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Stačí iba trošku láskavej driny
Mladosť bujnie a rozvíja sa sama. Má
na to dostatok síl. A hlavne – veľa
času. Staroba je na tom naopak. A
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Niekedy sa vám tajomstvá života
zjavujú až po dlhých rokoch. Nie je to
film, ktorý pozeráte stodvadsať minút a
poznáte záver. Istý grunt bol roky opustený. Žila iba časť záhrady, na ktorej si
smeli pracovití ľudia dopestovať zeleninu, zemiaky, rajčiny, papriky, uhorky.
Predok chátral. Chalupa, dvor. Pôvodných gazdov dali mladí do penziónu.
Lebo veď, kto sa dnes bude starať o
starých, čoraz viac chorých a čoraz viac
nevládnych? Už len predať ich grunt a
dostať peniaze. Gazdovstvo, na ktorom
sa deti hrávali, dom, v ktorom susedia
pod schodami na povalu miešali slivkový lekvár, dvor, na ktorom po robote
stával koník a chvostom zo seba odháňal muchy. A záhrada za stodolou, kde
si ľudia mohli utrhnúť čo len chceli.
Domu vpredu pukla stena, až to
vyzerá, že od žiaľu. Z pumpy na dvore
sa dávno prestala ťahať voda na zalievanie, na záhrade vyrástla dvojmetrová
burina. Iba čerešňa a moruša rodili zo
zvyku rok čo rok na opustenom grunte.
Konečne sa našiel kupec. V predzá-

hradke domu s puknutou stenou zasiala mladá žienka pás kvetín. Jej manžel
zbavil pozemok buriny, zo stodoly vyviezol slamu, ktorú ešte starí gazdovia
podstieľali koníkovi. Týždne roboty a
na grunt sa vrátil mladý život. Nech sa
im obom darí!
No a sme v téme. Stačí iba kus láskavej driny. Keď vaši rodičia zostarnú a nebudú vládať, neodložte ich a
nepredajte ich majetok, o ktorý sa oni
celý život starali a zveľaďovali ho. Žiaden peniaz vám za to nemôže stáť. Ak
nevládzu, pomôžte im, ale neberte im
domov. Pod akoukoľvek zámienkou, že
„tam“ im bude dobre. No nebude. Ak sa
čo len trochu dá, opatrujte ich a ich dielo. Ani oni vás neodložili, keď vás bolo
treba prebaľovať, čistiť, ošetrovať. Buďte ako oni. A ak túžite po majetkoch, peniazoch, tak si na ne zarobte vlastnou
drinou. Vaši starkí to nemali
o nič ľahšie ako vy.
Nesmierne
držím
palce tým mladým.. Vydali sa inou cestou, ako je
obvyklé. Začali budovať
život. Nie ho míňať.
Pekný týždeň

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA PORÁŽKA
A ROZRÁBKA V NEMECKU

12€ - 18€
PODĽA KVALIFIKÁCIE

59-132

BRUTTO NA HODINU
PRÁCA VHODNÁ AJ PRE PÁRY
20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

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

v Štúrove

Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

36-0002

85_00334

+421 944 995 400

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk
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47-033

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

www.simon-fleisch.de I job@simon-fleisch.de
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KOMÁRŇANSKO Povinná materská škola

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA
Katarína Spisáková

0915 781 227

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (16.370 domácností)
Každý týždeň:
Kolárovo, Komárno, Bohatá, Hurbanovo

Kolárovo

Komárno

Isto, verím, že sa do školstva bude
perspektívne investovať, lebo môže totálne skolabovať. Kedy sa však investície naplnia, to nedokážem odhadnúť,
hoci sa školstvom zaoberám. Určite
však viem, že modelové školy, rozšírenie zamestnancov o zdravotné sestry
či investícia do digitalizácie nie sú riešenia, ktoré by riešili vážne problémy.
Takéto nápady sú iba modelové príklady na budovanie imidžu politikov.
Najhoršie je, že stav školstva sa dotýka
bežných občanov.
Predchádzajúca vláda uzákonila povinnosť, aby žiaci rok pred nástupom na základnú školu povinne
navštevovali materskú školu (MŠ). Z
hľadiska pedagogického tomu nemám
čo vyčítať, pomôže to najmä deťom zo
sociálne slabšieho prostredia. Politici
si začiarkli aktivitu a dodnes sú takí,
čo sa tým chvália. Ale aká je realita?
Taká, že v niektorých regiónoch je nedostatok MŠ a pokojne sa môže stať, že
mladšie deti nebudú môcť byť prijaté
z kapacitných dôvodov. Dali vtedy zákonu dvojročný odklad, no to je málo.
Postaviť MŠ netrvá ani tak dlho ako
vybaviť všetky potrebné papiere. Je

dobré, že sa uvoľňujú prostriedky na
budovanie MŠ, no vyššie popísaný stav
sa začína už od tohto septembra! Opäť
to schytajú rodičia mladších detí, ktorí
nedokážu umiestniť dieťa v štátnej MŠ
alebo budú musieť platiť za súkromnú
MŠ. Dostanú sa tak do zložitej finančnej situácie. A to po likvidačných epidemických opatreniach.
A takto to je. Politici si presadia nápady, hoci aj rozumné. No bez kontaktu
s realitou. My schválime, vy zrealizujte!
A najlepšie bez nárokov na štát. My sa
pochválime. Samospráva, rodič, škola,
poraďte si, ako viete. Je hrozné, že niektoré obce otvárajú MŠ v kadejakých
voľných priestoroch.
Riešenie sa núka samo. Prečo tento zákon ešte na dva roky neodložiť?
Keď si politici potrebujú riešiť záujmy,
krivia legislatívu tak, ako im vyhovuje.
No logický posun platnosti zákona by
mnohých z nás uchránil od stresu, od
nadľudskej námahy, od hľadania riešení ťažko riešiteľného - niet budov, niet
škôlok. V neposlednom rade by mali
politici, čo nám kladú prekážky pod
nohy, myslieť na to, že aj takéto veci
ich pripravujú o popularitu. A potom
sa niet čudovať, že Slovač iba brble,
nadáva či kritizuje. Ale politik si chce
začiarknuť aktivitu...

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

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

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

Mesiac jún je v Katolíckej cirkvi špeciálne venovaný úcte k Božskému
Srdcu Ježišovmu. Upozornil na to aj
svätý Ján Pavol II..
Veriacich povzbudil slovami: „Vyzývam Vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo
a často opakovať najmä v tomto mesiaci
júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba
dôverujem.“
Príležitosť, ktorú prináša mesiac
jún, je podľa pápeža potreba využiť.
Aj z tohto dôvodu sa pápežská nadácia
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi rozhodla
vytvoriť Deviatnik k Božskému Srdcu,
ktorý má veriacim pomôcť spoznať Božie Srdce do väčšej hĺbky.
Ježišovo Božské Srdce nie je totiž
len sentimentálny symbol, ktorý patrí
k histórii Cirkvi a v dnešnej dobe nás
nemá ako osloviť. Práve naopak: jeho
uctievanie patrí k samotnej podstate
kresťanstva – a my sme pozvaní zistiť,
prečo to tak je, a zahĺbiť sa do jeho tajomstiev.
Zamýšľali ste sa napríklad niekedy
nad tým, prečo je Ježišovo Srdce nazývané aj srdcom nášho najvernejšieho
Priateľa?
„Nič nie je v živote také potrebné
ako priateľstvo,“ povedal kedysi Aristoteles, ktorý zdôraznil, že skutočné
priateľstvo nemá byť pre človeka iba
zdrojom potešenia alebo akýmsi vzájomným využívaním toho druhého

príjme strážnikov na prevádzky

v Hurbanove

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Pracovné príležitosti v priemyselnom parku
pri Dunajskej Strede

pedagóg ZŠ a VŠ

Príležitosť spoznať Božie Srdce
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

SBS GUARDING s. r. o.

Hľadáme operátorov do výroby
a pickerov
Doprava je zabezpečená. Nástupná mzda od 950 Eur.

pre vlastné dobro. Naopak, priateľstvo
má byť podľa neho vzťahom, v ktorom
obe strany spoločne usilujú o cnostný
a dobrý život, a napĺňajú svoj čas spoločným dobrom.
Ježišovo srdce nás volá práve k takémuto priateľstvu. K priateľstvu, ktoré nám bude pomáhať rásť vo svätosti
a napĺňať naše dni dobrom a láskou.
K priateľstvu, ktoré nás bude viesť k nezištnému sebadarovaniu – pretože „nik
nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí
život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).
Ježiš nám dáva dokonalý príklad
takéhoto priateľstva: preukazuje nám
svoju dôveru, vernosť a starostlivosť
svojho láskavého Srdca... Ba čo viac,
sýti nás svojím vlastným telom, a zomiera na kríži za každého, kto sa nehanbí nazvať ho svojím priateľom.
Do júnovej modlitby Deviatnika
k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorý pre
vás vytvorila pápežská nadácia ACN –
Pomoc trpiacej Cirkvi, sa prihlásite jednoducho na: https://acnslovensko.sk/
najsvatejsie-srdce

Kontakt: 0911608021 info.jmjplus@gmail.com

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
VO
O ŠVAJČIARSKU
ŠVAJČIARS
SKU
- 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

TEL.: 0
0950
950 301
301 301
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Keď počujem od politikov frázu, že
„nalejú“ do školstva peniaze, vnímam to ako tradičnú populistickú
jazdu. Jednak škola nie je len o nalievaní peňazí, jednak také reči počúvame roky.

37-0091

Podzámská 21
NOVÉ ZÁMKY
komarnansko@regionpress.sk
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RELAX, ZDRAVIE, SLUŽBY

KOMÁRŇANSKO

3

y 1 x uvítací aperitív, 6 x ubytovanie v izbách s vlastným sociálnym zariadením, TV, internet na izbe
y 5 x raňajky, 5 x obed, 5 x večera
y 2 x regionálne folklórne vystúpenie
y 1 x výlet s 50 % zľavou z dopravy: Múzeum oravskej dediny a plavba ľoďou po Oravskej priehrade

37-0092

32-0055-1

y 1 x posedenie pri šálke kávy s domácim koláčikom a v letných termínoch táborák s opekaním

t zaopatrenie od 6.00 hod. do 18.00 hod.
t sprevádzanie na lekárske vyšetrenie
t celodennú stravu
t prepravu klientov do zariadenia i domov
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www.hesperus.sk

Hesperus,n.o.

Kontaktujte nás telefonicky na tel. č.: +421 911 419 389 alebo e-mailom: hesperuszemne@gmail.com
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Nechcete Vašich blízkych počas dňa
nechať samých? Je opatera o nich
náročnejšia? Sme tu pre Vás!
Zostáva nám ešte pár voľných miest.
Neváhajte nás kontaktovať.
PRE NAŠICH KLIENTOV POSKYTUJEME:

SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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Občianska
riadková
inzercia

GLAZÚROVANIE
VANÍ
ANÍ
rookov
„Už
my
od ﬁrm
“
MOLNÁR

»CZ 175 JAWA 90 PIONIER
STADION MUSTANG SIMSON
BABETA KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

career@kssk.kroschu.com

04 BYTY / prenájom

Tel: 035/78 46 711
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

Chceš naštartovať svoju kariéru?

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

Hľadáme
pracovníkov na
pozíciu:

Ovládaš angličtinu na komunikatívnej úrovni?

»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192

Je tu jedinečná šanca pre teba!

Výrobný
pracovník
pre montáž

Hľadáme kolegov do tímu MLADÝCH TECHNIKOV,
ktorí pracujú pre naše závody po celom svete.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Čo budeš robiť?
Kalkulovať a pripravovať pracovné
postupy pre výrobu káblových
zväzkov

x

základná
mzda 981 €
+ príplatky
Nástupný
bonus 700€
13. a 14. plat

Čo ponúkame?

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»Kúpim akordeón, heligónku, husle, saxafón.
0915876860

x

Pripravovať plány pre výrobu

x

Zavádzať technické zmeny

14 RÔZNE / iné

x

Pracovať na projektoch

x

Viesť dokumentáciu

»Kúpim starý traktor
Zetor -aj nepojazdný
0902449970

Nástup:
máj 2021

Rád cestuješ a spoznávaš nové krajiny?

09 DOMÁCNOSŤ

11 HOBBY A ŠPORT

Ponuka práce
v automobilovom
priemysle
v BRATISLAVE

x

Nástupný plat od 800,- €

x

Polročné prémie

x

Stravné lístky v hodnote 4,40 €

x

Príspevok na cestovné

x

Flexibilný pracovný čas

x

Prácu v medzinárodných moch

x

Kariérny rast

KONTAKT:
0905 281 763
0905 452 659

www.ic-aumont.sk

15 HĽADÁM PRÁCU
Čo potrebuješ?

»Vitálny dôchodca hľadá prácu ako vrátnik
alebo nočný strážnik tel
0903489426

16 ZOZNAMKA
priateľku

Anglič nu na komunika vnej úrovni

x

Cestovný pas

x

Vysokú mieru flexibility

Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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tel.: 0915 781 227

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

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.

x

00-0000

Chcete si
podať
inzerát?

SŠ elektro / strojárstvo

Prijem plošnej
inzercie

»56r hľadá
0917049831

x

75-09

»Prenajmem garzonku a
1-izbový byt v Nových Zámkoch a v Šuranoch.
TEL: 0915 899 339
»Prenajmem garsónku od
1. 6. 21. na ul. Vajanského.
0908397314

»Predám čerstvú domácu
bravčovú masť. 1kg. 3e č.t.
0908484979

0903
3 405
40
05 588
588
0905
5 983 602

94-0003-17
0003-17
003 17

26

02 AUTO-MOTO / iné

KOMÁRŇANSKO

SPRAVODAJSTVO, ŠKOLA

Krajina papalášov

Deň narcisov v júni?
Nie, to nie je podvod ani omyl!
Deň narcisov je jedinečná verejno-pro- Od 10.6. do 12.6.: exkluzívne v obchodoch
spešná zbierka Ligy proti rakovine a Tesco - prispením do pokladničky alebo
tento rok sa koná už po 25. krát.
prispením cez kupóny priamo pri pokladni
Od 7.6.: 300 000 náhodne vybraných doFinančné prostriedky sa využívajú mácností na Slovensku si nájde obálku s
na konkrétnu praktickú pomoc onkolo- narcisom a informáciami o možnostiach
gickým pacientom a ich blízkym na celom prispenia
ONLINE A SMS ZBIERKA
Slovensku. Viac informácii o činnosti Ligy
proti rakovine nájdete na www.lpr.sk
Do 20. 6. 2021 možnosť prispenia prostredAj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení ko- níctvom:
ronavírusu, svet sa však nezastavil a pozor- • SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)
nosť je nutné venovať i ostatným oblastiam • účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454
zdravotníctva.Verejno – prospešná zbierka 5454
Deň narcisov však nemôže mať pauzu.
- virtuálny narcis môžete získať v online
„Narcis, ktorý je symbolom spolupat- zbierke na www.dennarcisov.sk.
OSTATNÉ FORMY PRISPENIA
ričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich
rakovinou, chceme a potrebujeme odo- • prispieť môžete v sieti bankomatov a
vzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, vkladomatov Slovenskej sporiteľne cez tlaktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projek- čítko Deň narcisov
tov realizovaných Ligou proti rakovine a • virtuálny narcis môžete získať na www.
radi na ne prispejú. Opäť sme museli pri- zlavadna.sk, www.pilulka.sk
stúpiť k zodpovednému riešeniu na ochra- • prispieť môžete kúpou limitovanej edície
nu verejného zdravia pred koronavírusom. ponožiek Fusakle a limitovanej edície zubPosledný ročník poznačil výrazný, až 75 ných kefiek CURAPROX
percentný pokles výnosu zbierky, čo v nevyspytateľnom a neistom čase pandémie
bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej,
žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu
nemôže mať ani naša pomoc“, približuje
Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka
Ligy proti rakovine.
Ako môžete tento rok prispieť?
NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ
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Papaláši zneužívajú svoje postavenie,
aby získali nejakú výhodu. Väčšinou
sa za papalášov považujú vyššie postavení verejní činitelia.
Takmer každý Slovák má však v sebe
papalášske sklony - vyhľadávať známosti, vybavovať pre seba výhody a výnimky,
privlastňovať si, čo nám nepatrí, predbiehať sa a porušovať predpisy. Každý
deň vidím takýchto ľudí - niektorí si nad
Varínom načierno stavajú namiesto záhradných chatiek veľké domy, ďalší sa
preháňajú na terénnych autách po lesoch
a lúkach v Malej Fatre a okolo Vodného
diela Žilina. Nelegálne rúbu drevo a strieľajú zvieratá v národných parkoch. Kámoši ministrov, tenistka a iné „celebrity“
predbiehali ľudí pri očkovaní a ministri
s majákmi vodičov na cestách. Pre obyčajných ľudí platia predpisy a vyhlášky,
papaláši si u hygienika povybavujú výnimky. Papaláš s anténou na hlave si
počas mimoriadnych opatrení vodil do
nemocnice svoj hárem. Pre ambicióznych
papalášov vznikajú aj nové ministerstvá,
úrady a funkcie. Papaláši v samosprávach si kupujú strategické pozemky a rozdeľujú provízie.
Keď papaláša prichytia, že odpísal
diplomovku, alebo si privlastnil niečo, čo

» red
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mu nepatrí, tvári sa, že sa nič nestalo. A
ľudia si povedia, že takto to u nás od nepamäti chodí. V krajine papalášov, kde
nikdy neplatil rovnaký meter pre všetkých.
Bol by som rád, keby sme raz žili v krajine, kde majú všetci ľudia rovnaké práva
a možnosti. Tí hore aj tí dole, vzdelaní aj
menej vzdelaní, starí aj mladí, bohatí aj
chudobní, zdraví aj nemocní. Potrebujeme na to tri veci:
1. Osobnú odvahu a statočnosť, neustupovať papalášom a postaviť sa proti nim.
2. Transparentný systém a jasné pravidlá
pre všetkých.
3. Kontrolu dodržiavania pravidiel a nekompromisnú represiu pri ich porušovaní.
Robíme si žarty z Američanov, ale
ľudia tam rešpektujú zákon a policajtov.
Moja dcéra žije v Šanghaji. Vírus tam eliciplínou
minovali disciplínou
m praa dodržiavaním
vidiel. Všetci a bez
rajine
rozdielu. V krajine
papalášov si mnohí
robia, čo chcú. A tak
aj táto krajina vyzerá - chaos,
klamstvo a
podvody.

» Ján Košturiak
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Á
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PLUS LEKÁREŇ HP TESCO

Bratislavská cesta 418, Komárno, Tel.: 035 777 82 35
#BKFPPQFIààJDDàDiI ÐB
BCPKĖJLWÐEhJÐÐE
-@Q?FSHCÐBGKCRGLBhLK?JCGLĖR
.MSƢęT?ÐQ?ÐL?Ðĝš?TSÐMBÐQTP@CLG?ÐNPCH?TSHĝACFMÐQ?ÐIMƢLĞKGÐ
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

)FLQQLKàDBIàͽͽàͽͽͽ
ÐEÐ
BCPKĖJLWÐEhJÐ

!I>OFQFKBàͽàJ
JD ààR?
?@JCRWÐ
ÐIQÐ
Obsahuje loratadín.
!J?PGRGLCÐNMKĖF?ÐXKGCPūMT?ƄÐNPęXL?IWÐT?ơCHÐ?JCPEGCÐNPMQRPCBLęARTMKÐX?@JMIMT?LG?ÐĝıGLIMTÐJĖRIWÐL?XĞT?LCHÐåFGQR?KęL£ Ð
IRMPĖÐQ?ÐRTMPęÐTÐRCJCÐTÐNPęN?BC ÐƢCÐQRCÐL?ÐLGCıMÐ?JCPEGAIĞ
!J?PGRGLCÐXKGCPūSHCÐNPęXL?IWÐQNMHCLhÐQÐ?JCPEGAIMSÐPGLGRęBMS Ð
?IMÐQĝÐIĞAF?LGC ÐTĞRMIÐXÐLMQ?Ð?JC@MÐQTP@CLGCÐLMQ? Ð?ÐNĖJCLGCÐ
?JC@MÐQTP@CLGCÐMıęÐSÐBMQNCJĞAFÐ?ÐBCRęÐQR?PơęAFÐ?IMÐÐPMIW

-/&à(ȗ-ßàà(0à
 àÒ(0

-/&à(ȗ-ßàà(0à
 àÒ(0

%hJÐM@Q?FSHCÐJGCıGTMÐFCN?PęLÐ
TMÐDMPKCÐQMBLCHÐQMJG Ð.?RPęÐBMÐ
QISNGLWÐJGCIMTÐL?ÐMAFMPCLG?ÐƢęJÐ?Ð
HCÐTFMBLĞÐ?HÐL?ÐMơCRPCLGCÐXĖN?JMTĞAFÐ?JC@MÐĝP?XMTĞAFÐQR?TMT

-Ȕ3,"+ǳà!ß+à àÒ(0

-/&à(ȗ-ßà(0

-/&à(ȗ-ßàà(0à
ͽ àÒ(0
-Ȕ3,"+ǳà!ß+àͽ ͽàÒ(0

-/&à(ȗ-ßà(0

-/&à(ȗ-ßàà(0à
 ͽàÒ(0

 àÒ(0

 )ß+&ßà7

01/,01)&3,0ʈà,à1ß),

 àÒ(0

 àÒ(0

M@Q?FSHCÍ
M@Q?FSHCÍÍKE
KJÍVWJMKCR?XJGSKAFJMPGB
Í?ÍÍKE KJÍBCVN?LRCLMJS
-RPGTGLÐ.JSQÐÐKE KJÐ ÐÐKE KJÐHCÐ
-RPG
SPıC
SPıCLĞÐNPCÐBMQNCJĞAFÐ?ÐBMQNGCT?HĝAGAF
AGAFÐMBÐÐPMIMT ÐL?NP ÐL?ÐXKGCPLCLGCÐMNSAFSÐLMQMTCHÐQJGXLGAC

-@Q?FSHCÐJGCıGTMÐFCN?PęLÐTMÐDMPKCÐQMBLCHÐQMJG

-Ȕ3,"+ǳà!ß+à ͽàÒ(0

-/&à(ȗ-ßà(0

,QOFSFKà-)20
0 àLMQMTĖÐ?CPMBGQNCPXXG?ÐÐKJÐ

ͽ ͽàÒ

)ß/$&

01/,01)&3,0ʈà,à1ß),

+,0

/ß-ß)ß+1
-/ß"
"1,/à#
#,/1ß à

0QOBMCCBKà 
àJD ààN
N?QRGJIWÐ
ÐIQÐÐ
BKàMLJ>
>O>Kȵà àJD à
0QOBMCB
N?QRGJIWÐ
ÐIQÐÐ

"B
BQQLIàͽ àҿ à?LRGQQCNRGAIĞÐQNPCCH ÐÐKJÐ

BCCRÐӼÐQNPC
CHÐÐKJÐ
4WQMIMÐĝıGLLĞÐ?CPMQĜJMTĞÐPCNCJCLRÐTĖQÐ
NMı?QÐNM@WRSÐTÐNPęPMBCÐL?ÐÐ?ƢÐÐFMBęLÐ
X@?TęÐLCNPęHCKLhFMÐFKWXS Ð.MRCơęÐ
TĖQÐHCBLMBSAFĖÐ?NJGIĖAG?ÐGÐBMIML?JhÐ
PMXNRĞJCLGCÐNPęNP?TIS

-@Q?FSHCÍ˓SP@GNPMDCL
*GCIÐXKGCPūSHCÐ@MJCQƄÐ?ÐMNSAFÐFPBJ? ÐIRMPhÐQNPCTĖBX?HĝÐXĖN?JMThÐ?ÐGLDCIıLhÐMAFMPCLG?ÐFMPLĞAFÐBĞAF?AęAFÐAGCQRÐ
@?IRCPGĖJLCFMÐ?JC@MÐTęPSQMThFMÐNqTMBS

+2/,
,#ß+à/
/>MFAàͽ
ͽͽàJD à
KdIIhÐI?NQSJWÐÐIQÐ

-@Q?FSHCÍJGCĢGTMÍ@CLX?JIčLGSKAFJMPGB
"CRRMJÐ ÐӼÐ?LRGQCNRGAIĞÐQNPCHÐ
Q?ÐNMSƢęT?ÐL?ÐıGQRCLGCÐıCPQRTĞAFÐ
BPM@LĞAFÐPĖLÐ?ÐL?ÐLGıCLGCÐ@CƢLĞAFÐ
@?IRhPGę ÐIRMPhÐGL˿ISHĝÐBPM@LhÐP?LW

-@Q?FSHCÍG@SNPMDgL
Ð2JKęÐ@MJCQRG ÐXKGCPūSHCÐMNSAFWÐNPGÐXĖN?JMAFÐ?ÐXLGƢSHCÐ
FMPĝıIS Ð'@SNPMDhLÐX?@P?ūSHCÐRTMP@CÐLGCIRMPĞAFÐJĖRMIÐ
NPMQR?EJ?LBęLMT ÐIRMPhÐQ?ÐNMBGCš?HĝÐTÐMPE?LGXKCÐL?Ð
TXLGISÐ@MJCQRG ÐXĖN?JSÐ?ÐFMPĝıIW

-/&à(ȗ-ßàà(0à
 àÒ(0

-/&à(ȗ-ßàà(0à
 àÒ(0

-Ȕ3,"+ǳà!ß+à ͽàÒ(0

-Ȕ3,"+ǳà!ß+à ͽàÒ(0

-/&à(ȗ-ßà(0

-Ȕ3,"+
+ǳà!ß+à
 ͽàÒ(0

-/&à(ȗ-ßàà(0à
 ͽàÒ(0

-/&à(ȗ-ßà(0

-/&à(ȗ-ßà(0

 àÒ(0

 ͽàÒ(0

01/,01)&3,0ʈà,à1ß),

-Ȕ3,"+
+ǳà!ß+à
 ͽàÒ(0

 àÒ(0
01/,01)&3,0ʈà,à1ß),

-/&à(ȗ-ßà(0
-/&à(ȗ-ßàà(0à
 àÒ(0

 ͽàÒ(0

,)ß0ʈà%/")

,)ß0ʈ

)!1
!6"à-E
E>OJ>à
%6
6"/12
2'ȗ!& à
R?
?@JCRWÐ
ÐIQÐ
,?P>ERGBàF?RMOLCiK
EhJÐL?ÐGLRęKLSÐFWEGCLSÐÐKJÐ
4Ð)!''Ð(ÐĲ*Ɵ'#Ð.0-"3)27Ô

*FID>JJ>à+
+ àÐANQÐ(1)

-/&à(ȗ-ßàà(0à
 àÒ(0
-Ȕ3,"+ǳà!ß+à ͽàÒ(0

-/&à(ȗ-ßà(0

 àÒ(0

)!'-4ĂÐ!#,

01/,01)&3,0ʈà,à1ß),

 ͽàÒ

"ß1/)
)ß5àͽͽàJD àÐR?@JGCRÐ(1)

*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

)!'-4ĂÐ!#,

àÒ
*GCIÐM@Q?FSHCÐ@GM̀?TMLMGBW

+(ȗ-1ßà
3ș%,"+ßà
7à ß7-ßȴ&à
",*,3à
'à+àà
WWW.
)ß(/ß+-)20
SK

-OBàSF>@àFKCLàK>SȆQȝSQBà

EQQMPIBH>OBK PQLOB

+,3ǳà-)&(ǳ!&à-/ßà
/ß7ß/3ǳ!&2à)&ß(,3
+Bȵ>H>GQBàK>àIFBHV àKB@E>GQBàIFBHVàȵ>H>ʉàK>à3ȚP

+
+1&$^+,
,3^à
'à
-/
/,1&&)ǳ1
1(,3
3^

0()",*

à1ß016àà+à
!,3&" à
+à
-/,#ß0&,+ǳ)+ßà
-,2ȅ&1&ß

/ȡȆ
/
/ȡ
ȡ
ȡȆȆH>à
/ȡȆH>à
0()",*

GM̀?TMLMGBWÐQĝÐJGCıGTĖÐJGCISÐQR?@GJGXSHĝACÐI?NGJĖPW Ð*GCIÐQ?ÐNMSƢęT?ÐSÐBMQNCJĞAFÐ
L?ÐpJGCı@SÐƢGJMTM JWKD?RGAICHÐLCBMQR?RMıLMQRGÐQÐNPęXL?IKGÐNMAGRÐƄ?ƢIĞAFÐLqF Ð
P?LLĞÐTĞQIWRÐNMAGRSÐSL?TCLĞAFÐLqF Ð
@MJCQƄ ÐpJGCı@SÐÐDSLIıLĞAFÐNPęXL?IMTÐ
?IĝRLCFMÐQR?TSÐFCKMPMGBĖJLCFMÐMAFMPCLG? Ð*GCı@?ÐTCLMJWKD?RGAICHÐGLQS˿AGCLAGCÐ
MBNMPĝı?LĖÐBĖTI?ÐHCÐÐR?@JCRWÐBCLLCÐ
SƢGRhÐPĖLM Ð*GCı@?ÐKĖÐRPT?ƄÐL?HKCLCHÐ
ÐKCQG?A

IT?JGRLhÐ
OBPMFOȚQLOVà##-à
-à
à

Wàȴ/ 0()",*
4ÐNMLSICÐ?HÐ

4ÐNMLSICÐ?HÐ
(3)&1+^
"ß10(^
/ß0-&/ǳ1,/6à
FFP2

(3)&1+^ >IBOFK>à
+>KLààOBPMFOȚQLOVà
FFP2

VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

  
TO, RÝCHL





stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

EXPRESNÁ LINKA

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

1,-€

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

- OPERÁTOR VÝROBY

Lístok
kúpite na

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

bus.daka.sk
k

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:
94-0041

BRATISLAVA - NITRA - BANSKÁ
BYSTRICA - POPRAD - PREŠOV

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

0800 500 091

85_0268

už
od

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY
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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

www.aiw.sk

8

0800 24 24 44
a dohodite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-3

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM

