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Týždenne do 16 370 domácností

Zloba, závisť, zášť

hľadá do svojho tímu:

Operátor výroby - plat 623,00 EUR v hrubom a cell leadra – plat od

A komáromi székhelyű Silcotec Europe k.f.t. felvételt hirdet a következő
poziciókra: Gyártási operátor ﬁzetés 623,00 EUR bruttó, cell leader ﬁzetés
820,00 EUR + 20 % bónusz a minőség és hatékonyság függvényében.
Egy műszakos munkarend. Az életrajzokat kérjük a következő címre küldeni
linda.pinterova@silcoteceurope.com, vagy személyesen a fejlécben szereplö
címre. Bővebb információt a 0910 212 607 tel.számon kaphatnak

STRECHYNA KĽÚČ
plechy a škridle
od

4,90 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

0905 746 124
09
www.strecha.ws

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0910 851 307
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80-0166

820,00 EUR + bonusy do výšky 20% v závislosti od kvality a efektivity.
Jedná sa o jednozmennú prevádzku.
Životopisy môžete posielat mailom na linda.pinterova@silcoteceurope.com,
alebo osobne na horeuvedenú adresu. Bližšie info na tel. čísle 0910 212 607

07-0001

Všetci, ktorí vtedy zažili atmosféru námestí, sa túžili zbaviť otroctva
demagógie, propagandy, otroctva
vedúcej úlohy samovyvolenej strany.
Lenže – tak, ako to bývalo bežné v otrokárskych časoch nielen v kolóniach,
ale aj v satelitoch vtedajšej sovietskej
Moskvy, mnohí z otrokov nezatúžili po
slobode, ale po pozícii stať sa dozorcami iných otrokov. Mnohí z tých, ktorí
stáli vtedy na námestiach, sú dnes v
pozícii otrokov a mnohí z tých, ktorí
vtedy využili šancu, sú dnes otrokári.
Zloba, závisť a zášť sa vrátili s x-násobnou intenzitou. Počúvajúc vyjadrenia
niektorých politikov a sledujúc mieru
ich empatie k občanom, ktorí už nemajú z čoho žiť, zostáva iba žasnúť nad
tým, s akou inteligenciou a šarmom
v porovnaní s dneškom udupávali
slobodu „husákovci“. Inak povedané – zmenil sa iba štýl presadzovania

moci. Mier už dávno prestal strážiť túto
krajinu.
Takže, zaspomínajme si v týchto
dňoch na Karlíčka Kryla. Ak sa nám
aspoň komusi ešte trochu chce:
„Demokracia rozkvitá, hoci s kozmetickou chybou. Tí, ktorí kradli po
celé roky, dnes dvojnásobne kradnú.
Tí, ktorí nás roky týrali, nás vyhadzujú
z práce. A z tých, ktorí pravdu spievali, dnes narobili zradcov. Demokracia
panuje od Ašu až po Humenné. Zamat
i neha v pánovi je a zuby vylomenné.
Dali nám nové postroje a hoci nás
chomút páli, zaujímame postoje, namiesto aby sme stáli. Bez poctivosti,
bez práva a hlavne bez ohľadov. Demokracia miesto srdca brucho má a
miesto duše papule.“
Možno je to krutý text a ide iba o
hrubý preklad. Ale Karel Kryl bol vizionár. Vedel, že to proste
ciou akosi
s tou demokraciou
m ju iba nanevyšlo Že nám
hovárajú.
Želám vám emotívne
ň, plný
prežitý týždeň,
spomienok na časy
dranádejí – s pozdravom

521210004-97

Už sú to viac ako tri desaťročia, keď
„Modlidba pre Martu“ znela už aj v
štátnych médiách, niesla sa ponad
námestia, zaplnené do posledného
miesta ľuďmi spoločnej vôle po slobode, právnom štáte a demokracii
v zmysle dovtedy iba vysnívaných
„západných“ ústavných noriem.

sídlom Družstevná 14, 945 01 Komárno,
zaoberajúca sa výrobou káblových zväzkov
do medicínskych prístrojov
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Minister školstva Gröhling prezentuje
reformu, ktorá má školy preniesť do 21.
storočia. Takmer v strede svojho mandátu. Asi má plné ruky práce s propagáciou
vakcinácie. Učitelia vedia, že takto načasovaná reforma môže skončiť tak, že ďalší minister = nová „reforma“.
Z tém reformy má ísť o zmenu obsahu
vzdelávania, rozvíjanie kritického myslenia, dotáciu na vzdelávanie učiteľov, digitalizáciu, pomoc deťom s poruchami učenia, stanovenie maximálneho počtu detí v
školských kluboch, znižovanie byrokracie a
pod. Vyznieva to dobre. Ale skutočná reforma sa začína inak.
Ak chceme zmeniť školy, treba do nich
investovať! Aby sme motivovali kvalitných
učiteľov, ktorí si nemôžu dovoliť pracovať v
škole. Aby školy disponovali aspoň štandardným vybavením. Digitalizácia bez peňazí? V
časoch, keď počítače na školách sú zastarané? A napojené na nekvalitný štátny internet?
Treba zmeniť voľby riaditeľov škôl a
stanoviť jednoznačné pravidlá na riadenie
škôl. Aby po rôznych známostiach nevyhrávali nekvalitní kandidáti. A potom neriadili
školu ako diktatúru, ktorá postihuje všetkých s iným názorom.
Zámer zmeniť obsah vzdelávania je
správny. To tu malo byť dávno. Stanoviť nevyhnutné poznatky a kompetencie využívať naučené vedomosti. Básniť o odstránení
memorovania je málo.

Byrokracia sa neeliminuje tak, že sa
zrušia tri dokumenty a pridá sa päť ďalších. Treba nastaviť dokumentáciu tak, aby
učitelia nerobili úradníkov. Ich náplňou je
výchovno-vzdelávací proces, nie vyrábanie
štatistík a archivácia lajstier. Nech sa posilní
a riadne zaplatí ekonomický úsek škôl, ktorý má v náplni úradnícke práce.
Pomoc deťom, inklúzia? Toto všetko zaviesť až po tom, keď školy budú pripravené.
Psychológ, špeciálny pedagóg, asistenti už
dávno mali byť na každej škole so zdravotne
znevýhodnenými žiakmi. Nesmie sa však
zabudnúť ani na deti bez diagnóz, tiež potrebujú pozornosť.
V súvislosti s „reformou“ je hlúpy zámer zvyšovania počtov žiakov v triedach.
V čase, keď sa zvýrazňuje individuálny
prístup! Reformou by bolo 15 - 18 žiakov v
triede. A nebude treba ani asistentov. Nehovoriac o tom, ako sa zvýši kvalita.
Prečo stále nie je súčasťou vysokoškolského štúdia v rámci didaktiky špeciálna
pedagogika? Prečo stále neexistuje odbor
pedagogický asistent? To naozaj stačí len
maturita? Odborné vzdelanie je základným
predpokladom.
Nie, takto sa reforma nerobí. Predstavil
sa iba marketing. Na druhej strane pochybujem, že minister bez pedagogickej gramotnosti dokáže pochopiť skutočné potreby
škôl, učiteľov, žiakov i rodičov.

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

0800 500 091

+420 702 193 121

85 0655

Redakcia:

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Výročia a udalosti
Pri zrážke linkového autobusu a nákladného auta medzi Nitrou a Zlatými Moravcami zahynulo 12 ľudí, išlo o jednu z najtragickejších nehôd v histórii Slovenska

13. novembra 2019
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

V PONUKE ŠIRŠÍ SORTIMENT
ČERSTVÉHO TOVARU

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

Západné Slovensko
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

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
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

chlieb, pečivo, ovocie, zelenina, mliečne a mäsové
výrobky, šaláty, bagety, sendviče ...

POTRAVINY DISKONT

DISKONT ÉLELMISZERBOLT

HRADNÁ 3, Komárno
(bývalý tabakový areál)

FRISS ÁRUK SZÉLES VÁLASZTÉKA
A KÍNÁLATBAN

(volt dohány terület)

kenyér, péksütemények, gyümölcsök, zöldségek,
tej- és hústermékek, saláták, bagettek, szendvicsek ...

TE
PRÍĎ ÚŠAŤ
.
VYSK
DNE
NÁS E VÝHO KET,
T
N
G MI
KÚP
A NA JON ME ON
BÁL SÁROLJ
Á
N.
ÉS V
OSA
N
Z
S
HA

PRÓ

78-0177

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
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ZDRAVIE, AUTOMOTO
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Zdravý spánok radšej v súlade s prírodou
ka lekárska, valeriána lekárska, mäta
prieporná, ale aj ľubovník bodkovaný,
chmeľ či levanduľa.

Problémami so spánkom trpí čoraz
viac ľudí. Dôvodom toho nárastu sú stresy, ktoré čoraz viac ľudí nedokáže dostať
z hlavy ani vo večerných hodinách, keď
by už hlava mala odpočívať.

CBD ako prírodná cesta k rovnováhe

Nebezpečenstvo závislosti
Nedostatok spánku vedie k vytvoreniu
bludného kruhu, v ktorom večer nevieme
zaspať, ráno sa budíme unavení a telu
neustále chýba regenerácia, bez ktorej
sa zvyšuje riziko viacerých chronických
ochorení. Práve preto sa čoraz viac ľudí –
najmä vo vyššom veku – rozhodne riešiť
problémy so spánkom pomocou rôznych
syntetických tabletiek.
Foto: Canva.com

Tabletky na spánok fungujú u mnohých
ľudí, ale najmä krátkodobo. Ich hlavným
rizikom je vznik závislosti – mozog celkom stratí schopnosť navodiť si pohodu
potrebnú pre spánok a bez tabletiek je
spánok celkom nemožný. Iné skupiny
liekov pôsobia utlmujúco a hrozí pri nich
predávkovanie. Existujú aj tabletky bez
týchto dvoch hlavných rizík, ale tak ako
väčšina liekov, hrozia pri nich nežiadúce
bočné efekty: brnenie v rukách a nohách,
nechutenstvo, zápcha či hnačka, točenie
či bolesti hlavy – je ich celý rad a sú veľmi
individuálne.

CBDexpert

chronické, skôr než siahnete k akýmkoľvek tabletkám, mali by ste urobiť maximum pre fungovanie v zdravom režime:
dve až tri hodiny pred spánkom mať kľud,
nesledovať elektronické prístroje (hlavne
mobily), nejesť alebo ak jesť, tak len ľahké jedlá bez zbytočného cukru a tuku, cez
deň mať aspoň hodinu pohybu – ideálne
na čerstvom vzduchu a pred spánkom
mať svoj ukľudňujúci rituál – napríklad
čítanie knihy.

5% CBD olej

31,5
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0

EUR

10% CBD olej
,90R

45

EU

20% CBD olej

63,0

0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
VOHGXMWHQ£VDMQDIDFHERRNX
www.facebook.com/cbdexpert.sk

$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRP
DM9\NRQWDNWXMWHQ£V
D]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345

objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

komárňansko

Okrem týchto psychohygienických
zvykov sa mnohým ľuďom osvedčilo piť
Zdravý život a čaje
bylinkové čaje – ale treba vedieť aké.
Pokiaľ sú vaše problémy so spánkom Osvedčený relaxačný účinok má medov-

V poslednej dobe čoraz viac ľudí vyskúšalo na podporu rýchlejšieho a kvalitnejšieho spánku CBD. Laické reakcie sú pozitívne. A tie potvrdzujú aj vedecké štúdie.
CBD nie je liek, je to prírodná látka, ktorá
je pochádza z konopy siatej a poznali ju
prastarí predkovia vo všetkých častiach
zeme. Funguje tak, že stimuluje receptory endokanabinoidného systému v tele
a ten pomáha hľadať rovnováhu v mnohých procesoch organizmu. Podľa štúdie
vedcov z Univerzity v Colorade v časopise Permanente Journal z roku 2019 sa po
mesiaci užívania CBD prejavilo zlepšenie
u 66% pacientov trpiacich nespavosťou.
Obdobné výsledky majú aj viaceré menšie štúdie, avšak presný rozsah a očakávané účinky nie sú zmapované natoľko,
aby existovalo niečo ako záruka. Dôležité
je vždy dávkovanie a to si musí nájsť každý individuálne. Štúdie sa však zhodujú
v tom, že u pacientov užívajúcich CBD sa
neprejavili žiadne vedľajšie účinky.
Tak ako pri čajoch, aj pri CBD však platí, že žiaden prípravok nedokáže plne nahradiť efekt zdravotného životného štýlu
a preto každému, odporúčame, aby pracoval najmä na odstránení dôvodov, pre
ktoré sa mu nedarí ľahko zaspať.
» red.

33-0096
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM JAWA VELOREX HADRAPLAN MONTGOMERAK AJ
POKAZENÝ NEKOMPLETNÝ+DIELY MOTORY PONÚKNITE
0915 215 406

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM

Chcete si

14
RÔZNE / iné
podať

inzerát?

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

Najčítanejšie regionálne noviny

Za skromným chlapcom z Kysúc
Book Trust v New Delhi. Bol spoluzakladateľom Bienále ilustrácií Bratislava,
Bienále animácie Bratislava, Bienále Danuvius či Trienále insitného umenia. Bol
členom mnohých domácich i zahraničných porôt (IBA Lipsko, Bienále Brno, Andersenova cena, Bienále ilustrácií BratiDnes večer 8. novembra 2021 zomrel slava, Shankar´s Art Competition a pod.).
vo veku 86 rokov v Bratislave akademic- Za svoju prácu získal množstvo domácich
ký maliar, grafik, ilustrátor, všestranný i zahraničných ocenení
a univerzálny slovenský umelec, veľká
O jeho tvorbe vyšli viaceré rozsiahle
osobnosť slovenskej kultúry a verejného monografie, naposledy CIPÁR & LOGO.
života Miroslav Cipár.
ET… C od Vladislava Rostoku v roku 2021.
Miroslav Cipár sa narodil 8. januára Jeho osobný i tvorivý život predstavuje
1935 na Semeteši (Vysoká nad Kysucou, kniha rozhovorov novinárky Martiny
okres Čadca). Najskôr vyštudoval sloven- Grochálovej Počmáraný život (2013). Pre
ský jazyk a výtvarnú výchovu na Peda- vydavateľstvo Spolok svätého Vojtecha, s
gogickej fakulte Univerzity Komenského ktorým aktívne spolupracoval, ilustroval
v Bratislave, potom úspešne absolvoval naposledy Dona Quijota, ktorého vydania
grafiku a monumentálnu maľbu na Vyso- sa, žiaľ, nedožil.
kej škole výtvarných umení v Bratislave
Miroslav Cipár do posledných chvíľ
u profesorov Vincenta Hložníka a Petra aktívne pracoval a tvoril. S manželkou
Matejku.
Vilmou žil v Bratislave, mal dve deti, štyri
Patrí medzi najvšestrannejších a naj- vnúčatá a dve pravnúčatá.
univerzálnejších slovenských výtvarníkov. Venoval sa maľbe, voľnej grafike,
knižnej ilustrácii, dizajnu, monumentálnej aj značkovej tvorbe, bol autorom sôch,
divadelných výprav i kreslených filmov.
Okrem Slovenska samostatne vystavoval napríklad v Berlíne, Betleheme,
Daytone, Havane, Kobe, Kolíne nad Rýnom, New Delhi, Osake, Paríži, Pekingu,
Prahe, Tokiu či vo Washingtone.
V rokoch 1971 a 1972 pôsobil ako expert v indickom vydavateľstve Children´s
» Zdroj: TKKBS
Miroslav Cipár bol velikán. Grafik,
maliar, človek zásadových postojov.
Spolužiaci z Trenčianskeho ghymnázia o ňopm hovili ako o „skromnom
chlapcovi z Kysúc“. Taký zostal až do
svojho skonu.

Príklad:
RP KM 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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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.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, KMzameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Kto pomôže osamelým deťom v nemocniciach

Zdravotní klauni navštevujú pravidelne vyše 80 detských oddelení na Slovensku
Osemročná Amálka leží v nemocnici dlhé tri
mesiace, často trávi čas bez rodičov. Každý deň
podstupuje liečbu spojenú s rôznymi vyšetreniami a odbermi. Už si na to zvykla, ale aj tak
sa cíti občas osamelá a býva jej smutno za rodinou, domovom aj kamarátmi. Vždy sa však teší
na utorky a štvrtky. Vtedy ju totiž navštevujú
zábavní doktori a sestričky s červenými nosmi,
ktorí vedia, ako ju rozosmiať a zlepšiť jej náladu.

Ilustračné foto, autor: Katarína Bezáková

Aktuálne je v nemocniciach veľa chorých detí,
ktoré musia denne čeliť bolesti, osamelosti
a strachu z neznámeho lekárskeho prostredia.
Poslaním nášho občianskeho združenia je prinášať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú.
Preto už 18. rok profesionálni zdravotní klauni
pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc,
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kde sa nachádzajú detské oddelenia, ale tiež
seniorov vo vyše 30 zariadeniach. Prostredníctvom klaunského umenia pomáha viac ako 60
zdravotných klaunov z Červeného nosa zmierniť
stres a priniesť psychickú úľavu veľkým aj malým pacientom. Do nemocnice, kde leží Amálka,
prichádzajú dvakrát do týždňa, aby jej a ďalším
chorým deťom pomohli na chvíľu zabudnúť na
ich trápenia spojené s chorobou i pobytom v nemocnici, a vyčarili im úsmev na tvári.
Aj vy môžete pomôcť deťom, ako je Amálka.
Prispejte, prosím, akoukoľvek sumou online na
www.cervenynos.sk alebo priamo na účet
SK11 1100 0000 0026 2886 2684 a pomôžete
tak vrátiť úsmev na tvár tým, ktorí to teraz najviac potrebujú. ĎAKUJEME!

PENIAZE
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1000 €

EO gEi AJ VY

15 €
mesane.
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NÁBYTOK HALÁSZ

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

www.nabytok-halasz.sk

80% tovaru máme skladom alebo s dostupnosťou do 3 dní

Posteľ TIPO šírka
šírka rozmer: 140 cm, 160 cm, 180 cm a 200 cm
vysoká posteľ výška spania 52 cm
CENA od 540,- €

Rozkladacia sedacia súprava DORADO
s dvomi uložnými priestormi, š. 312 cm x hl.
150/210 cm v. 95 cm, spanie 285x130cm
Pôvodná cena 976,- € AKCIA 799,- €

pohovka PASTELA
rozkladacia pohovka s uložným priestorom,
spanie 190 cm x 155 cm
Pôvodná cena 435,- € AKCIA 399,- €

Sedacia súprava BERGAMO - rozkladacia na
každodenné spanie s uložným priestorom, rozmer 277 cm x 210 cm a spanie 244 cm x 206 cm
CENA 1 100,- €

Jedálenský set MAX V stôl a BOSS XIV
stolička. Stôl rozkladací 120 / 150 x 80 rôzne
farby. Stôl CENA 156,- € AKCIA 130,- €
Stolička CENA 42,- €, AKCIA 39,- €

Štýlový set (stôl so stoličkami) 2038+2620
rozkladací štýlový stôl so 6 stoličkami
Pôvodná cena setu 2 780,- €
AKCIA 1 200,- €

Vaľanda ERIK - molitanová s úložným
priestorom, šírka 90 cm výška 43 cm
CENA 150,- €

štýlová posteľ 1007 bez matraca - pre
rozmer matraca 200x200
Pôvodná cena 2 655,- € AKCIA 800,- €

kuchynská linka DAVE
CENA SKRINIEK od 28,- €

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 10% ZĽAVU na nezlavnený sortiment na všetkých našich predajniach.

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

KM21-45 strana

6

32-0049-13

Ezen reklámunt felmutatása ellenében 10% KEDVEZMÉNYT adunk a nem leszálitot árucikkunkre az osszes uzletunkben

DOMÁCNOSŤ

7

33-0087

KOMÁRŇANSKO
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ZÁRUKA

47-001

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

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

0800 162 162
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
MHGQRGXFK¨LDFHVWDNSUgFL

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• súrne hľadáme mužov-opatrovateľov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

PNEUMATIKY
UMATIKY

92Ě1e35$&291e32=Ì&,(
EDOLġRSHUiWRUYĄURE\YRGLġ
9=9]iVRERYDġ

CEZ
Z

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní

+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!

0]GDSRRGSUDFRYDQmPHVLDFDPLQ740 €
=gORK\NDªGSLDWRNYRY¨NH40 €
3UHSODWHQLHFHVWRYQFKOmVWNRY[PHVD´QH

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

759$/¬35$&291¬320(5

37-140

0LHVWRYNRQX*$/$17$

37-143

DSODWDªGRY¨N\640 €
6WUDYQkOmVWN\YKRGQRWH4,20 €='$50$
)LUHPQgGRSUDYDDXE\WRYDQLH='$50$

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
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0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

8

32-001-6

ZZZVWXGHQWVHUYLVVN_JDODQWD#VWXGHQWVHUYLVVN_

