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Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Čistenie striech a fasád
od rias a machu
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu
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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€všetky dvere
SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40 Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník) Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A, Otvorené: Po-Pia: 8-17
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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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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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8PLATBA

v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
 v Prešove

O dvoch júlových štvorkách

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Štvrtý a štrnásty júl v histórii ľud-
stva. Dva mimoriadne významné 
dni, z ktorých si dne pamätáme 
ledva ak ich skreslenú a myšlien-
kovo vyšedivenú symboliku.

Tak si pripomeňme - 4. júla 1775 
je štátnym sviatkom USA a je to Deň 
nezávislosti. To možno ešte tušíme. 
A viac iba ak zopár aktuálnych kaž-
doročných púťových atrakcií. Lenže 
– tento dátum vstúpil do histórie ako 
deň, keď 56 vysoko postavených osob-
ností z 13 pôvodných amerických štá-
tov podpísalo Deklaráciu nezávislos-
ti. A to nielen na kolóniách, cudzích 
mocnostiach a iných uzurpátoroch. 
Deklarácia nezávislosti v USA 4. júla 
1775 inštitucionalizovala ústavné za-
kotvenie princípu suverenity národa 
s právom zvrhnúť vládu, ktorá koná 
proti vôli ľudu. Toto je primárny odkaz 
štvrtého júla. Toto je to, čo by si malo 
ľudstvo, aj to naše, v deň výročia tejto 
veľkej udalosti pripomínať. Vrátane 
našich ústavných právnikov a mocou 
opojených politikov. A hlavy štátu sa-
motnej.

Tá druhá júlová štvorka je súčas-
ťou štrnástky. Deň Bastily. 14. júla 1789 
francúzsky ľud dobil symbol svojvôle 

šľachty – väzenie Bastila v Paríži. To 
bol začiatok nielen ich ľudovej revolú-
cie. Ale iba začiatok. Pretože skutoč-
ným dôvodom k najvýznamnejšiemu 
štátnemu sviatku Francúzska sa stali 
až udalosti, ktoré sa odohrali o rok ne-
skôr, na deň presne. Každoročne tak 
vlastne oslavujeme 14. júl 1790. Tento 
dátum bol za štátny sviatok stanove-
ný v roku 1880 za Tretej Francúzskej 
republiky. Pripomína sa ním sviatok 
Federácie, ktorý založili Lafayette a 
Parížska komúna, revolučná vláda 
v Paríži, s cieľom posilniť jednotu 
v krajine zmietanej krízou. Pri tejto 
príležitosti sa usporiadali vojenské 
prehliadky a kráľ Ľudovít XVI. uznal 
zvrchovanosť ústavy vypracovanej 
Národným zhromaždením. Zopa-
kujme si – posilniť jednotu v krajine, 
zmietanej krízou.

Dve júlové štvorky. Sto-
jí za to, vysvetliť si, prečo 
ich máme v kalendári, 
prečo vlastne máme ka-
lendáre a na čo slúži his-
torická pamäť.

Všetko dobré,
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10. júla 1940  
začiatok bitky o Britániu – Luftwaffe začala útočiť na britské konvoje 
v prielive La Manche

Výročia a udalosti
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Príjmeme 
na prácu v SR

PLAT: 7,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957

presovsko.sk

V januári som prekonal Covid 19 a po-
tom mi dvakrát pichli vakcínu Astra 
Zeneca. Už ma majú. 

Najskôr na mňa poslali vírus a  po-
tom ma očipovali. Sprisahanci, ktorí 
chcú ovládnuť svet. Zatiaľ ma iba mo-
nitorujú a  čakám kedy aktivujú čipy 
a  začnú riadiť môj život. Myslíte si, že 
mi preskočilo? Nie, iba žartujem. Naka-
zil som sa, prekonal som to a  som rád, 
že som zaočkovaný. Tak, ako som začal 
tento článok, premýšľajú mnohí ľudia. 
Vlastne nepremýšľajú, ale uverili mani-
pulátorom a bláznom. Niektorí neveria, 
že vírus existuje, iní si myslia, že ho na 
nás rozprašujú z lietadiel. Veď čo iné by 
mohli byť tie biele čiary, ktoré vidíme za 
lietadlami na oblohe? Odkiaľ berú ľudia 
tieto hlúposti? Niektorí si ich možno vy-
mýšľajú sami, iní čítajú podivné stránky 
na internete alebo sledujú konšpiračné 
médiá. Ľudia, ktorí nerozumejú danej 
problematike sa orientujú podľa toho, čo 
im povedia rôzni šamani, Putinovi trolo-
via, blázni a samozvaní „odborníci.“ Nie 
som odborník na vírusy a pandémie, ale 
osobne poznám Vladimíra Krčméryho. Je 
to výborný odborník a človek. Preto mu 
verím. Tak ako ďalším ľuďom, ktorí majú 
múdrosť v danom odbore – vyštudovali 

ho, majú dlhoročné praktické skúsenosti 
a využívajú vo svoje práci princípy, systé-
mový prístup a kritické myslenie. 

Ľudia, ktorí nikdy nestretli migran-
ta, cítia k  nemu nenávisť a  strach. Boja 
sa iluminátov, mimozemšťanov, soro-
šovcov, gatesovcov, dúhových spolkov 
a iných nebezpečných zoskupení. Kde to 
skončí? Nemali by sme vychádzať von, 
lebo na nás lietadlá rozprášia ďalšie che-
mikálie. Dýchať vzduch a piť vodu môže 
byť tiež nebezpečné, veď nikto nevie, čím 
ich nejakí zloduchovia z Ameriky infiko-
vali. A čo tak odpojiť sa aj od elektriny? 
Možno aj cez ňu dnes prúdia do našich 
domácnosti nebezpečné vírusy. Nikto 
nebude veriť ničomu, len svojej vlastnej 
rozprávke. A budeme brániť vede a pok-
roku tak, ako nevzdelaní ľudia pred stov-
kami rokov. Múdrosť a hlúposť nie sú ab-
solútne. Človek môže 
byť múdry v  nejakej 
disciplíne a  hlúpy 
v  inej. Múdri ľudia 
kriticky analyzujú a 
študujú, lebo vedia čo 
nevedia.  U  hlupá-
kov je to nao-
pak.

Už ma majú

» Ján Košturiak

12. júla 1260  
odohrala sa Bitka pri Kressenbrunne medzi českým a uhorským vojskom (dnešný 
Groißenbrunn), v ktorej Přemysl Otakar II. porazil uhorského kráľa Bela IV.

Výročia a udalosti
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Sprchová batéria 
HERZ INFINITY
AKCIA

Sprchová batéria
bočný vývod
HERZ ELITE
AKCIA

čerpacia 
technika

krby
pece
k
p

plyn, voda
kúrenie

kúpeľňové 
štúdio
kkú
št

V MIRADE

ROZKVITLI
KÚPEĽNE

Kompletný prehľad akcií a výpredajov nájdete na  www.mirad.sk   |   Bardejovská 23, Prešov
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Sprchový termostat 
Dual Shower system
KLUDI Freshline 
AKCIA

Umývadlová 
stojanková
batéria + zátka
ROCA THESIS 
VÝPREDAJ

485,80 € 
809,75  €

Umývadlová batéria
Ideal Standard 
CERAFLEX GRANDE
AKCIA

99,90 € 
133,20 €

149 € 
259,19 €

Pobyt v prírode nás ukľudňuje,  
očisťuje, nabíja novou energiou.  
Preto sa do popredia dostávajú ras- 
tlinné vzory, dosť výrazné, pre pocit po- 
bytu v skleníku, botanickej záhrade, či do- 
konca džungli. V kúpeľni sa vždy uplatní naprík- 
lad elegantná, fľašková zelená a predovšetkým vte-
dy, keď je ešte na výber hladká a geometrická verzia. 
Geometrické vzory – štvorce alebo pruhy – vyzerajú atrak- 
tívne predovšetkým v spojení s prirodzeným pokojom zemi-
tej podlahy. Zelenú môžete vo vašej kúpeľni ešte viac zvýrazniť 
najlepším spôsobom – živým kvietkom. :)

Vaňová nástenná batéria
otvorená páka
HANSA TWIST
AKCIA

117 € 
224,42 €

Sprchová batéria 
Ideal Standard 
CERAFLEX GRANDE 

44,80 € 

76,70 € 
95,88 €

97,20 € 
129,50 €

POSILŇUJEME NÁŠ 
PREŠOVSKÝ TÍM!
O PREDAJCU SANITÁRNEJ  
KERAMIKY, OBKLADOV A DLAŽIEB

Hľadáme: Predajca v kúpeľňovom štúdiu, Prešov
Nástup: ihneď
Miesto výkonu práce: Mirad Prešov, Bardejovská 23, 08006
Pracovný pomer: TPP 
Prax: prax v predaji sanity výhodou
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Dvorčák, 0918 978 772, peter.dvorcak@mirad.sk

V prípade záujmu nám neváhajte poslať emailom životopis aj na mirad@mirad.sk 
alebo nás navštívte osobne v predajni: Bardejovská 23, Prešov, 080 06
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 12. 7.

349
Supercena

100 g balenie

Mleté mäso mix

044

Supercena

(1 l = 0,80)

0,55 l

• svetlé výčapné pivo

199
-50%

(1 kg = 7,37 - 6,63)

270 - 300 g

• rôzne druhy

149
Supercena

(1 kg = 4,26)

350 g balenie

• 100% Robusta• svetlý ležiak

899

Supercena
1 kg

• zr�ková káva

• rôzne druhy

-50%
270 - 300 g270 - 300 g270 - 300 g

014

-26%

(100 g = 0,35)

40 g

• rôzne druhy

ROVNAKÁ 
KVALITA

NOVÝ
OBAL,

279

-30%

(100 g = 1,40)

200 g

069

-30%

(1 l = 1,38)

0,5 l
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• rôzne druhy 

079

-41%
120 g

040

Supercena
1 l

mlieko
• 1,5 % tuku

399 = 0,25)

• 3-vrstvový

1599
-60%

125 kapsúl

145
-48%

(1 kg = 5,80)

250 g

Maslo

• jemne sýtená/sýtená

• rôzne druhy

119
Supercena

(100 g = 
1,25/1,19)

95/100 g

Detský 

• rôzne druhy
069

-22%
100 g

019

-34%

(1 l = 0,13)

1,5 l

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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Predaj a rozvoz po celej SR

/m2

-30%

-20%

13
 12

1 0
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PREPICHY
        POD CESTY

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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26

Príjmeme 
 operátorov 

 do automobil. výroby na TPP 
v Malom Šariši. Práca na zmeny.

Mzda od 690€/brutto 
+ odmeny a príplatky.

Stravné lístky 4,20€/kus/deň. 
email: presov@mahax.sk
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Vyskúšajte jedinečné bezbolestné ošetrenie
kombináciou RÁZOVEJ VLNY s diatermiou

ShockWave Dual Power

Trpíte bolesťami chrbta, kĺbov, svalov 
a už ste vyskúšali všetko?

Bližšie info na www.schneider-rtg.sk

Vyskúšajte jedinečné bezbolestné ošetrenie
kombináciou RÁZOVEJ VLNY s diatermiou

ShockWave Dual Power

Trpíte bolesťami chrbta, kĺbov, svalov 
a už ste vyskúšali všetko?

Bližšie info na www.schneider-rtg.sk

Vyskúšajte jedinečné bezbolestné ošetrenie
kombináciou RÁZOVEJ VLNY s diatermiou

ShockWave Dual Power

Trpíte bolesťami chrbta, kĺbov, svalov 
a už ste vyskúšali všetko?

Bližšie info na www.schneider-rtg.sk

Vyskúšajte jedinečné bezbolestné ošetrenie
kombináciou RÁZOVEJ VLNY s diatermiou

ShockWave Dual Power

Trpíte bolesťami chrbta, kĺbov, svalov 
a už ste vyskúšali všetko?

Bližšie info na www.schneider-rtg.sk

Vyskúšajte jedinečné bezbolestné ošetrenie
kombináciou RÁZOVEJ VLNY s diatermiou

ShockWave Dual Power

Trpíte bolesťami chrbta, kĺbov, svalov 
a už ste vyskúšali všetko?

Bližšie info na www.schneider-rtg.sk
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11. júla 1776
kapitán James Cook začal svoju tretiu vý-
pravu.

Výročia a udalosti 14. júla 1789
Veľká francúzska revolúcia: obyvatelia 
Paríža dobyli väznicu Bastila

Výročia a udalosti
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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

Často sa vedú debaty o tom, čo má 
škola naučiť. Samozrejme s kritikou 
škôl. Za stav v školstve sú zodpoved-
né vlády. 

No i tak sa očakáva od škôl všetko: 
aby bol žiak polyglot, projektant, aby 
bol pripravený na každé povolanie, 
aby ovládal financie, administratívu, 
aby bol líder, aby v celej šírke ovládal 
informačné technológie, financie či 
právo. Zároveň sa má v škole hrať, cítiť 
sa v nej bezpečne, nebyť traumatizova-
ný známkami, nepísať písomky, mať 
miernych učiteľov, nememorovať sa a 
pod. Nadľudské požiadavky. 

Základná škola má okrem vzde-
lávacích cieľov aj výchovné, ktoré sú 
neraz dôležitejšie práve na ZŠ. Tento 
stupeň učí základy rôznych vied tak, 
aby si deti vedeli zvoliť budúce štú-
dium, prácu a mali všeobecný prehľad. 
Nie je úlohou ZŠ, aby vtĺkala učivo 
rôznych stredoškolských odborov. Nie 
je to ani možné, lebo počet hodín je 
obmedzený, a keďže ide o základné 
vzdelanie, nedá sa nejaký predmet len 
tak zrušiť. Neočakávajme, že sa žiaci 
naučia plynulo po anglicky či dokona-
lo programovať. Vieme zo života, že na 
to treba dodatočné kurzy. ZŠ sa nemôže 
profilovať tak, že v nej bude iba cudzí 
jazyk, informatika či technika. Ani ten 
najlepší učiteľ nemá šancu na malom 
časovom priestore ZŠ vytvoriť zo žiaka 
experta. Popri iných poslaniach školy.  

Od stredoškolákov sa zase očaká-
va, že budú stopercentne pripravení na 
každé povolanie. Aj keď SŠ nabehli na 
duálne vzdelávanie, je nemožné, aby 
žiaka pripravili na  detaily rýchlo sa 
meniacich povolaní. Aj tu je vždy po-
trebné doškolenie od zamestnávateľov. 
Tí poznajú okrem materiálno-technic-
kých možností aj mnoho modelových 
situácií, na ktoré absolventov sami 
pripravia. V SŠ by sa mali upevňovať 
schopnosti, aby žiaci mohli plynulo 
nadviazať na požiadavky firiem, aby 
poznali základné postupy, aplikáciu, 
teoretické východiská. Ak by školy 
mali komplexne pripravovať na budúce 
povolanie, museli by sme rezignovať 
na všeobecnovzdelávacie predmety, 
ktorých poznatky majú tiež význam.  

Isté je to, že obsah vyučovania je vi-
nou zbabraných reforiem mimo potrieb 
doby.  Preto sa otázky zlej prípravy žia-
kov majú klásť riadiacim inštitúciám, 
ktoré nás kritizujú, no samy menia veci 
zdĺhavo a ťažkopádne. Obsahová refor-
ma je nevyhnutná. Ale očakávať to, že 
iba školy „vytvoria“ hotového človeka 
na úkor svojho iného poslania a v pod-
mienkach, ktoré politika roky ignoro-
vala, je utópiou. Škola poskytuje iba 
návod na život, inštitúcie ho formulujú 
a zamestnávatelia v procese vzdeláva-
nia pokračujú.  

Koho majú školy „vytvoriť“? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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»Kúpim domáce tkané plát-
no vrecia kroje sukne šatky 
starožitnosti ako obrazy 
hodiny maľované truhlice 
0909117320
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Hľadám partnerku do 38r 
na pekný vzťah a lásku. 
0911562156
»Hľadám sympatické diev-
ča vo veku 19-27r. štíhlej 
resp. plnoštíhlej postavy 
z PO na priateľstvo Mobil 
0940344917 aj SMS
»HĽADÁM KAMOŠA MÔŽNO 
AJ PRIATEĽA.VEK OD 60r. PO 
a OKOLIE č.t 0910111106

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP PO 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PO zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 
04 BYTY / prenájom 
05 DOMY / predaj   
06 POZEMKY / predaj 
07 REALITY / iné       
08 STAVBA                    
09 DOMÁCNOSŤ    
10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
11 HOBBY A ŠPORT   
12 DEŤOM    
13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    
16 ZOZNAMKA    

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Príjmeme 
 operátorov 

 na sústruh a frézu na TPP 
v Malom Šariši. Práca na 3 zmeny.

Mzda od 690€/brutto 
+ odmeny a príplatky.

Stravné lístky 4,20€/kus/deň. 
email: presov@mahax.sk

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 78

12
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Príjmeme 
 skladníkov 

do automobil. výroby 
na TPP v Malom Šariši. 

Práca na 3 zmeny.

Mzda od 872€ + odmeny. 
Stravné lístky 4,20€/kus/deň. 

email: presov@mahax.sk

H ADÁME IVNOSTNÍKOV

STOLÁROV, TESÁROV NA PRÁCU

PO CELEJ EU, USA A ÁZIÍ.

praca@kaufmann.sk | +421 915 643 047 | www.kaufmann-bau.eu

- vyplácanie pravidelne a na as
- hradené ubytovanie
- zákazky po celom svete
- k dispozícií firemné auto

NÁSTUP IHNE
MAROKO | DUBAJ
TURECKO | KANADA
RAKÚSKO | NEMECKO

TALIANSKO
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Práca v ČR
Brno, Český Krumlov

 Zvárač CO2

 Mzda od 140 – 180 kč/h netto
 Bonusy, príplatky
 Práca na TPP
 Ubytovanie zdarma

Viac info 
telefonicky 

0911 886 924

66
-1
45

Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky vyzýva obča-
nov, aby nahlasovali nezabezpe-
čené kontajnerové stojiská, ktoré 
môžu lákať jedince medveďa hne-
dého do intravilánu obcí. Urobiť tak 
môžu pomocou Zelenej linky.

Nezabezpečený a ľahko dostupný 
odpad, ktorý obsahuje zvyšky jedla, 
predstavuje pre medveďa hnedého 
jednoduchý zdroj obživy. Odpad pre-
to musí byť zabezpečený tak, aby sa 
medvede k nemu nedostali. To najľah-
šie dosiahneme umiestnením zbernej 
nádoby na odpad do uzatvoreného 
priestoru, ktorý nie je voľne prístupný, 
alebo použitím uzamykateľnej zbernej 
nádoby, respektíve zbernej nádoby, 
ktorej spôsob uzatvorenia znemožňuje 
prístup medveďa hnedého k odpadu.

Obzvlášť dôležité je zabezpečiť ko-
munálny odpad v oblastiach, ktoré náj-
dete tu. Pripomíname, že ministerstvo 
viackrát podalo samosprávam pomoc-
nú ruku cez Envirofond a poskytlo im 
finančný príspevok na zabezpečenie 
zberných nádob.

V prípade, ak ste spozorovali vo va-
šom okolí odpadové nádoby, ktoré nie 
sú správne, resp. dostatočne zabezpe-
čené, môžete sa obrátiť na Zelenú lin-
ku na telefónom čísle 0800 144 440 (v 
pracovné dni od 8.00 do 16.00). Práve 

Zelená linka je určená širokej verej-
nosti a jej úlohou je zabraňovať envi-
rokriminalite, ale aj získať informácie o 
environmentálnej legislatíve a o prob-
lematike životného prostredia.

Zelená linka Ministerstva životné-
ho prostredia SR za rok svojho fungo-
vania zaevidovala 2500 podaní od ľudí 
v oblasti ohrozenia životného prostre-
dia. Z toho bolo 460 podnetov, najviac z 
nich (148) sa týkalo odpadového hospo-
dárstva - najmä nelegálnych skládok. 
Zelená linka riešila podnety týkajúce 
sa nelegálneho vyrúbu stromov alebo 
ich rúbania počas hniezdenia vtákov. 
Pracovníci evidujú aj porušovania tý-
kajúce sa poškodzovania ovzdušia, 79 
podnetov sa týkalo porušenia v oblasti 
ochrany vody a pôdy. Najmenej podne-
tov, 36, sa podľa Veselej týkalo ochrany 
živočíchov a rastlín. 

Výzva na zabezpečenie 
odpadu pred medveďmi
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 145
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13. júla 2000  
v ruskom Novgorode bol objavený Novgorodský kódex, najstaršia 
východoslovanská písomná pamiatka

Výročia a udalosti
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

0908 914 180
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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 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )
14-dňo y, r 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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