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ĽUBOVNIANSKO
Č. 43 / 29. OKTÓBER 2021 / 25. ROČNÍK

- VETRANIE
- KLIMATIZÁCIA
- REKUPERÁCIA

info@comair.sk

V lete chladí, v zime hreje...
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- stavby domov na kľúč
- bytové jadrá
- sadrokartonárske práce
- maliarske práce
- obklady a dlažby
- vnútorné omietky
- montáž plastových okien a dverí

VIZUALIZÁCIE

INTERIÉROV

PRENÁJOM VÝKONNÉHO PROFI
TEPOVAČA KÄRCHER PUZZI 10/1
PRENÁJOM VÝKONNÉHO PROFI
TEPOVAČA KÄRCHER PUZZI 10/1

Ce
na

 za
požičania od 13€. Víkend len 30€ aj s chémiou.

Ce
na

 za
požičania od 13€. Víkend len 30€ aj s chémiou.

Vhodný na tepovanie

sedačiek, kobercov,

matracov atď.

www.sl-rent.eu
Nám sv. Mikuláša 26 (pri VÚB)

0948 823 624
0905 464 632 
0948 823 624
0905 464 632 

NAJCOMP - 0948 823 624
Nám sv. Mikuláša 26A, SL

IDETE NA DOVOLENKU,
SLUŽOBNÚ CESTU?

IDETE NA DOVOLENKU,
SLUŽOBNÚ CESTU?

Unikátny darček na výročie alebo svadbu

www.sl-art.sk

Maľované obrazy
na maliarskom

plátne
a na drevenom ráme.
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Kufre už od 26 Eur!
Kufre už od 26 Eur!

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

NÁTERY 
STRIECH
OPRAVA 
KOMÍNOV

mobil: 

0940 973 777
Za prijateľnú 

cenu
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MEDIA

Od samotného 
návrhu 
až po 
konečný produkt

kovoobrábanie | IT priemysel | programovanie | testovanie

Teslova 2, Košice
0911 150 171  info@itkap.sk

KONTAKT
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Sme. Ráno vstávame, potom vzdo-
rujeme nástrahám dňa v súkrom-
nom živote i v práci. Bijeme sa za 
bytie. (Slovenčina je s tým mäkkým 
i a ypsilonom fakt kúzelná.)

Ľudský život je naplnený bytím. 
Zmysluplným, pracovitým, poctivým a 
láskavým bytím. Všetko ostatné je iba 
pretvárka, predstavenie pre naše oko-
lie. Teda, pre naše. Aj to závisí iba na 
nás, kto a čo tvorí naše okolie. My si ho 
vyberáme, my si ho formujeme a my si 
ho pestujeme. Niekomu je dobre medzi 
boháčmi, smotánkou, vo svetle reflek-
torov. Iní, tí šťastnejší, sa cítia dobre 
obklopení slušnosťou, morálnosťou a 
skromnou pracovitosťou. Starajú sa o 
to, aby boli, aby žili a aby prežili. A ak 
sa podarí, aby tu na tomto našom sve-
te aj po sebe niečo vzácne zanechali. 
Vzácne, v zmysle duchovne hodnotné. 
Nie účty a plné trezory v bankách, to je 
pofidérna hodnota.

Práve na takých ľudí si v týchto 
hodinách spomíname. Na všetkých 
tých, ktorí nám dali lásku, starali sa o 
nás, vychovávali nás, učili nás, liečili 
nás a do našich životov vryli nezabud-
nuteľnú stopu. Na mnohých ďalších, s 
ktorými sme prežili niečo pekné, neza-

budnuteľné.
Neviem, mám taký pocit, že si 

málo uvedomujeme, čo máme. Že vô-
bec sme, že existujeme. Že žijeme, vní-
mame, smútime, tešíme sa, že nás tu a 
tam dačo bolí a inokedy zas nebolí nič. 
Že sa niečo podarí, iné zas nepodarí. 
Lebo to je to pravé bytie.

Nedávno sa nás, poslucháčov z roz-
hlasových vĺn Českého verejnoprávne-
ho rozhlasu pýtal charizmatický kňaz 
Zbigniew Csendlik: „Všimli ste si ten 
zázrak bytia? Že ráno vstanete, že ste, 
že žijete, že vnímate... Že večer unavení 
idete spať a rozmýšľate, čo ste prežili, 
videli, počuli? Že vnímate život? Pros-
te, že ste?“

Zdá sa, že tieto dni spomínania sú 
veľmi dobrou príležitosťou aj na hľa-
danie odpovedí v sebe na Csendlikove 
otázky. Ak ich nájdeme, pochopili sme, 
prečo tu vlastne ešte sme. 
Čo je našou misiou na 
tomto svete kým sa pobe-
rieme za tými, na ktorých 
už iba spomíname.

Pekné spomínanie 
a úspešné nachá-
dzanie, vážení či-
tatelia, vám želá

Zázrak bytia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

KOMINÁRSTVO
na trhu už 29 rokov

Vykonávame práce v rámci celej SR

Karol a Bc. Ján Kmeč
revízni technici komínov

0907 933 226 | 0915 426 164
mail: kmekom@kmekom.sk

KMEKOM, s.r.o., Nová Ľubovňa 27
www.kmekom.sk

- revízie komínov ku kolaudácii
  novostavieb a rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny
  s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie
        aj zadechtovaných komínov

- revízie komínov ku kolaudácii
  novostavieb a rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny
  s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie
        aj zadechtovaných komínov
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ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

priechodná šírka dverí = 80cmHISEC TREND

20 DEKOROV

0908 995 976 | 0905 794 067

  
  - ZAMERANIE,
   - KOVANIE 
   - KUKÁTKO
   - ODVOZ STARÝCH DVERÍ

360 €

LICENCIA NA PREDAJ 
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1. novembra 1512   
verejnosti bola prvýkrát sprístupnená výzdoba stropu Sixtínskej 
kaplnky, ktorú namaľoval Michelangelo

Výročia a udalosti

4. novembra 1956   
sovietske vojská vstúpili do Maďarska, aby potlačili maďarské 
povstanie

Výročia a udalosti

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 887 332
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1051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLastové okná a dvere
drevené a hLiníkové

okná
servis a oPrava okien

ZĽAVA -45%

- exteriérové žaLÚZie, roLetY
- Predaj ParaPetných dosiek 
- ZaskLievanie baLkónov 
- siete Proti hmYZu, žaLÚZie 
- garážové bránY
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0908 479 600 

Chystáte sa predať svoj byt, 
dom alebo pozemok

príďte k nám do kancelárie 
MAXXIMA Real

Realitná kancelária
Hypotekárne centrum

Real

A vybavíme Vám aj úver 
a to bez starostí

 a poplatkov

Mgr. Jana Šoltýsová

Levočská 2/A
OD Kocka

Stará Ľubovňa

-----------------------------

-----------------------------

www.pozicajsima.euwww.pozicajsima.eu
požičovňa minibagrov 

mininakladačov a minidumprov
stroje do 850 kg v St. Ľubovni

Netráp sa a požičaj si stroj
urobíš si to sám 

a ešte sa pri tom zabavíš
0948 544 401

www.maxxima.sk

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 370€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121

FRÉZOVANIE a 
VLOŽKOVANIE

KOMÍNOV
> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
   komínov
> strojové čistenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny
> čistenie a kontrola
   komínov

0911 918 050
obhliadka ZDARMA

Kontaktujte nás v pracovných dňoch
od 7,00 hod do 17,00 hod

0911 918 050, Štefan Folvarčík

www.kominar-lubovna.sk
www.kominyfrezovanie.sk
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PRÁCA v ČR 

PRÁCA v Nemecku 

PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  
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UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  
UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

CALL CENTRUM:   0915 971 823

VHODNÉ 
PRE MUŽOV,  
ŽENY aj PÁRY

VHODNÉ 
PRE MUŽOV,  
ŽENY aj PÁRY

Kontakt: 0917650018
nemecko@modd.sk

30. októbra 1918    
Martinská deklarácia proklamovala pri-
danie sa Slovákov k vytvoreniu ČSR.

Výročia a udalosti
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 2. 11.

047

Supercena
1 l

Mlieko
• trvanlivé, 

polotučné 

Pomaranče

Bravčové karé
• bez kosti, v celku

199

-33%

(1 kg = 1,00)

2 kg balenie2 kg balenie

2.99

099

-33%

(100 g = 0,50)

200 g200 g

1.49
Vegan 
Hotové jedlo   
• rôzne druhy

Smotanový 
jogurt   
• rôzne druhy

029

-34%

(100 g = 0,20)

145 g145 g

0.44

Kyslá smotana 
• 16 % tuku

062

400 g

(1 kg = 1,55)

Kyslá smotana 
• 

Herbert sirup  
• rôzne druhy 

499

Supercena

(1 l = 9,98)

0,5 l

Mleté mäso mix
• hovädzie a bravčové

349

Supercena
1 kg balenie

309

-34%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.69

Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 7. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 7. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

**Zľava určená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien dňa 19. 10. 2021.
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Kofola 
originál 

Nescafé Classic  
• rôzne druhy 

075

-40%

(1 l = 0,38)

2 l2 l

1.25*

Tuniak  
• rôzne druhy

299

-34%

(100 g = 1,92/
1,78/PP)

3 x 80 g = 240 g3 x 80 g = 240 g

4.59*

Tavený syr
• v črievku 

079

Supercena

(100 g = 0,66)

120 g

200 g200 g

Monte
• rôzne druhy

059

-40%

(100 g = 0,39)

150 g150 g

0.99*

400 g

Knedličky s náplňou  
• rôzne druhy 129

-23%

(1 kg = 2,58)

500 g500 g

1.69**

Konzerva pre psy
• rôzne druhy 

069

-22%

(1 kg = 0,55)

1 250 g1 250 g

0.89

Kávové kapsuly
• rôzne druhy

Supercena

279

-20%

(100 g = 2,91/
2,49/1,44/1,40)

96/112/194,4/200 g96/112/194,4/200 g

3.49

Nescafé Classic  

339

-43%

(100 g = 1,70)

200 g200 g

5.99**

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 7. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 7. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

od utorka
2. novembra

**Zľava určená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien dňa 19. 10. 2021.
* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
**Zľava určená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien dňa 19. 10. 2021.



SL21-43-strana 6

ŠKOLOVEDA / CBD Najčítanejšie regionálne noviny
6

auto-moto/iné

» Kúpim starý traktor aj 
pokazený 0905675749

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

Občianska riadková inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SL 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, SL zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

07 REALITY / iné       

Školu treba vnímať nie iba ako vzdelá-
vaciu inštitúciu, ale aj výchovnú. Žiaci 
v nej trávia podstatnú časť detstva, pre-
to je dôležité formovať ich. Rezignácia 
na výchovu popiera poslanie školy. 

Je to úlohou pedagógov aj z dôvo-
du, že sú neraz lepšími a odbornejšími 
sprostredkovateľmi výchovných tém. 
Poznajú účinnejšie spôsoby na utváranie 
výchovných hodnôt. 

V súčasnosti sa výchova prenáša na 
školy. Možno je to pre krízu rodiny alebo 
jednoducho preto, že rodičia nemajú na 
svoje deti čas, musia pracovať. Aj preto sa 
stupňujú požiadavky na to, aby sa v ško-
lách učili rôzne výchovy: sexuálna, envi-
ronmentálna, zdravotná a pod. Sú to dôle-
žité oblasti ľudského i globálneho života. 
Ale čo bude s odborným vzdelávaním? 
Najlepšie je dôsledne prepojiť výchovy s 
predmetmi. To sa už robí.  

Treba zabudnúť na predstavu, že vý-
chova v škole má byť diktátom. To by sme 
sa vrátili do čias „trstenicového“ školstva. 
Mrzí ma, keď si laici i niektorí odborníci 
myslia, že škola má šancu vpečatiť do žia-
kov správne výchovné vzorce. Že škola je 
zodpovedná za to, ak žiak v správaní zly-
há či niečo vyvedie. 

Učiteľ môže ukázať žiakom iba mož-
nosti a lobovať za tie správne. Argumen-
tuje. Musí si dávať pozor, aby nič nepresa-
dzoval diktátorsky a neobjektívne. V istom 

veku žiaka to zákonite vyvolá odpor. Učil 
som stovky detí a často som videl, že ma 
niektorí síce počúvali, no aj tak si vytvorili 
svoj model. Potom dospeli a ich odklon od 
výchovných snáh sa zväčšil.

Žiak je totiž individualita, na ktorú 
nevplýva iba škola a rodič. Zažíva mno-
ho iných skúseností, ktoré menia jeho 
názor, upevňujú ho, aj keď je nesprávny. 
Nehovoriac o neovládateľných procesoch 
dospievania, keď sa aj najvychovanejší 
žiak môže stať rebelom. Uvediem prí-
klad: Žiaci väčšinou vedia, že sa majú 
učiť, majú byť slušní, nemajú brať drogy. 
Avšak denne vidia, že práve neslušní, 
nevzdelaní či závislí od drog majú väčší 
úspech ako „bifľoši“ a „slušňáci“. Tento 
fakt je silný. Potom sa vplyv školy i rodi-
čov na ich budúce konanie minimalizuje. 
Vinou fungovania spoločnosti či túžbou 
v procese dospievania - byť zaujímavý, 
úspešný, bohatý.    

Nedomnievajme sa teda, že za „ne-
vychovanosť“ žiakov zodpovedá iba ško-
la, iba rodičia. My môžeme v dobe verejne 
prezentovaných zlých vzorov ponúknuť 
modely, argumenty a dôsledky zlého ko-
nania. Veľa vecí majú žiaci sami vo svo-
jich rukách. Napriek tomu nerezignujme 
na pozitívnu výchovu detí, pretože aj tá 
môže zohrať úlohu v rozhodovaní jednot-
livca. 

Škola sama 
nezodpovedá za výchovu

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

6% CBD olej

3% CBD olej 28,80
EUR

34,80
EUR

Na našej stránke nájdete presný
výpočet dávkovania podľa

váhy zvieraťa.

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé

podmienky

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne 
aj na predajni.
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Je CBD pre zvieratá správna voľba?
Vieme, že ľudia majú endokanabino-

idný systém a že psy majú ešte zložitejší 
endokanabinoidný systém s viacerými 
receptormi. Kanabidiol pre zvieratá je kaž-
dým dňom vyhľadávanejšou témou, pozri-
me sa aký súvis má CBD na metabolizmus 
zvierat.

Kĺby a CBD pre zvieratá

Mnoho psov aj mačky trápia bolesti kĺbov. 
Hoci môže veterinár predpísať lieky proti 
bolesti, hrozí riziko, že budú mať negatívny 
vplyv na mäkké tkanivá a zhoršenie stavu 
kĺbov. V neposlednom rade poškodzujú 
pečeň a obličky vášho domáceho miláči-
ka. CBD u zvierat funguje rovnako u ľudí 
stimuluje receptory ktoré majú za úlohu 
znížiť zápal v tele. Taktiež zmení spôsob 
akým mozog reaguje na bolesť. Vedci z Cor-
nell University dokázali, že psy s artritídou, 
ktoré užívajú CBD, sú aktívnejšie a vykazujú 
znateľný pokles bolesti.

Epilepsia a CBD pre zvieratá

Ukázalo sa, že 5% psov trpí epileptickými 
záchvatmi. Rovnako ako u ľudí, tak aj u psov 
sú tieto záchvaty sprevádzané mnohými ne-
príjemnosťami vyvolávajúce úzkosť. Väčši-
na veterinárov lieči epilepsiu antiepileptika-
mi. Ale tie sú extrémne škodlivé pre pečeň. 
Aj keď nemajú iné závažnejšie vedľajšie 
účinky, často nepomáhajú.

Vedci z Colorado State University boli 

nadšení, keď zaznamenali zníženie epilep-
tických záchvatov až u 89% psov, ktoré 
dostávali CBD. Kanabidiol znižuje frekven-
ciu záchvatov vďaka interakcii s endokana-
binoidným systémom. Predpokladá sa, že 
záchvaty spôsobujú elektrické náboje neu-
rónov v nervovom systéme. CBD priaznivo 
ovplyvňuje receptory v mozgu a tým sa zlep-
šuje fungovanie nervového systému aby k 
záchvatom nedochádzalo.

Psy trpiace úzkosťou

Úzkosť je jedným z najčastejších dôvodov, 
prečo majitelia svojich domácich miláčikov 
siahajú po CBD. Úzkosť sa môže u zvierat 
prejaviť v rôznych formách. Častá je fóbia z 

hluku, z odlúčenia, strach a prehnaná ag-
resivita. Samozrejme, existujú lieky, ktoré 
dokážu s úzkosťou bojovať. Na rozdiel od 
liekov CBD nespôsobuje žiadne vedľajšie 
účinky.

Väčšina ľudí, ktorá domácim miláčikom 
podávala CBD uviedla, že mal  veľmi priaz-
nivé účinky. Štúdie na zvieratách dokazujú, 
že jeho antidepresívne účinky sa neprejavu-
jú iba u ľudí, ale aj u zvierat, ktoré rovnako 
pociťujú posttraumatickú poruchu.  

CBD má v prípade úzkosti najrýchlejší 
účinok, ak sa zvieraťu podá perorálne. Efekt 
sa dostaví do 5 až 20 minút. Najlepší vplyv 
má, ak je látka podávaná denne počas urči-
tého obdobia, v ktorom zviera pociťuje stres. 
Štúdia z roku 2012, ktorá bola vykonaná na 
potkanoch zistila, že potkany, ktorým boli 
podávané opakované dávky CBD vykazova-
li menšiu úzkosť ako potkany, ktorým bola 
dávka podaná jednorazovo. Pravidelnosť v 
užívaní CBD sa ukázala ako dôležitá u všet-
kých zvierat.

A hoci si vedci nie sú istí, či CBD priamo 
znižuje úzkosť a stres, zhodli sa na tom, že 
CBD reguluje v tele serotonín. Serotonín je 
hormón, ktorý reguluje sociálne správanie a 
náladu, trávenie, zlepšuje spánok a chuť do 
jedla a tým výrazne prispieva ku psychickej 
pohode vášho miláčika. 

Vzhľadom k nižšej váhe domácich zvierat 
platí iné dávkovanie, ako u ľudí. Presné na-
stavenie záleží  od váhy, pričom platí, že na 
1 kg váhy pri priemernej dávke treba podať 
0,5 mg denne.                                                 » red.

Foto: S. Mrenová
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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 ponuky aj pre mužov!
14-dňo y, r ť

Honorár 1 200 až 1 800 € 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 dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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www.lekarenplus.skl k l k

V ponuke  ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY
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ÉNOVÉ jajajajV pV pponuonuke kke ANT
PROTILÁTK

KVALITNÉ 
RÚŠKA 
A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 
VZOROV 
PRE DETI 

AJ 
DOSPELÝCH 

miesto: 
���������������������
plat:��������������
����������������
���������������
�����������������������
��������������������������������
�������������������
����������������������������

Tel: 0919 496 49
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