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Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY
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020911 150 447

Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Pílenie, zrez rizikových stromov
Orezávame vysoké živé ploty
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu
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8PLATBA

v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
 v Prešove
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

66
-

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 400€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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Príjmeme 
operátorov 

do automobil. výroby 
na TPP v Malom Šariši. 

Práca na zmeny. 
Mzda 690 € /brutto + odmeny a 

príplatky. Stravné lístky 
4,50 €/kus/deň

e-mail: presov@mahax.sk

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o.
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Pekný, už februárový týždeň, váže-
ní čitatelia. A prepáčte český titulok 
– názov známej pesničky skupiny 
Olympic. V dlhšom tvare znie „Já, 
já, já, jenom já“.

„Jájistov“ je okolo nás veľa. Spra-
vidla si z každého z nás vezmú iba to, 
čo potrebujú oni, no „odplata“, či od-
mena za to neprichádza žiadna. Proste, 
berú si z každého človeka to, čo vyho-
vuje im a je prospešné im. Berú si vaše 
vedomosti, vašich priateľov, vaše kon-
takty, často váš čas a ochotu a narábajú 
s tým ako s vlastným majetkom, výluč-
ne vo vlastný prospech. Sú aj takí, ktorí 
si bez okolkov vezmú vaše peniaze a na 
polícii to obhájia tým, že „veď to nebolo 
úmyselné a dokáž mi úmysel“. Trestný 
čin je totiž úmyselný čin. Čo je neúmy-
selné, to je dovolené, aspoň podľa náš-
ho trestného poriadku. Ale, povieme 
si, kašľať na peniaze, v živote sú aj iné, 
oveľa dôležitejšie hodnoty. „Jájistom“ 
sa to nepokúšajte vysvetliť, odmietajú 
pochopiť. V živote sú na svete iba oni a 
všetci ostatní pre nich.

Čím viac takýchto ľudí okolo seba 
naviažete – práve vašou ochotou, lás-
kavosťou, ústretovosťou, tým viac sa 
váš život bude stávať bezútešným, 

temným, zúfalým, až kým vás úplne 
nevycicajú, ako upíri. Bezcitne, chlad-
nokrvne. A potom vás odhodia a nájdu 
si nový objekt svojho parazitizmu.

Toľko na dlhší úvod a teraz priamo 
ku kratšiemu záveru. Dávajte si pozor 
na to, ako narábate s vlastnou dôve-
rou, buďte obozretní, ak vás zrazu má 
niekto podozrivo „veľmi rád“, ak sa z 
jeho strany sypú k vám milé slová ako 
„šuter“ z korby nákladniaka. A najmä 
si všímajte a pamätajte, ako takíto ľu-
dia reagujú, keď naznačíte, že práve 
vy potrebujete s niečím pomôcť, po-
radiť, vybaviť, zariadiť. Obvykle zrazu 
nemajú čas, majú milión povinností, 
veď viete, „život nie je ľahký a treba sa 
obracať“.

V priateľstve nedominuje kvantita, 
ale kvalita. A pozor, v modernom svete 
to platí aj pre sociálne siete. A najmä. 
Tam vás vaši „priatelia“ 
dokážu dostať do takých 
malérov, že sa z nich 
budete hrabať do konca 
života. Takže – nech žijú 
priatelia, ale iba takí, 
ktorí v rovnováhe 
berú i dávajú.

Všetko dobré –

„Já“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

HĽADÁME STOLÁROV

Nástupný plat 3800€ mesačne

HOLANDSKA
Jazyk výhodou!
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Prijímame nových 

pacientov

Konečne ambulancia na ktorú ste čakali
Skúsení praktickí lekári pre dospelých

Ordinujeme 12 hodín denne 8.00 - 20.00 hod

Objednávanie na presný čas zadarmo

Vyšetrenia hradené zo zdravotného poistenia

Prešov, OC NOVUM, Legionárov 1,  tel.: 051/ 321 64 07 
www.praktickaambulancia.sk
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 145
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 TERASY• ZIMNÉ ZÁHRADY • PRÍSTREŠKY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

VYHRAJTE 400 €NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO  50%

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 149 €

zimné záhradyzasklievanie terás

splátky od 98 €

Zľavy platia do 15. 2. 2022

Gilbert Keith Chesterton povedal: 
„Aké ľahké je milovať ľudstvo a nená-
vidieť svojho suseda!“ 

Mnohí veriaci hľadajú cestu ako mi-
lovať a počúvať Boha. Svoju lásku alebo 
vďačnosť nedokážeme prejaviť priamo 
Bohu. Nie je to možné. Môžeme Mu ich 
dať len cez druhého človeka. Tak, že ho 
máme radi. Keď prosí o pomoc a my sa 
k nemu skloníme a pomôžeme mu. Keď 
bol Ježiš medzi ľuďmi, svoju pozornosť 
venoval tým, ktorí ju najviac potrebovali 
- hriešnikom, slabým, chudobným a ne-
mocným. Každý z nás dostal rôzne dary - 
život, talenty, zdravie a silu, blízkych ľudí 
okolo seba a mnohé ďalšie požehnania. 
Nedostali sme ich len pre seba, ale aj pre 
druhých. Tak ako sme dostali, tak máme 
rozdávať ďalej. Tým, ktorí to najviac po-
trebujú a najmenej si to zaslúžia.

Často pomáhame tam, kde je to 
vidieť alebo tam, kde sme odmenení 
úspechom a vďačnosťou. Lenže pomá-
hať treba aj ľuďom, ktorí slovo ďakujem 
nepoznajú. Aj tým, ktorí pre nás nemajú 
pekného slova a robia nám zle. Aj svojim 
nepriateľov by sme sa mali učiť milovať 
a modliť sa za nich. Nie je jednoduché 
vidieť v druhom človeku Krista. Najmä, 
keď vyzerá odpudzujúco a jeho skutky sú 

odsúdeniahodné. Spájať sa s Dobrom, je 
lepšie ako bojovať proti Zlu. Ľuďom ne-
pomôžeme odsudzovaním, ale prijatím. 
Svet neopravíme vlastnými silami, iba 
spojenectvom s Pánom.

Často hovoríme o tom, ako milujeme 
Boha a chceme zachraňovať svet. Ale ne-
znášame kolegu, závidíme susedovi a ne-
návistne útočíme na neznámeho človeka 
na internete. Veta miluj blížneho svojho 
ako seba samého, nemá na mysli vybranú 
skupinu našich obľúbencov, ale všetkých 
ľudí - alkoholikov, zlodejov, väzňov, pod-
vodníkov, politikov, ľudí s rozličnou far-
bou pleti, rôznymi kultúrami a jazykmi.

My si nevyberáme Boha. On si vy-
berá nás. Tak ako slnko, ktoré zasvieti 
na slnečnice a tie sa otáčajú k nemu. Aj 
my by sme sa mali otočiť a teplé lúče pre-
nášať ďalej. Boh nás nebude odmeňovať 
za to, čo sme dostali, 
ušetrili a nazhromaž-
dili. Nemusíme mať 
strach z inflácie, 
plesne alebo hrdze. 
Naše poklady v Nebi 
pozostávajú z toho, 
čo sme rozdali 
druhým.

Miluj blížneho svojho

» Ján Košturiak

5. februára 1936  
do kín bol uvedený vôbec posledný nemý film Moderná doba od 
Charlieho Chaplina.

Výročia a udalosti 6. februára 2004  
samovražedný útok si v Ruskom metre vyžiadal 40 obetí a 129 zra-
nených. Vina je pripisovaná Čečenským separatistom.

Výročia a udalosti
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»Kúpim Staré motorky JA-
WA,Čz aj diely.0949505827

»Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531
»Predám malé prasiatka, 
vykastrované, odčerve-
né – domáci chov. Predám 
húsku domácu, kohúty, oší-
panú - 150 kg. 0915 181 078

»Predám 2 kubíky suché 
dubové foršne a dosky 
vhodné pre stolára. 0908 
460 040.

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    
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PREPICHY
        POD CESTY

BYLINNÉ ZMESI
TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNY

   Bylinné zmesi tradičnej čínskej 
medicíny sú známe už tisíce rokov. 
Úspešne sa využívajú aj v súčasnosti 
a to predovšetkým v prevencii, alebo 
ako podporná terapia rôznych 
ochorení. Ich výhodou je to,
že sa jedná o že sa jedná o prírodné produkty. 
Vďaka tomu sú ich účinky na ľudský 
organizmus  jemné a maximálne 
šetrné. Ak sú vhodne zvolené 
prispievajú k celkovej harmonizácii 
organizmu.

   Fytoterapia predstavuje jeden
zo základných pilierov tradičnej zo základných pilierov tradičnej 
čínskej medicíny. Bylinné zmesi
sú navrhnuté pre jednotlivé „obrazy 
ochorení“ tak, aby boli maximálne 
efektívne.

   Pri ich príprave sa používajú rôzne    Pri ich príprave sa používajú rôzne 
kombinácie bylín a spôsoby ich úpravy 
s cieľom zmierniť, upraviť alebo 
naopak zvýšiť účinnosť bylín
a ich extraktov. Používajú sa napr. 
rôzne druhy praženia, opekanie
s rôznymi prísadami (napr. ocot, med, s rôznymi prísadami (napr. ocot, med, 
alkohol), varenie, zápar, klíčenie, 
fermentácia
a podobne.

   Základnou formou je odvar (tang). 
Táto forma je u väčšiny bylín 
najúčinnejšia, pretože varením
sa najlepšie uvoľňujú účinné látky. sa najlepšie uvoľňujú účinné látky. 
Obvykle sa varia dvakrát a pijú
sa dvakrát denne.
Ďalšie formy aplikácie účinných látok 
predstavuje prášok (san). 

Získava sa drvením, alebo mletím 
rastlín. Granulovaný prášok
sa získava už modernými 
technologickými postupmi pri ktorých 
sa výťažky z rastlín koncentrujú
a usušia do malých granúl.

   Guličky (wan) sa vyrábajú tak,
že sa daná zmes bylín uvarí a odvar že sa daná zmes bylín uvarí a odvar 
sa následne suší až do podoby pasty
z ktorej sa potom formujú malé guličky. 
Tablety (pian) sa vyrábajú z granúl.
KapsuleKapsule sú v dnešnej dobe veľmi 
často využívanou formou aplikácie 
liečiv. Medzi ďalšie obľúbené formy 
aplikácie patrí sirup, liehový extrakt, 
maste a náplaste.

Široká ponuka produktov 
tradičnej čínskej medicíny

a medicinálnych húba medicinálnych húb

www.tcmvital.sk

GENOVITAL s.r.o., Kúpeľná 6,
080 01 Prešov, tel: +421 905 665 6537. februára 1945     

bombardéry 15. leteckej armády USA zaú-
točili na Bratislavu.

Výročia a udalosti
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Zabúdame s našimi deťmi komuni-
kovať. Aj keď rodičia neraz robia do 
večera, treba si nájsť priestor na ko-
munikáciu. A nielen s malými deťmi, 
ale aj s tínedžermi. 

Isto, puberta, páčiť slová z dospie-
vajúcich je neraz demotivujúce. Ale aj 
to je úloha dospelých. Lebo dobrá ko-
munikácia môže predísť problémom i 
nástrahám násťročných. Všímať si treba 
aj neverbálnu komunikáciu dieťaťa. 

Môže sa zdať, že „vypočúvanie“ náš-
ho tínedžera môže byť narušením jeho 
súkromia. Ale aj túto oblasť musí rodič 
poznať v primeranej miere. Aby nedo-
chádzalo k nežiaducim prejavom sprá-
vania. Rodič má spoznávať svoje dieťa.  

Pravidelná komunikácia s deťmi 
rozvíja slovnú zásobu, učí deti vyjad-
rovať pocity, zážitky, problémy. Ak sa 
dieťaťu venujeme, získa istotu, že sa 
vám môže „vyrozprávať“ a nehľadá tak 
útočisko u iných alebo cudzích ľudí.

Správne nastavená komunikácia 
učí deti, ako majú komunikovať s iný-
mi ľuďmi. Ak si deti osvoja pravidlá 
efektívnej komunikácie bez agresie, s 
empatiou a asertivitou, je málo pravde-
podobné, že v krízových situáciách v 
spoločnosti vyvolajú svojím prístupom 
konflikt. 

Dá sa využiť aj elektronická komu-
nikácia. Sú situácie, keď sme odkázaní 
na zasielanie elektronických správ. Tam 
síce nevidíme neverbálne prejavy, no 

suplujeme ich rôznymi grafickými pros-
triedkami. Takáto komunikácia je navy-
še otvorenejšia a komunikanti si môžu 
repliku rozmyslieť.

Aké by mali byť témy rozhovorov? 
Nemali by to byť povrchné otázky typu: 
ako bolo v škole. Tvorivejšie otázky na-
značia väčší záujem o dieťa a rodič sa 
dozvie viac: S kým si sa v škole bavil? 
Čo sa ti tam nepáčilo? Nenudil si sa? Po-
chválil ťa niekto? Niečo si nepochopil? 
Potešil ťa niekto? Chutil ti obed? Ako si 
oddýchneš po škole? Stačí dve-tri otáz-
ky na nastolenie úprimného záujmu o 
komunikáciu. 

Nesmieme vynechať ani tému: ka-
maráti vášho dieťaťa. Neraz práve tí 
rozhodujú o tom, ako sa bude správať. 
Nemalo by sa stať, aby rodič nevedel, s 
akými ľuďmi sa jeho dieťa stretáva. Zdá 
sa, že touto témou zasahujete do súkro-
mia dieťaťa. Ste však zaň zodpovední. 
Vopred premyslené otázky pomôžu ro-
dičovi i dieťaťu.   

Dôležitý je aj čas, kedy sa pýtame. 
Niektorí tínedžeri sa neradi rozprávajú 
ráno, tesne po škole alebo večer. Treba 
vypozorovať ten správny čas. Určite 
neignorovať komunikáciu, ak je dieťa 
celý deň nevrlé. Nech sa vám akokoľvek 
zdá, že nestojí o komunikáciu, verte, 
že opak je pravdou. A vhodnou komu-
nikačnou stratégiou sa vám to časom 
potvrdí.

Komunikujem s tínedžermi

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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Dnes Vám predstavíme Janíka. 
(Píše sa v on-line časopise Gréc-
kokatolíckej rómskej misie). Ke-
ďže REGIONPRESS v rámci mož-
ností podporuje aktivity misie, 
v tomto článku sa dozviete o ďal-
šom zaujímavom ľudskom osude.

„Má strednú školu v odbore 
kuchár-čašník a varenie je jeho zá-
ľubou i prácou. Je Róm, pochádza z 
Čakľova a rád spieva. Deti mu často 
tipujú, že má „aspoň 30“, no má 
len 19 rokov, za ktorých však veľa 
toho stihol. Aj vďaka Otcovi Marti-
novi Mekelovi a Gréckokatolíckej 
rómskej misii. Janko Otca Martina 
spoznal už ako malý chlapec vďaka 
skautingu. Táto aktivita sa mu zapá-
čila, a tak začal chodiť do spoločen-
stva - a je v ňom dodnes.

Janko to mal vo vlastnej rodine 
dosť ťažké. Jeho otec bol ťažký alko-
holik, a tak bol Janko doma v stre-
se, mama tiež, a deti vychovávala 
iba ona. Janko spomína: „Mali sme 
otca, no nemali sme ho.“

V spoločenstve našiel Janík ako-
by svoju „novú rodinu“. Keď mal 14 
rokov, začal miništrovať a slúžiť ako 
kantor. Janík spolu s kamarátmi za-
ložili vlastnú kapelu, prepojenú so 
spoločenstvom a skautingom. Tiež 
začal slúžiť iným, a to vedením spo-
ločenstva pre mladších chlapcov a 
evanjelizáciami v osadách vranov-

ského okresu. Okrem toho mu o. 
Martin pomohol objaviť divadelný 
talent, a tak hral v niekoľkých pred-
staveniach.

 Pre Janka bol prelomový rok 
2021: na podujatí Cesta domov 
(článok nižšie), ktoré bolo v centre 
Savore SIGORD pre rómskych mla-
dých podľa vzoru seminára Otco-
vo srdce, prežil hlboké odpustenie 
svojmu otcovi, ktorý pred pár rokmi 
zomrel. Dosiaľ mal v sebe nenávisť 
voči nemu. Počas podujatia mu na-
písal list, na základe ktorého prišlo 
uzdravenie tohto vzťahu, dopomoh-
la k tomu aj modlitba príhovoru. 
Janko chce ostať v rómskej misii a 
pomôcť, aby podobnú skúsenosť, 
ako zažil on, mohli mať aj iní.

Rómovia pomáhajú Rómom

» Zdroj: https://romskamisia.sk/sigord/

Zamestnanci žiadajú o dávku ne-
mocenské iba ak PN trvá viac ako 10 
dní. Zamestnanci, ktorí sa ocitnú v 
karanténe alebo izolácii a ošetrujúci 
lekár im potvrdí dočasnú pracovnú 
neschopnosť z dôvodu karanténne-
ho opatrenia/izolácie, informujú o 
svojej práceneschopnosti v prvom 
rade svojho zamestnávateľa. 

Ten im bude vyplácať náhradu 
mzdy za prvých desať dní práce-
neschopnosti. Teda aj v prípade, ak v 
súvislosti s vlnou omikron zamestna-
nec absolvuje len skrátenú 5-dňovú 
karanténu. Zamestnanci o dávku ne-
mocenské žiadajú Sociálnu poisťovňu 
prostredníctvom elektronického for-
mulára až v prípade, ak im dočasná 
pracovná neschopnosť trvá viac ako 10 
kalendárnych dní.

Jedinou výnimkou sú zamest-
nanci, ktorí si uplatňujú nárok na ne-
mocenské po skončení pracovného 
pomeru v tzv. ochrannej lehote alebo 
zamestnanci, ktorým pracovnopráv-
ny vzťah skončil počas prvých 10 dní 
práceneschopnosti. Títo si v Sociálnej 
poisťovni podávajú žiadosť o dávku ne-
mocenské hneď.

V prípade zamestnancov nárok 
na dávku nemocenské zo Sociálnej 
poisťovne vzniká až od 11. dňa trvania 
dočasnej pracovnej neschopnosti. So-
ciálna poisťovňa preto prosí občanov, 
aby na túto skutočnosť nezabúdali a 

nezasielali žiadosť o dávku skôr. Keďže 
každú žiadosť musí Sociálna poisťovňa 
preskúmať, aj keď nárok na nemocen-
ské nevznikne, žiadosti zamestnancov, 
ktorým práceneschopnosť ešte netrvá 
viac ako 10 dní, môžu procesy posu-
dzovania nároku na dávku predlžovať. 
Ak teda zamestnanec doručí žiadosť a 
jeho dočasná pracovná neschopnosť 
nebude trvať viac ako 10 dní, Sociálna 
poisťovňa musí zamietnuť nárok na ne-
mocenské vydaním rozhodnutia. Táto 
činnosť oberá zamestnancov pobočiek 
Sociálnej poisťovne o čas, ktorý môžu 
venovať skoršej výplate ostatných ne-
mocenských dávok.

Samostatne zárobkovo činné oso-
by a dobrovoľne poistené osoby na 
rozdiel od zamestnancov žiadajú Soci-
álnu poisťovňu o pandemickú dávku 
nemocenské prostredníctvom vyplne-
nia elektronického formulára hneď od 
prvého dňa práceneschopnosti z dôvo-
du karanténneho opatrenia/izolácie.

Omikron, karanténa a PN

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

Hoci sa teraz tešíme zo zim-
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prijmeme do zamestnania
Pracovná pozícia Elektrikár – obsluha obaľovacej súpravy
Oblasť pôsobenia: Dopravné stavby Dolné Obdokovce
 Dopravné stavby Bratislava – Podunajské Biskupice
požiadavky:
1. Ukončené vzdelanie elektrotechnického zamerania 
2. Osvedčenie §22, 23
3. Vodičský preukaz skupiny B
4. Komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita
Nástup: ihneď
Ponúkame: ubytovanie v areáli prevádzky, silné zázemie úspešnej spoločnosti 
s medzinárodnou účasťou – 100% vlastníkom je rakúsky stavebný koncern 
STRABAG Societas Europaea
Platové ohodnotenie: od 5,83€ / hod. + základné prémie 30%

Záujemcovia môžu svoju žiadosť spolu so životopisom poslať na: 
STRABAG s.r.o., ul.Svornosti 69, 820 11 Bratislava, 

alebo e-mail: milan.sajban@strabag.com 52
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 145

8. februára 1993     
do platnosti vstúpila nová slovenská 
mena – slovenská koruna.

Výročia a udalosti

9. februára 1923     
premiéra operety Zem úsmevov od Franza 
Lehára.

Výročia a udalosti
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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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

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 32
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