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Poznáme všetko, iba ľudí nie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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0915 781 227

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091
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O všetkom vieme všetko. S takou malou „drobnou“ výnimkou. O ľuďoch okolo
nás nič. A často ani o ľuďoch v nás, teda
o nás samých. To, že rodičia iba málokedy aspoň tušia niečo o vnútornom živote
ich dospievajúcich detí, je akýsi rituál dospievania. Možno ho tolerovať, tajomstvá
dospievania by mali zostať tajomstvami.
To, že rodičia často neovládajú ani učivo
základnej školy svojich detí, no zasvätene
pred nimi hodnotia, analyzujú a preberajú globálne problémy ľudstva, voči tým
ich deťom nie je fér. Dospelí im ukazujú,
že na to, aby sme boli „múdri“, stačí aj
priemerná hlúposť. A neznalosť. Vlastne,
dajme namiesto slovka „aj“ slovko „iba“.
Každý deň pracujem s informáciami.
S desiatkami ich zdrojov. Domácich – na
tie sa príliš nespolieham, aj zahraničných. Z tých si vyberám tie naozaj dôveryhodné, overené, nestranné a nestranícke.
A najmä nepoučujúce, nekarhajúce, nerozdeľujúce.
Aj napriek tomu napríklad s očkovaním váham. Pritom nie som proti očkovaniu a nebijem sa do pŕs že „nikdy“.

„Nikdy ani ja, ani moje deti, nikdy“. Žijem
mimo veľkých očkovacích centier, 150 km
od môjho obvodného lekára. Nemám čas
(ani neviem, kedy ho o tri dni mať budem),
ani chuť cestovať, tlačiť sa medzi stovkami záujemcov. Registrovať sa (áno, viem,
dá sa už aj bez) a potom sa tlačiť v dave.
Netvrdím však, že očkovanie je nezmysel,
nátlak, otroctvo ani nič podobné. Lebo
moje vedomosti nestačia na to, aby som si
to do hĺbky vysvetlil sám v sebe. Lebo sú
veci, ktorým nerozumiem, nepoznám ich,
neviem o nich. Na rozdiel od borcov, ktorí
vedia všetko. Aj s hrubkami v statuse.
Keby tak mohol aj mňa zaočkovať
doktor v zdravotnom stredisku u nás.
Keby v lekárni. Keby prišla výjazdová
jednotka, dal by som sa. Aj bez akejkoľvek kampane, o ktorej dumajú hlupáci.
Netreba kampaní, treba príležitosť. Možnosť. Ale vysvetlite im to. Rozumejú sa
všetkému, poznajú všetko.
Akurát o ľuďoch nevedia absolútne nič. Nechcú.
Politici, médiá a väčšina z
nás všetkých.
Pekný týždeň, vážení
poslucháči, s pozdravom

66-0143

Sme zvláštna krajina. Každý vie všetko, rozumie sa všetkému a tak isto
všetko si trúfa hodnotiť, lebo, veď „je
to tak“.

Týždenne do 16 370 domácností
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KOMÁRŇANSKO Za majstrom Lasicom

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

Pán Lasica bol v mojich očiach vždy
pán. Nie v zmysle panský, ale – noblesný pán. Elegancia, šarm, vybrané správanie, kultivovaná reč. V rámci môjho
niekdajšieho, svojvôľou mocných arogantne prerušeného povolania som mal
tú česť spraviť s ním niekoľko rozhovorov pre Slovenský aj Československý rozhlas. Nebolo to ľahké. Pán Lasica totiž
neznášal „typické“ novinárske otázky a
priam nenávidel otázky, z ktorých bolo
cítiť hlúposť novinára. Medzi také patrilo to klasické klišé, či má rád humor, či je
veselý, aké vtipy má rád a podobne.
Proste, na pána Lasicu sa bolo treba
dobre pripraviť. Občas som ho požiadal
o rozhovor pri príležitosti výstavy knižiek Bibliotéka. Sedával tam v expozícii
jedného vydavateľstva už na prvý pohľad dosť nešťastný, nesvoj, zjavne sa
necítil dobre v tom rozruchu a najmä ako
exponát.
Hlavou mi v tejto chvíli behajú obrazy z legendárneho „Véčka“, klubu vysokoškolákov v Bratislave, kde bolo na
dvojicu L+S vždy doslova narvané. Hm,
dvojice. Už dávno sú preč páni z dvojice

V+W, ale aj z dvojice Š+G, z dvojice S+Š
žije našťastie ešte pán Suchý. A aby som
nezabudol na našich – H+K, páni Hlaváček a Krajíček, tiež skvelá herecká
komická dvojica. Klobúk dolu pred všetkými týmito velikánmi.
Boli to časy inteligentného, veselého humoru, poukazujúceho, nasmerujúceho, napĺňajúceho a povznášajúceho. Nedá sa porovnať s dnešnou plochou
prvoplánovou a často až primitívnou a
diváka urážajúcou komerčnou ponukou
„zábavy“, ktorá má k humoru tak ďaleko, ako kapela za rakvou nebožtíka k
promenádnemu koncertu.
Milan Lasica bol skvelý herec, najmä divadelný, hoci mnohé jeho filmy sa
dnes stále pozerajú ako skvelé komédie.
Jedno z prvých predstavení, ktoré som
ako mladý chalan videl, boli Plné vrecká
peňazí. Dodnes mám v hlave niektoré
dialógy. Nuž – text napísal pán Milan
Lasica. A zahral skvelo aj postavu Alfréda Cicáka, holiča.
Česť Vašej pamiatke, majstre!
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» red - Ivan Brožík
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hľadá do svojho tímu:

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

86.750
87.350
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

Sústružník / frézár

-zabezpečená pracovná obuv a odev
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-každoročné prehodnocovanie platu

e-mail: cv.fpsk@ferplast.com, tel. č. 035/7902622
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50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Prijem plošnej
inzercie

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
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

76-0082

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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-mesačný bonus do 142 EUR
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-koncoročné odmeny závislé od ekonomických ukazovateľov
-jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň

9

U

- obsluha strojov – brúsenie, zváranie, sústruženie, frézovanie
- výroba súčiastok, šablón, prípravkov podľa výkresovej dokumentácie
- oprava poškodených dielov strojov
- zámočnícke práce
950 – 1092 EUR
- práca na dve zmeny

76-0075

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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Milan Lasica bol obľúbenec teraz
možno už troch generácií. A verím,
že ním zostane navždy. Tak, ako Jaro
Filip, prvý z trojice géniov, ktorý nás
opustil, potom druhý Julo Satinský
a teraz... zostalo prázdno. Moje spomínanie bude možno osobné a určite
nebude oficiálnym nekrológom.

e-mail: spisakova@regionpress.sk

Podzámská 21
NOVÉ ZÁMKY
komarnansko@regionpress.sk

tel.: 0915 781 227

Redakcia:

ZAMESTNANIE
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FERPLAST Slovakia s. r. o. Nesvady
hľadá do svojho tímu:

-mesačný a výkonnostný bonus

-preplácanie všetkých nadčasov v danom mesiaci
- bonus 100 eur po odpracovaní 6 mesiacov
-navýšenie mzdy po plnom zapracovaní
-koncoročné odmeny závislé od ekonomických

Technik – nastavovač strojov

Technik kovoobrábacích strojov

- príprava a nastavovanie strojov na spustenie
procesu výroby
- monitorovanie a operatívne odstraňovanie
porúch a nedostatkov
- vykonávanie požadovaných zmien
- obsluha a kontrola funkcií strojov
- práca na 3 zmeny

-jedálne karty v hodnote 3,90 EUR/deň

-každoročné prehodnocovanie platu

- manuálne práce pri výrobe komponentov
a finálnych výrobkov
- nastavenie, obsluha, oprava a údržba strojov
a zariadení na úseku kovových mriežok
- monitorovanie prevádzky strojov
- práca na 3 zmeny

-zabezpečená pracovná obuv a odev

739€ - 1000€*

739€ - 1200€*

* Základná mzda + Variabilná zložka mzdy + Výkonnostný bonus + Príplatky + Stravovacie poukážky
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76-0075

Životopisy posielajte na e-mail: cv.fpsk@ferplast.com alebo na adresu Novozámocká 58 Nesvady. Tel. kontakt.: 035/7902622
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Úskalia zmeny vzdelávacieho obsahu

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/ Babetta/ Stadion/ Simson aj iné 0949371361
»Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor, aj v
zlom stave alebo nepojazdný. 0949350195
»KÚPIM STARÝ PIONIER
JAWA 05, JAWA 20, JAWA 21,
MUSTANG MOPED STADION
JAWA 90, ROADSTER CROSS
SIMSON ENDURO ELECTRONIC
AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ,
PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE
0915215406

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem garzonku a
1-izbový byt v Nových Zámkoch a v Šuranoch.
TEL: 0915 899 339

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

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

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 091843912

Žiaci by sa mali učiť praktické veci,
ktoré využijú v osobnom či pracovnom živote. Sú to frázy, ktoré počúvame v médiách. Vo vzduchu roky visí
otázka zmeny obsahu vyučovania.
Ak chceme žiakov naučiť podstatu a tú dôkladne prepojiť s praxou, je
nutné prehodnotenie osnov, prehodnotenie spôsobu vyučovania. Obávam
sa, že problémy s učením sa a s učením
žiakov nesúvisia iba s predpísaným
vzdelávacím obsahom. Školy napr.
často robia exkurzie do múzeí plných
exponátov a konkrétnych príbehov. Čo
môže byť názornejšie? No po nich si žiaci málokedy spomenú na takto získané
informácie. Nie preto, že sú hlúpejší,
ale aj preto, že im ich vytlačila iná, pre
nich dôležitejšia téma. Všade je priveľa
informácií a zážitkov, ktoré konkurujú
formálnemu obsahu v školách. Dnešní
žiaci sú iní. Niežeby zabúdali, ale zaujímajú sa o mnohé iné veci, ktoré im
môžu v budúcnosti zabezpečiť živobytie. Niektorí stredoškoláci už zarábajú
a škola je pre nich druhoradá. Hoci im
učivo čo najnázornejšie ukážete. Máme
však aj mnohé predmety, ktoré sa nedajú prezentovať názorne a bez memorovania. Zároveň ten najpraktickejší
úkon si vyžaduje naučenú teóriu.
V súčasnosti máme veľa informačných prameňov: internet - nekonečný
zdroj dát. V takejto situácii sa musíme
zamyslieť, či máme vyučovať kompe-

tencie alebo naučené obsahy, či a do
akej miery sa majú žiaci učiť naspamäť,
či sa majú rozvíjať praktické kompetencie a kritická práca s informáciami
namiesto ich memorovania. Obsahové
vyučovanie predpokladá memorovanie, abstraktné myslenie aj klasický
výklad učiteľa. V kompetenčnom vyučovaní vyzdvihujeme pragmatizmus,
upevňujeme kompetencie žiaka, kritickú prácu s prameňmi, minimalizujeme
pamätanie si faktov. Najlepšie je oba
spôsoby spojiť. Umožniť žiakom využívať rôzne zdroje informácií pri riešení
úloh, cvičení, situácií.
Problémom je, že za flexibilitou
škôl zaostávajú systém a podmienky
v školách. Bez toho škola naráža na
prekážky. V procese zmien si treba povedať, či má stredná a neskôr vysoká
škola požadovať od žiaka faktografiu
či pragmaticko-kompetenčné schopnosti, aby sa nestalo, že na ZŠ budeme
inovatívni, no SŠ a VŠ ovalí žiakov
protikladným spôsobom vzdelávania.
Reforma obsahu nespočíva iba v názornosti učiva a v jeho aktualizácii.
Spočíva v systémovom nastavení vzdelávania a jeho podmienok, prepojením
nevyhnutného kognitívneho obsahu
s dôkladným rozvíjaním praktických
kompetencií. A s vnímaním charakteru
súčasného žiaka.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

14 RÔZNE / iné
»KTO DARUJE VEĽMI CHUDOBNÉMU DIEVČATKU HOCIČO O SPEVÁKOVI ZAMBO
JIMMYMU. KNIHY O ŇOM,
CÉDEČKA, FOTKY, DVD, ČASOPISY. LEN SMS. 0907524913

16 ZOZNAMKA

priateľku

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

75-22

»56r hľadá
0917049831

Výročia a udalosti
po 17 mesiacoch cesty dorazila skupina 148 mormónov do údolia
Veľkého soľného jazera a založili tam Salt Lake City

24. júla 1847

Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Výročia a udalosti
spisovateľ Jack London odplával na Klondike, aby sa pripojil k Zlatej horúčke; tu napísal svoje prvé úspešné príbehy

25. júla 1897
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Futbalisti MŠK Považská Bystrica
v úvode s Nitrou
Václav Neckář... Takouto pýchou bude
onedlho zrekonštruovaný „červeno-biely“ štadión v meste pod Manínom a netrpezliví miestni fanúšikovia by už v najbližšej dobe chceli vidieť svoj mančaft v
druhej lige. Bolo by to po vyše tridsiatich
Nebyť skrátenia III. ligy pre pandé- rokoch, hoci Považská Bystrica bola roku
miu, mohla Považská Bystrica zabojo- 1939 i neoficiálnym majstrom Slovenska.
vať o vyššiu súťaž, ak by sa dohrávala
aj odvetná, jarná časť. Skončila na 5.
Teší, že v mužstve Bystričanov je,
mieste, len štyri body za víťaznou Myja- popri dobrých herných výkonoch, aj
vou. Priaznivci futbalu spod „považskej množstvo inteligentne v civile vybaveestakády“ sa domnievali, že keď prvá ných futbalistov, ako napr. Gamboš,
Myjava a ďalšie tímy v poradí nepostú- Čiernik (študent medicíny), Kuciak, Dapili z rôznych dôvodov, tak by mohlo ich vidík, Demjan, ale aj ďalších.
mužstvo. Lenže, nestalo sa...
Jedna zaujímavosť: zo zdravotných
Bolo by to bývalo pekne, keby sa dôvodov musel zanechať futbalovú kaocitla ich „ekipa“ vo vyššej súťaži, avšak riéru Zavadzan, avšak nedá mu to, ako
nič svetoborného sa nestalo, veď Bys- sa to stáva aj v iných celkoch - vždy si vie
tričania budú mať v sezóne 2021 - 2022 nájsť čas navštíviť i tréningy teraz už svonovú šancu ísť vyššie. Majú vo svojom jich bývalých spoluhráčov. Priaznivcom
kádri viacero hráčov, ktorí už okúsili aj futbalu bude i za ním smutno, že ho naprvoligový chlebík, či už Kuciak (brat sú- ďalej neuvidia hájiť farby klubu, no radi
časného tretieho brankára slovenskej re- ho privítajú na novej tribúne, najmä keď
prezentácie), Častulín, Demjan, Zuziak, domáci v úvodnom kole nového ročníka
či Gajdošík. Priaznivcov teší aj to, že v ich „ligy“ budú hostiť častejšie prvoligovú
Nitru, ktorá bola zo známych príčin pretíme stúpa počet odchovancov klubu.
radená z prvej až do tretej ligy.
„Chrám svatého Víta je gotiky
chlouba“, spieva v známej pesničke
Na tento duel sa očakáva i väčšia

Pri príležitosti stého výročia organizovaného futbalu v meste Považská Bystrica jej futbalisti síce do II.
ligy nepostúpíli, no herne v ročníku 2020 - 2021 nesklamali.

divácka návšteva, pretože priaznivci
na Považí túžia vidieť také tímy ako
svojho starodávneho druholigového
rivala - Nitru. Tieto dve mužstvá (v celku spod Zobora aj s reprezentantom a
legionárom v Celticu Glasgow - Moravčíkom) sa naposledy stretli v najvyššej
československej futbalovej súťaži pred
viac ako tridsiatimi rokmi. Dobrú divácku kulisu predpokladá aj manažér
mužstva MŠK Marián Lovíšek, kedysi
frýdeckomístecký ligista, považskobystrický rodák.
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Bolo by vhodné, ak by si pred úvodným výkopom
duelu s mužstvom FC Nitra
minútou ticha
futbaloví priaznivci spomenuli na nedávno
zosnulého bývalého hráča
zadných radov
Ján Borčányi,
bystrických ZVL
športový publicista
Tonka Uriču.

BÝVANIE

KOMÁRŇANSKO
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Spálňa MARGO
posteľ s roštom bez matraca šírka 160 cm 183,- €
skriňa 4 dverová šírka 206 cm 244,- €
nočný stolík 30,- €

VIKTOR - rozkladacia sedacia súprava s uložným priestorom a s posuvnými operadlami a
výškovo nastaviteľnými opierkami hlavy
šírka 343 cm, spanie 141x268
CENA 1 416,- €

Obývacia stena RUMBA XL
rôzne farby, šírka 300 cm
Pôvodna cena 319,- € AKCIA 299,- €

Rozkladacia sedacia súprava s uložným
priestorom BRUNO Rozmery š: 240 cm, v:
97 cm, hl: 170 cm,spanie 124 cm x 196 cm
Pôvodna cena 480,- € AKCIA 399,- €

Kuchynská linka VIGO bez pracovnej dosky - možnosť zakúpenia aj iných časti
šírka 260 cm , CENA 549,- €

Rozkladacia pohovka s uložným priestorom PASTELA, spanie 190x155
Pôvodna cena 407,- € AKCIA 399,- €

Štýlová spálňa 9026 - skriňa + posteľ + 2 x nočný stolík
Pôvodna cena 5 283,- € AKCIA 2 643,-€

Ratanový set CH 845 stôl + 6 x stolička
hlinikový rám stola aj stoličiek CENA
Pôvodna cena 670,- € AKCIA 499,- €

ZÁCLONY - 50% až 70 % | KOBERCE - 30% až 50 % | LUSTRE - 50%
Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy: DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme na celý náš sortiment ešte 10% ZĽAVU vo všetkých našich predajniach.

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15,
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557
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32-0049-8

Ezen reklámunk felmutatása ellenébe 10% KEDVEZMÉNYT adunk minden árucikkunkre az osszes uzletunkben.

ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

Slovenská agentúra prijme pracovníkov
do Nemecka na pozíciu

PRIJMEME
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ZÁRUKA

„POMOCNÝ OPERÁTOR VO VÝROBE“
VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH
PLASTOV.

SKLADNÍK (Nemecko)

- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku,
ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.
- Pracuje sa od pondelka do soboty 8 hod. denne
       
    
- Práca vhodná len pre chlapov
-  
  ! "#
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu
- $ ! %%# - &'&&( )* +
 
!"  #$%&'%
&()

2600 EUR/mesačne Brutto

ROKOV

Mäsiar (Rakúsko)
3000 EUR/mesačne Brutto

Brigáda(Nemecko)
info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

85_0525

2600 EUR/mesačne Brutto

de@personalnyservis.sk
0902123555 I 0911614263

85-0522
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Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu peňažný príspevok

 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

52-0060



AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále dostatok ponúk BKQSFNVäPW)
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

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

87-0012

Facebook: aiwsk

32-001-4

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodnite si pohovor.
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