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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Modra
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Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (18.210 domácností)

auto-moto/iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim 2 alebo 3 izbový byt 
v PK, 0907 093 386
»Kúpim rod. dom v PK - oko-
lí, do 400.000 €, 0915 394 
215
»Kúpim Garzónku v PK - v 
Modre, 0907 093 386

hobby a šport
»Kúpim ľudové kroje 
0902708047 

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP PK 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, PK 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    
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA
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predplatne@mafraslovakia.sk             www.eurotelevizia.doschranky.sk             +421 917 238 238
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Byť empatickým znamená, že máme 
vrodenú schopnosť sa vcítiť do 
druhých a vnímať ostatných ľudí. 
Byť empatickým je oveľa viac, než 
byť len veľmi citlivým. Empatia je 
schopnosť porozumieť citom a vní-
mať pocity druhého  človeka. Pra-
mení zo sebauvedomenia. 

Čím otvorenejší ste  k vlastným 
emóciám, tým dokážete lepšie rozozná-
vať a rozumieť city iných ľudí. Nemenej 
dôležitým predpokladom je schopnosť 
a vôľa počúvať. Vcítenie, vciťovanie sa, 
alebo empatia, je prenášanie sa do sve-
ta predstáv druhého, do jeho emócií, 
spôsobu myslenia a postojov. Vcítenie 
je zložitý emocionálny proces či schop-
nosť premietnuť svoje vlastné „ja“ do 
psychického obrazu inej osoby tak, že 
nastane súznenie a následné porozu-
menie postupujúce od emotívnej k ra-
cionálnej rovine. Vciťovanie sa je pod-
mienkou možnosti chápania druhého.
Lenže, sú tu aj takí, o ktorých by sme 
v podstate mohli pokojne hovoriť ako o 
ľuďoch bezcitných. Tí, ktorým empatia 
chýba. Človek s nižšou empatiou ne-
hľadí na následky svojich rozhodnutí 
či činov. Nie vždy bude pozerať na mož-
né názory a pocity človeka, ktorému 

uštedrí hodnotenie, prípadne ranu pod 
pás.  

Empatický človek ani nemusí ve-
dieť, čo to empatia je. Ak sa však rozvoju 
empatie dostatočne nevenujeme, začí-
name sa prejavovať čoraz ľahostajnej-
šie. Za posledných 20 rokov sa empatia 
výrazne znížila. Vytláča ju oveľa mód-
nejšia nevšímavosť, surovosť, ignoran-
cia a arogancia. Na všetkých stupňoch 
riadenia a vo všetkých vrstvách spoloč-
nosti. Lebo je to módne, lebo hlupáci si 
zamenili empatiu za slabošstvo. Lebo 
hlupáci nikdy nemali k vciťovaniu 
sa do situácie iných nejaký pozitívny 
vzťah. Lebo hlupáci sú presvedčení, že 
na svete sú iba oni, potom oni, potom 
dlho nikto a napokon zas iba oni. Mód-
nosť sa neuveriteľne rýchlo šíri. Tak, 
ako módne tepláky, tak aj bezcitnosť. 
A nemyslime si, že bezcitnosť je iba su-
rovosť. Je to aj bezohľadnosť. 
Tupá bezohľadná potreba 
presadzovať svoje ja. Iba 
to svoje.

A to je viac ako iba 
smutný jav. Pokojný 
vstup do emaptic-
kého adventu, milí 
čitatelia!

Pozor, prichádzame o empatiu!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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32 rokov žijeme v demokracii. Nie je 
ideálna. Narúšajú ju skorumpovaní 
politici a mafiáni.

Demokracia je nebezpečná sama pre 
seba. 

V histórii sa viackrát stalo, že umož-
nila fašistom alebo komunistom vykriko-
vať ich heslá a agitovať ľudí - až kým ne-
vyhrali voľby a demokraciu jednoducho 
zrušili. Dnes majú extrémisti a rôzni bláz-
ni aj iné možnosti ako iba demonštrovať 
na ulici. Na destabilizáciu spoločnosti 
môžu používať internet alebo mobilné 
telefóny. Sú to rôzne “anti“ skupiny, ktoré 
nájdu nepriateľa a bojujú proti nemu. Ne-
priateľ ani nemusí reálne existovať, oni 
sa však potrebujú organizovať, kričať a 
bojovať. V skutočnosti bojujú s vlastnou 
hlúposťou alebo komplexmi. Niekedy sa 
prejavujú nenávistnými útokmi na inter-
nete, inokedy útočia aj fyzicky - na fut-
balových štadiónoch alebo bez rúška v 
obchodoch. Otravujú tak ostatných nor-
málnych ľudí, predavačky aj policajtov. 
Potrebujú robiť okolo seba cirkus, natáčať 
si hrôzostrašné videá a dávať ich na so-
ciálne siete. Ktovie, či to majú z vlastnej 
hlavy, alebo ich platia politici a mafiáni, 
ktorým hrozí väzenie a vedia, že ich už 
môže zachrániť iba revolúcia. Mám veľ-

kú obavu z koalície FIKOPEKO - Fico, Kol-
lár, Pellegrini, Kotleba.

Aj ja som proti niektorým veciam - 
korupcii, násiliu, vojnám alebo znečisťo-
vaniu životného prostredia. Môžem si vy-
brať nejakú skupinu anti demonštrantov 
a ísť proti nim bojovať. Alebo sa môžem 
snažiť o slušnosť, poctivosť, pokoj, mier, 
spoluprácu, čisté vzťahy a ochranu príro-
dy. Slovo boj možno ani nie je na mieste. 
Dobré veci sa majú robiť v tichu a s láskou 
v srdci. Tí, čo hulákajú, prišli iba rozbíjať 
a ničiť. Tí, čo stavajú, nepotrebujú ne-
návistné pokriky. Bolo by dobré, keby 
sme mali viac ľudí za dobro, ako tých 
anti krikľúňov. Som dosť antisystémový 
človek. Nemám veľmi v láske štát a úrad-
níkov, ktorí nám komplikujú život. Ne-
zbavíme sa ich však tým, že im budeme 
nadávať. Potrebujeme prebrať niektoré 
ich funkcie na seba a 
obmedziť im tak pole 
pôsobnosti. Naše 
zdravie, podnika-
nie, pomoc núdznym 
alebo vzdelávanie detí 
nepatria štátu. Ve-
nujme sa im 
- bez zbytoč-
ného kriku.

Anti

» Ján Košturiak

28. novembra 1989   
Nežná revolúcia: Československá vláda a Občianske fórum sa dohod-
li na zrušení článku ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany

Výročia a udalosti

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Kvačalova 20, 821 08  Bratislava

2495 K autotronik
opravy a diagnostika vozidiel, elektrické 
a hybridné pohony, spôsobilosť 
v elektrotechnike

3759 K komerčný pracovník v doprave
manažment technicko-ekonomických 
vzťahov    

2684 K bezpečnostné systémy v doprave a 
priemysle         n  o v i n  k  a 

údržba, opravy a diagnostika bezpečnostných 
systémov v doprave a automobilovom 
priemysle, spôsobilosť v elektrotechnike 

3 - ročné štúdium ukončené výučným 
listom možnosťou pokračovať  
v nadstavbovom štúdiu:

2466 H mechanik opravár 02 stroje a 
zariadenia - zameraný na nadstavby a 
špeciálne zariadenia CMV (cestné motorové
vozidlá), opravárenskú techniku a špeciálne 
vozidlá  n  o v i n  k  a 

3766 H lodník - obsluha plavidiel    

2414 L 01 strojárstvo

2493 L predaj a servis vozidiel   n  o v i n  k  a 

3757 L dopravná prevádzka - 2-ročné 
nadstavbové štúdium      

2381 Q 00 strojárstvo 

3764 Q logistika a manažment v cestnej 
preprave  - získanie druhej maturity v SDV 
- DUÁL 18+ absolventský diplom DiS 
- diplomovaný špecialista   

2487 H autoopravár
01 mechanik - opravy a diagnostika vozidiel
02 elektrikár - opravy a diagnostika 
elektroniky vozidiel
03 karosár - opravy a diagnostika  karosérií 
a rámov vozidiel 
04 lakovník - opravy a diagnostika lakovania

3778 K technik informačných 
a telekomunikačných technológií         
n  o v i n  k  a 

IKT v doprave a automobilovom priemysle

3767 M dopravná akadémia
bilingválny odbor pre zasielateľstvo a logistiku

3776 K  01 mechanik lietadiel - mechanika
 02 mechanik lietadiel - avionika,
 špecifické zameranie na opravy 
 a pilotáž, malých lietadiel a dronov 
 n  o v i n  k  a  

ŠTUDIJNÉ ODBORY  

POMATURITNÉ ODBORY ISCED 5B

Odborná prax v systéme duálneho vzdelávania 
alebo na zmluvných pracoviskách a v autorizovaných 
servisoch 

Návštevu a obhliadku školy, bližšie informácie 
o možnostiach štúdia je možné dohodnúť individuálne
na uvedených telefónnych číslach.

web: www.sosdba.sk
e -  mail: sekretariat@sosdba.sk

telefón: +421 905 812 277

+421 907 671 991

+421 2 22 20 50 45 

4 - ročné štúdium ukončené maturitným vysvedčením  
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+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

BLACK

FRIDAY

veľké

znižovanie  cien

od 20. do 30. novembra

CBDexpert

5% CBD olej

10% CBD olej 20% CBD olej

6% CBD olej 3% CBD olej

www.cbdexpert.sk 

24
,00
EUR

36,00
EUR

25,00
EUR 21,00

EUR

50,00
EUR

31,50 €

45,90 €

34,80 € 28,80 €

63,00 €
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Autoimunitné poruchy a CBD
Autoimunitné poruchy patria medzi 

problémy, ktoré postihujú čoraz väčšiu časť 
populácie. Celkovo postihujú 5 až 7 percent 
ľudstva, v rozvinutých krajinách však býva 
tento podiel vyšší. Momentálne je popísa-
ných už viac ako 100 diagnóz, ktoré sa radia 
do skupiny autoimunitných ochorení.

Spoločným znakom autoimunitných 
chorôb je, že sa náš vlastný imunitný systém 
omylom zameriava na naše zdravé tkanivá 
a náš organizmus dostáva signály, aby proti 
nim bojoval. Môže sa to diať v takmer v kaž-
dej časti tela – týmito poruchami môže byť 
postihnuté naše srdce, mozog, nervy, svaly, 
pokožka, oči, kĺby, pľúca, obličky, žľazy, trá-
viaci trakt a cievy. Medzi najčastejšie autoi-
munitné poruchy patria:

•  Celiakia
•  Crohnova choroba
•  Lupus
•  Psoriáza
•  Cukrovka 1. typu
•  Skleróza multiplex
•  Addisonova choroba
•  Grevesova choroba
•  Reumatoidná artritída

Sprievodným znakom autoimunitnej poru-
chy je vznik zápalu, častokrát na viacerých 
miestach zároveň. Presná príčina autoimu-
nitných porúch nie je známa a zrejme ide o 
kombináciu genetických a vonkajších fakto-
rov. To ovplyvňuje aj možnosti liečby. Pri väč-
šine nie je možné úplne vyliečenie.

Každé autoimunitné ochorenie je vážnou 
poruchou, ktorú treba riešiť s lekármi. Viacerí 
pacienti potýkajúci sa s problémami spôso-
benými autoimunitnými chorobami skúšajú 
popri liečbe hľadať úľavu, ktorá by zmier-
ňovala sprievodné nepríjemnosti. Jednou z 
alternatív takejto úľavy je aj kanabidiol, teda 
CBD.

CBD má pri ľuďoch trpiacich autoimunitný-
mi ochoreniami viac dôvodov, pre ktoré si ho 
vyberajú. Prvým je, že medzi známe účinky 
CBD patrí modulácia imunitných reakcií. CBD 
pôsobí na receptory tzv. endokanabinodného 
systému, ktorý máme všetci v tele. Napríklad 
štúdia vedcov J. Nicholsa a B. Kaplanovej z 
Univerzity v Missisipi konštatuje, že tento 
systém po pôsobení CBD prispieva k regulá-
cii imunitnej odpovede, presnejšie k tlmeniu 
nadmernej produkcie niektorých cytokínov a 
chemokínov.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou CBD je jeho 
protizápalový účinok. Práve zápaly sú ty-
pickým a nepríjemným sprievodným javom 
mnohých autoimunitných ochorení. Aj v tom-
to ohľade je CBD u pacientov s imunitným 
ochorením vítanou úľavou. Spolu so zápalmi 
sa CBD podieľa aj na potláčaní bolesti. Vďaka 
tomu, že CBD nemá na rozdiel od niektorých 
liekov nepriaznivé vedľajšie účinky, použí-
vajú ho  v súvislosti s tlmením bolesti najmä 
ľudia, ktorých trápi bolesť dhodobo.

Medzi známe príbehy patrí príbeh Con-
stance Finley. Tá v roku 1996, veku 44 rokov 

ochorela na zriedkavé autoimunitné ocho-
renie ankylozujúca spondylitída, z ktorej sa 
neúspešne liečila až do roku 2008, kedy jej 
predikovali už len pár týždňov života a vy-
soké riziko infarktu. V zúfalstve sa chytala 
čohokoľvek a tak sa dostala k informáciám 
o produktoch z konope. Vzhľadom jej stavu 
musela byť veľmi opatrná a tak sa rozhodla 
sama pestovať konope a robiť čo najdokona-
lejšiu extrakciu účinných látok z nej.

Po tom, čo konečne zaznamenala zlepšenie 
stavu zmenila svoj život a rozhodla sa veno-
vať výskumu možností ako využiť výťažky z 
konope v prospech zdravia. Dnes je šéfkou 
vlastnej firmy podnikajúcej v oblasti výro-
by konopných produktov, držiacej viaceré 
patenty a pomáhajúcej veľkému množstvu 
pacientov ďalšími ochoreniami. Jej podnika-
teľská filozofia vychádza z jej skúsenosti a tak 
sa snaží o čo najdokonalejšie postupy a čo 
najčistejšie produkty.                » red.
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299,99 €

AMBITION Jedálenská
súprava Porto 42-dielna

dr092
LION ŠPERKY A HODINKY

shopjk.sk

29,90 €
15,90 €

DEMRO

3,39 €

YarnArt Rapido

2,00 €329,00 € 570,00 €

Les zdola

20 ,00 €

320,00€

28,00€

319,90 €

www.trtechnic.sk

Minister školstva otvoril trh učeb-
níc. Škola si môže vyberať učebnicu 
podľa seba. Teda už ju neurčuje štát. 
Problémom je, že je málo učebníc, 
autorov. Niektoré predmety učebni-
cu doposiaľ nemajú. A niektoré vy-
dané učebnice sú nekvalitné. 

Učebnica je dôležitým prostried-
kom vzdelávania. Najmä v období diš-
tančného vyučovania, keď škola musí 
spolupracovať aj s rodičmi pri samoštú-
diu žiakov. Máme veľa rodičov, ktorým 
na vzdelávaní detí záleží a spolu s nimi 
sa učia. Preto je dôležité, aby bola učeb-
nica zrozumiteľná aj pre nich. Nemôže 
sa stať, že rodič po otvorení knihy netu-
ší, ktorý z textov má žiak vedieť, čo má v 
danej úlohe riešiť.   

Problémom je, že učebnice sú prepl-
nené, sú v nich zaujímavosti, obrázky a 
rôzne alternatívne texty. Laik ťažko vie, 
čo musí žiak zo zhluku textu ovládať. 
Nehovoriac o tom, že máme učebnice, 
ktoré nemajú systém. Potom sa to rie-
ši tak, že si žiaci píšu poznámky. Aký 
zmysel má taká učebnica, keď musíme 
učivo nanovo zapísať? 

Orientovať sa v učebnici treba učiť 
aj žiakov. Najmä v situácii, keď sú ozaj 
preplnené a obsahujú rušivé prvky 
(veľmi veľa ilustrácií). Veď už šiestaci 
majú učebnice ako dospelí - plné strany 
textov. Neraz s informáciami, ktoré sa 
nemajú učiť. Učebnica totiž môže obsa-
hovať viac informácií ako štátny vzdelá-

vací program. No v dnešnej dobe je neú-
nosné všetko vyžadovať od žiakov. Žiaľ, 
mnohí učitelia stále učia systémom - je 
to v učebnici, musíš to vedieť. Učebnica 
k tomu navádza aj žiaka, aj rodiča.  

Kým na I. stupni by sme ešte mohli 
povedať, že učebnice sú viac-menej 
dobrým sprievodcom, tie na II. stupni 
majú závažnejšie nedostatky. Napr. 
učebnice matematiky. Na nich ozaj zá-
leží, aby aj slabší žiak pochopil. Keď 
sa však učím so synom, pravidelne si 
musím vyhľadávať výklad na internete. 
Učebnica témy vysvetľuje tak, akoby 
boli všetci jednotkári. Je graficky nepre-
hľadná a obsahuje málo príkladov na 
precvičenie. Preto k nej treba pracovný 
zošit. Ten zas obsahuje nejasné  úlohy, 
ktoré bežný rodič nepochopí. „Chlievi-
ky“ na vpisovanie riešenia príkladov 
sú také malé, že žiak by musel písať mi-
niatúrnym písmom. Miesto je iba na vý-
sledok, avšak vieme, že v matematike je 
dôležitý aj postup. 

Aj od učebnice závisí úspech žia-
ka. Žiaľ, niekedy sú v kritériách na 
učebnicu aj požiadavky, ktoré ju robia 
nezrozumiteľnou. Možno by namiesto 
desiatok pracovných zošitov stálo za 
pozornosť vrátiť sa ku klasickým učeb-
niciam so systémom: učivo, práca s 
textom, vysvetlenie, cvičenia. Keď sa 
žiak k takejto knihe kedykoľvek vrátil, 
vedel, čo má vedieť.            

Učebnice

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

1. decembra 1835    
Hans Christian Andersen publikoval svoju 
prvú knihu rozprávok

Výročia a udalosti
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
• TLAČIAROV
• ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne

• NASTAVOVAČOV orezových liniek

• KNIHÁROV - zoraďovačov

• KNIHÁROV - rezačov

• MECHANIKA polygrafických strojov

• SKLADNÍKOV
• ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA 

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 
• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

Mzda od 850 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 500 €, príplatky do 150 €)
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Super výhodná práca 

aj brigáda pri balení 

veselých produktov

Výhody:

 jednoduchá práca  príjemný kolektív

 príjemné prostredie  nástup ihneď

 ubytovanie zdarma

www.pracahned.eu

0917 465 632

0917 839 697

0908 961 969

0948 002 048

0908 783 501
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Stavebná 

prijme

Práca na území SR. Nástup po dohode. 

tel: 0918/413582  I  mail: info@gsksro.sk

Ponuka vhodná pre: 

TPP - 7 EUR/hod./ úkol

 

TESÁROV
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Info: 0902 419 329, e-mail: m.ertl@jsb.sk
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KURZ SBS
V BRATISLAVE

KURAM

Volajte: 0904 001 475

195 €
CENA 

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

kurz  začína 13.12.2021
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 

VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 

NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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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 

 

• zarobte si pred Vianocami alebo dvojnásobne 
  cez Vianoce!

• v decembri výrazná zľava z poplatku!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
2
-0
0
1-
8

ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  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 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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