko a  jeho strážny anjel 
Zdenka, ktorí sa modlia za svoje dcéry 
a  ich rodiny. Pomáhajú vo svojom oko-
lí a  postupne spomaľujú tempo svojho 
života. Šikovný majster Martin a  jeho 
Hanka, ktorá s  nim chodí na jeho dob-
rodružné výlety. Prerábajú dom, skráš-
ľujú záhradu a tešia sa zo svojej  prvej 

vnučky Natálky. Títo všetci, a mnohí ďal-
ší, sa rozhodli spolu zostarnúť a prežiť 
spoločne krásnu jeseň svojho života. Ve-
dia, že raz príde deň, keď tu jeden z nich 
zostane sám. Skôr zvyknú odchádzať 
muži. Hovorí sa, že nežijú tak zdravo 
ako ich manželky. A možno odchádzajú 
skôr, aby svojim milovaným manželkám 
zariadili v nebi príbytok. Tak ako to robili 
na zemi pred desiatkami rokov. 

Kedysi som sa na týchto ľudí pozeral 
ako na starcov. Dnes patrím medzi nich 
a vôbec sa tak necítim. Spoločne starnúť 
môže byť krásne. Už si nič netreba doka-
zovať, nikam sa ponáhľať, len sa tešiť z 
každého dňa. Viem, prichádzajú choro-
by aj trápenia a odchádzajú blízki ľudia. 
To všetko nás však staroba postupne učí 
pokorne prijímať. Spoločné starnutie 
som obdivoval na mojej mame a otcovi. 
On už pár mesiacov 
pripravuje pre nás 
príbytok tam hore. 
Naučme sa prijímať 
pribúdajúce roky 
a  ďakujme Bohu za 
možnosť spolu zo-
starnúť.

Spolu zostarnúť

» Ján Košturiak
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� STRIEKANÁ PUR PENA

� FÚKANÁ CELULÓZA

� MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

� STRIEKANÁ PUR PENA

� FÚKANÁ CELULÓZA

� MONTÁŽ SADROKARTÓNOOOOOOOOOVVVV

0951 636 225
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Ak na fasáde vášho domu nie sú vidi-
teľné nijaké trhliny alebo iné poško-
denia, potrebuje iba oživenie a vaša 
práca bude jednoduchá a rýchla.

Usadené nečistoty na fasáde znižu-
jú priľnavosť nového náteru, preto je 
pred nanesením novej fasádnej farby 
potrebné vyčistiť povrch fasády čis-
tiacim prostriedkom. Následne stačí 
naniesť dva nátery kvalitnou fasádnou 
farbou a váš dom opäť zažiari.

Povrchové úpravy dreva sú iná ka-
pitola. Majú dvojaký význam – plnia 
ochrannú, ale aj estetickú funkciu. Vo 
vonkajšom prostredí sú drevené kon-
štrukcie a nábytky vystavené vplyvom 
počasia, preto je posilnená ochranná 
funkcia, najmä odolnosť náteru pro-
ti vode, mrazu a UV žiareniu. Nátery 
určené na použitie v interiéri nemusia 
natoľko odolávať nepriaznivým pod-
mienkam, v istých prípadoch však tiež 
musia chrániť pred vlhkosťou (podla-
hy, kúpeľňový nábytok) či oškretím 
(pracovné dosky, podlahy).

Ak neviete, kedy už nastal čas nevy-
hnutne nátery na dreve obnoviť, ľahko 
sa to dozviete.

Na drevo kvapnite kvapku kvapku 
vody – keď kvapka rýchlo vsiakne, mu-
síme náter renovovat‘.

Ak sa voda udrží na povrchu dlhšiu 
dobu alebo ak stečie zo zvisle natretej 
plochy, náter je ešte postačujúci a ob-
nova náteru ešte nie je potrebná. Test s 

kvapkou vody však nie je jediný smero-
dajný test.

Ak sú na povrchu mechanické po-
škodenia (napr. po krupobití) alebo 
praskliny, musíme náter obnovit‘. Dre-
vo je potrebné aj dôkladne skontrolo-
vat‘ a zistit‘, či nie je napadnuté škod-
cami. V takom prípade je ešte potrebná 
renovácia a pred tým aj sanácia dreva.

V rámci obnovy náterov je dobré 
zhodnotiť, čo od dreva očakávame. Ak 
chceme zachovať jeho drevenú kres-
bu, vyberáme lazúru, ktorá môže mať 
priamo aj konkrétny odtieň. Ten drevo 
nefarbí, len mu dodáva nádych kon-
krétneho odtieňa, ak je aplikovaný na 
svetlejšie drevo. Drevená kresba zostá-
va naďalej.

Tenkovrstvá lazúra sa používa na 
nefarbené drevo. Najmä to, kde chce-
te využiť a oceniť prirodzený drevený 
vzhľad. Jej využitie je všade tam, kde 
je nelakované a farbené drevo vysta-
vené poveternostným podmienkam 
a vzdušnej vlhkosti. Lazúru doprajte 
svojmu plotu, zábradliu a iným dreve-
ným plochám a konštrukciám raz za 
dva roky prípadne viac rokov, podľa 
potreby.  Na terasy, kde je vyššie pôso-
benie vody a dažďa je vhodné používať 
olejové nátery určené na terasy. Obno-
vujúca lazúra na drevo, ktorá obsahuje 
UV ochranu, umožní dlhšie zachovať 
farbu na slnku vystavovanom dreve. 

Renovačné a udržiavace nátery

» red

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

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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Realizujeme 

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

PIESOK
ŠTRK

KAMENIVO

dovoz 
zdrama

6
1

_
0

0
5

2

PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

NÁTERY 

STRIECH
KOSTOLOV

OPRAVA KOMÍNOV

0908 288 350
MICHAL
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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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 290€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

7
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22. mája 1908
bratia Wrightovci patentovali svoje lieta-
dlo 

Výročia a udalosti
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u nás si nemusíte 

vyberať medzi

OD PONDELKA 24 . 5.

349

-35%
cena za 1 kg

5.39

odchované na

Parenica  
• údená/

neúdená

499

2 x 30 ks

(1 kus = 0,08)

60 kusov

Vajcia “M”

349

Supercena

1 000 g balenie

Mleté 
mäso mix

Kuracie 
prsné rezne

119

150 g

(100 g = 0,79)

089

120 g

(100 g = 0,74)

• krájaný

899

1 l

• extra jemná

38 % 199

250 g

(1 kg = 7,96)

199

350 g

(1 kg = 5,69)
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333

500 g

(1 kg = 6,66)

balenie

• rôzne druhy

799

12 x 0,5 l
6 l

699

500 g

199

500 g

399

300 g

152/132/120/110 ks

1999

Pampers 

• veľ.: 3/4/4+/5

499
papier  
• 4-vrstvový

089

250 g

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
24. MÁJA
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 5. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Odišiel Viliam Turčány, PhDr., CSc.,  Dr. 
h. c., slovenský básnik,  vysokoškolský 
pedagóg, jeden z najvýznamnejších 
slovenských vedcov a prekladateľov a 
najstarší člen Spolku slovenských spi-
sovateľov. 

Odprevadili sme ho pred týždňom v 
rodnej Suchej nad Parnou, kde bude na-
vždy odpočívať v pokoji.

„Jeho poézia je plná hravosti, tepla, ži-
votnej múdrosti a hlbokej úcty k dôstojnosti 
človeka... Významnú časť života i svojich 
tvorivých schopností venoval najstaršej 
slovanskej literárnej pamiatke, veľbásni 
Proglas. Ako neustále nespokojný pedant ju 
prebásnil do slovenčiny viac ako desaťkrát, 
venoval jej množstvo štúdií a článkov, sám 
ju recitoval a prednášal o nej. Viliam Tur-
čány bol však predovšetkým jedným z naj-
významnejších slovenských prekladateľov. 
Každá národná literatúra si svoju vyspelosť 
a rovnocenné postavenie v kultúre našej ci-
vilizácie potvrdzuje prekladmi najvýznam-
nejších diel svetovej literatúry. Turčányho 
trojzväzkový preklad Danteho Božskej ko-
médie s nádhernými ilustráciami Vincenta 
Hložníka patrí medzi najväčšie poklady 
nášho písomníctva a už dlhé roky zdobí aj 
moju domácu knižnicu...“ napísal po prijatí 
správy o odchode veľkého barda na sociál-
nej sieti Eduard Chmelár.

Dielo a práca Viliama Turčányho, kto-
rému udelila Akadémia umenia a kultúry 

v Kalifornii v roku 2000 titul doktor litera-
túry, boli viackrát ocenené. V januári 2002 
sa stal nositeľom štátneho vyznamena-
nia Pribinov kríž I. triedy, ktoré mu udelil 
prezident SR za prínos v literárnej vede a 
prekladateľstve. Medzinárodná federácia 
prekladateľov ho v roku 1993 poctila Cenou 
Karla Čapka, viackrát získal Cenu Jána Hol-
lého a v máji 2017 získal Cenu Blahoslava 
Hečka za celoživotné dielo.

„... Najväčším pokladom, najväčším 
vývozným artiklom malého národa, nie sú 
autá, zbrane a suroviny, ale jeho kultúra. 
Bez nej nie sme ničím. Kultúra si zaslúži 
po rokoch devastácie opäť zaujať ústredné 
miesto v našom bytí. A majster Turčány bol 
jej noblesným veľvyslancom.“ (Citát Edu-
ard Chmelár).

Česť jeho večnej pamiatke.

Rozlúčili sme sa 
s časťou národného pokladu

» REGIONPRESS

Reprofoto zdroj YouTube (@Televízia TA3 )
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Sledujte od 21. mája
na RTVS

viac na www.citronada.show

Službu technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o.,
cena spätnej SMS: 1€ s DPH, viac info na www.citronada.show

Generálni partneri:

na číslo  7000

pošli heslo
CITRONADA

Vyhraj nový Enyaq na 2 týždne a 2x e-bajk navždy, zapoj sa a 
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- 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

Prijmeme zamestnancov na

VÝROBU BAGIET a SENDVIČOV

do Sládkovičova
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23. mája 1805  
Napoleon Bonaparte bol v milánskej katedrále korunovaný za ta-
lianskeho kráľa 

Výročia a udalosti 25. mája 1898  
v Prešove vznikol najstarší futbalový klub na Slovensku Tatran Pre-
šov, vtedy pod názvom ETVE Prešov (Eperjesi Torna es Vivo Egyesület) 

Výročia a udalosti

26. mája 1969  
program Apollo: veliteľský modul Apol-
la 10 úspešne pristál v Tichom oceáne po 
osemdňovom lete, počas ktorého otesto-
vali všetky komponenty nevyhnutné pre 
pristátie človeka na Mesiaci 

Výročia a udalosti
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 091

PRÁCA PRE 
ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

VVOO ŠŠVVAAJJČČIIAARRSSKKUU

TETELL.:: 09095050 3 30101 3 30101

- 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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0944 113 140

Z Ľ A V A 

25%
DO 31.5.

2021
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