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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

  Najčítanejšie

regionálne noviny

Týždenne do 25 000 domácností

P

62-0043

Tel.: 0905 695 635
htrade@mail.t-com.sk
za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

87-0027

87-0027

Predaj náhradných dielov
na LKT 81, LKT 80.
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85_0242

ITA
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Nie otáčky, ale obrátky. Slovenčina naša
Nie omluvenka, ale ospravedlnenka.
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 saldor@azet.sk
  www.saldoor.sk


62-0048
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STRIEKANÉ IZOLÁCIE
Nemecká kvalita

S PLECHOVÉ
TRECHY

3x5m

Najlacnejšia
strešná krytina v okolí
GARÁŽE
Tesárske
Pokrývaèské
399€ Dovoz a montáž
ZDARMA
Klampiarske

NOVINKA

LE GÁ LN A
LIK VID ÁC IA AZ BE ST U

Ponuky
a zameranie
ZDARMA.
e GARÁŽOVÉ
BRÁNY
na mieru
!

0940 88 88 29

87-0002

Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
87-0038

PRÁCE

62-0031

OSB III dosky

0915 377 320 www.SUPERPENA.sk info@superpena.sk
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62-0057

62-0023

rýchlo a lacno

27-0017-35

SERVIS
OKIEN
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redakčné slovo / zdravie, SLUŽBY

O úcte i neúcte
Naopak, neúcta je iba tak nanajvýš
prejavom samoudelenej si nadradenosti, povýšenectva, neochoty zaoberať sa
nejakými inými záujmami a hodnotami, ako tými vlastnými. Okrem iného
„biznisu“, samozrejme.
V našej spoločnosti nám chýba
schopnosť úcty, úctivosti. Ťažko ju čakať od politikov egoistov a kariéristov,
tí majú tak akurát vzťah k peniazom a
k moci, ani tu vlastne nemožno vravieť
o úcte, skôr o znásilnení systému, ktorý
im moc iba prepožičal, určite nie však
bez výhrad daroval. To je totiž princíp
demokracie, u nás roky ignorovaný. Ak
by politici mali úctu k občanom, plnili
by a splnili by svoje predvolebné sľuby
a neobmedzili by sa iba na ľúbivé lži a
rozdávanie úplatkov zo štátneho rozpočtu, teda, z nášho spoločného majetku. Ale to by museli mať najskôr úctu
aj sami k sebe. Zatiaľ nám predvádzajú
iba neúctu – k sebe samým, k sebe navzájom medzi politickými stranami, k
sebe ako opozícia a koalícia a k nám,
občanom štátu, ktorý majú zverený do
rúk – nami, tými spomínanými no pre

nich zjavne nepodstatnými občanmi
štátu.
Jeden z vás, vážení čitatelia, nedávno okrem iného do redakcie napísal, citujem: „Úctu alebo neúctu k slovenskej
reči je poznať na každom z nás denne,
podľa ochoty naučiť sa správne spisovne rozprávať, je možné aj povedaťvtáka poznáš po perí a človeka po reči.
Ľahúčko sa vykrikuje som preslovenský, ale ťažko môže byť niekto preslovenský, ak neovláda alebo si nechráni
spisovnú slovenčinu (samozrejme ak
študoval na slovenských školách) - k
tomu je potrebné viac námahy ako len
slovná pretvárka!“ Nuž a platí to nielen
o úrovni poznania jazyka. Platí to o
spoločenskej úrovni ako takej, je to o
úcte a neúcte.
Účet by mal vystaviť volič, lenže
mnohí z voličov už tiež stratili úctu k
sebe samým. Takže, ako z
toho von? Jednoducho –
uznávať vážnosť, niekoho prirodzenú autoritu a
hodnoty čohokoľvek čo
hodnoty má.
Nech sa vám
darí – s úctou

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

nový tovar
LETNIČKY - TRVALKY
MUŠKÁTY - ZÁVESNÉ KOŠE
BYLINKY - ČUČORIEDKY

MIND v angličtine znamená myseľ,
myslenie, rozum, intelekt. MIND
je ale aj skratka pre stravu, ktorá
ochraňuje kognitívne funkcie mozgu, chráni pred vznikom Alzheimerovej choroby a pomáha navrátiť činnosť mozgu po mozgovej príhode.
Ide o spojenie výhod stredomorskej a
DASH diéty, ktorá dokáže spomaliť degeneratívne procesy mozgu. Spája najzdravšie diéty.
Potraviny sú rozdelené do dvoch
skupín - na tie, ktoré sú prínosom a na
tie, ktorým sa treba obmedziť, alebo sa
im vyhnúť:
10 skupín potravín, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie mozgu a
treba ich zaradiť do jedálneho lístka
pravidelne:
Celozrnné obiloviny - 3 a viac porcií
denne
Zelená listová zelenina - 6 porcií týždenne
Ostatná zelenina - 1 porcia denne, pridaná k pravidelným porciám zelenej
listovej zeleniny
Orechy - 5 porcií týždenne
Bobuľoviny - 2 alebo viac porcií týždenne
Fazuľa alebo strukoviny - 3 a viac porcií týždenne
Ryby - 1 a viac porcií týždenne
Hydina - 2 a viac porcií týždenne
Víno - 1 porcia denne, ale nie je podmienkou
Olivový olej - používaný ako hlavný olej

na varenie
5 skupín potravín,
ktoré treba obmedziť:
Pečivo a sladkosti - menej ako 5 porcií
týždenne
Červené mäso - menej ako 4 porcie týždenne
Syr - menej ako 1 porcia týždenne ( u
ľudí s osteoporózou treba konzultovať
u lekára)
V rebríčku najzdravších a najlepších
diét má MIND 4. miesto, aj napriek
tomu, že jej princípy boli spísané iba v
roku 2015. Ale trojročné vedecké skúsenosti na veľkom počte potenciálne
rizikových pacientov a pokračovanie
klinického skúšania na renomovaných
pracoviskách sú dôkazom významu takejto stravy. Riziko Alzheimerovej choroby dokáže znížiť o tretinu až polovicu.
Príklad rozpisu stravy
na jeden deň:
Raňajky: grécky jogurt s ovsenými
vločkami, čučoriedkami a orechmi
Obed: na pare robený plátok
lososa, veľká porcia zelenej listovej zeleniny
Večera: zelená fazuľka
s olivovým olejom, hnedá ryža, pohár bieleho
vína

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

OBNOVA STRIECH

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
ka
Reálna záru
TESÁRSKE PRÁCE
12 rokov
OBHLIADKA ZDARMA

ZÁHRADNICTVO

CIA
0949 765 613 LETNÁ AK

27-0033-10

Úcta je uznanie vážnosti, autority
niekoho, hodnoty niečoho. Úcta je
teda do istej miery aj akceptácia.

MIND diéta

STROMY KVETY
KRÍKY OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ PORADENSTVO
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

GAŠTANOVÁ 4, HUMENNÉ
www.zasas.sk
0908 993 466

Slovenčina naša

83-0145

Nie obdržať, ale prijať, dostať.
Nie prehmat, ale prechmat.
Nie pauza, ale prestávka.
Nie ruksak, ale plecniak.
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Bohaté prázdniny

ALU RENOSTAV s.r.o.
Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY

GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

pre pohodlie domova...
INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY

PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE
DECCO 83

obchod.alurenostav@gmail.com
0907 533 504 0918 841 371

87-0013

7-komorový profil,
ktorý spĺňa
najnáročnejšie
normy EÚ
3-tesnenia
3-sklo

Letné prázdniny sú už v plnom prúde.
Každý z nás, špeciálne to platí u detí,
túži po tom, aby prežil prázdniny bohaté na zážitky.
Čo to ale znamená, prežiť na zážitky
bohaté leto? Určite to môže byť aj o navštívených miestach, a tým nemyslím len na
tie v zahraničí. Naše Slovensko je rovnako
krásna krajina. Možno trošku neznáma, ale
o to viac fascinujúca pre každého, kto sa ju
podujme spoznávať. Bohaté leto môže priniesť aj nové priateľstvá, nové lásky. A má
určite mnoho ďalších podôb.
Jedno však má bohaté leto spoločné s bohatým životom. Ide o najdôležitejšiu prísadu, bez ktorej môžeme mať koľko chceme
peňazí či majetku, ale pravé bohatstvo do
hĺbky nespoznáme. Ide o najdôležitejšiu
prísadu, bez ktorej môžeme navštíviť všetky
štáty sveta či sa hrdiť množstvom priateľov,
ale to pravé bohatstvo života nám napriek
tomu uniká.
Bohatý = Boh a Ty. Naozajstné bohatstvo nám neprinášajú len samotné svetské
peniaze či sláva. Ani zbieranie vlajok z navštívených krajín sveta. Ozajstné bohatstvo nachádzame a spoznávame vtedy,
keď žijeme život naplnený Bohom. Ak sa
o to, aby sme boli úspešní v škole či v profesionálnom živote (lebo aj toto sú dôležité
veci), alebo aby sme prežili naplnený voľný
čas, snažíme ruka v ruke s Ním.
„Pomôž si človeče, aj Boh Ti pomôže.“ On
nám pomáha aj vtedy, keď si to neuvedomujeme. Napríklad keď sa bojíme o budúcnosť.
„A prečo ste takí ustarostení o obleče-

nie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú:
nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím
vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve
neobliekal tak ako hociktorá z nich. Keď
teda Boh takto oblieka trávu na poli,
ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece,
či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní?“ (Mt 6,28-30).
Letné prázdniny sú v plnom prúde. Nezabúdajme ani v zaslúžených časoch voľna
na ľudí, ktorí si ich z rôznych dôvodov užiť
nemôžu či nedokážu. Myslím najmä na
zdravotne trpiacich ľudí. Tiež na tých, prenasledovaných pre svoju vieru.
Pomoc druhým nepozná voľný čas.
Som plný viery, že ľuďom trpiacim či odkázaným budeme každý v rámci našich možností naďalej pomáhať aj cez prázdniny.
Nielen dary, ale tiež modlitba je synonymom pomoci a dobra človeka. A v dobro
ľudí veril aj páter Werenfried van Straaten, zakladateľ pápežskej nadácie ACN.
„Ľudia sú oveľa lepší, ako si myslíme. Aj
Boh je oveľa lepší, ako si myslíme.“
Slovenská národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi ďakuje všetkým čitateľom, ktorí vo svojich modlitbách
myslia na našich prenasledovaných a núdznych bratov a sestry. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí štedrým srdcom a finančnými
darmi pomáhajú zmierňovať ich utrpenie.
Prajeme všetkým leto bohaté nielen na
skutočné zážitky, ale aj hĺbku srdca a pomoc druhým.

» Jozef Bednár
ACN Slovensko

Fotosúťaž Cesta svetla 2019
1090 EUR

390 EUR
MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ,
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

30 ROKOV NA TRHU
BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

- odstránenie nečistôt
- vynikajúca nepriepustnosť vody
- rýchla obnova žľabov a komínov
- vzhľad škridle
- nízka hmotnosť
- vysoká životnosť
Bituflexroznava@gmail.com

- 25 rokov záruka
a dlhoročné skúsenosti
- zameranie zdarma
- bez zálohy
- kvalitný taliansky
materiál zn. Index

0950 266 604

85_0034

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, pre ktorú zabezpečujeme mediálne partnerstvo, prichádza s ďalším ročníkom fotografickej
súťaže.
Radi zachytávate krásu prírody, neopakovateľné okamihy života, či dôležité
detaily, ktoré iným unikajú, prostredníctvom hľadáčika fotoaparátu? Potom
presne vám je určený už 16. ročník súťaže Cesta svetla. Vyhlasovateľom je Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska
(ÚNSS), zapojiť sa môžu fotografi amatérski i profesionálni, vidiaci aj nevidiaci, na veku nezáleží. ſ

môže do súťaže poslať dvanásť fotografií.
Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo súvisieť s problematikou
zrakovo postihnutých ľudí či s fenoménom svetla. V prihláške súťažiaci vyznačí počet prihlásených fotografií i súťažnú
kategóriu pre každú z nich. Každú fotografiu musí označiť svojím menom, adresou a názvom snímky.

Fotíte o skvelé ceny
Odborná porota súťažné snímky vyhodnotí do 21. 10. 2019 a určí tri najlepšie
práce v každej kategórii. Na úspešných
autorov fotografií čakajú zaujímavé
ceny, napríklad mobilný telefón od spoNovinka 16. ročníka
ločnosti Huawei či kvalitná tlačiareň od
– mobilná fotografia
firmy REGION PRESS pre tie NAJ fotky
Súťaží sa v kategóriách: čierno-biela vytlačené aj v pohodlí domova. Žezlo
fotografia, farebná fotografia a novinkou predsedu poroty 16. ročníka Cesty svetla
aktuálneho ročníka je mobilná fotogra- prevzal úspešný módny fotograf Lukáš
fia, takže aj fanúšikovia mobilov si prídu Kimlička.
na svoje. Fantázii a kreativite sa medze
Výsledky súťaže budú zverejnené na
nekladú. Jediné, čo treba dodržať je za- stránke www.unss.sk najneskôr do 30.
chytenie problematiky zrakovo postih- 11. 2019.
nutých alebo fenoménu svetla.
Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor
Podmienky súťaže:
zostaví v novembri 2019 verejnú výstavu.
Súťažiť môže každá fyzická osoba, Zároveň zo zaslaných fotografií porota
ktorá sa prihlási riadne vyplnenou a vyberie snímky, ktoré budú použité v
podpísanou prihláškou. Na adresu orga- propagačnom kalendári ÚNSS na rok
nizátora ju spolu so súťažnými snímka- 2020.
mi pošle do 30. 9. 2019.
Podrobné podmienky súťaže i PriDo jednej kategórie môže autor prihlá- hlášku na stiahnutie nájdete na stránke
siť minimálne jednu, maximálne štyri www.unss.sk.
fotografie vo formáte 20 x 30 cm. Celkovo
» Zdroj: UNSS
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e mail: oknaradek@pobox.sk, oknaradek1@gmail.com

STROJOVÉ KOPANIE

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

6
4 9
9
4

OBNOVA STRIECH

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

9
5
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku

4
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NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

0918 217 665
Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
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SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

4 2
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jednotná cena 13 €/m2
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SENIANSKE
RYBNÍKY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com
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STAVEBNÉ PRÁCE • REKONŠTRUKCIE BYTOV
35,-0(0(6(.5(7È5.8
1È678P,+1(Ć
• ZATEPĽOVANIEGR.UDþ~QRYLHF
• GARÁŽOVÉ
BRÁNY

5 1
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245 €

190 €

Zemné výkopové práce
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6 komorové okná
za CENU 5 komorových

TIP na výlet

27-0017-36
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Zemné výkopové práce
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príroda / domácnosť

PRÍRODA

Slovenské prírodné poklady

Národné parky Slovenska v sebe ukrývajú to najkrajšie a najdrahšie, čo na
Slovensku existuje. Jeden ako druhý sú
krásnym bohatstvom našej slovenskej
kultúry a prírody. Ich bohatstvo sa nachádza nie len v pôde či vo vzduchu ale
aj v srdciach obyvateľstva týchto lokalít.
S prekrásnou prírodou je spojená, samozrejme, aj jej ochrana a práve na tento účel vznikli národné parky, ktoré sa
starajú o naše spoločné prírodné dedičstvo. Parky zoraďujeme v nasledujúcom
prehľade od najväčšieho po najmenší.

Tatranský národný park

Najväčší a najstarší národný park u
nás netreba podrobnejšie predstavovať. Vďaka svojej rozlohe a polohe v
Tatrách ponúka národný park veľmi
veľké množstvo atrakcií. Okrem turistiky (600km chodníkov) tu je veľa
možností aj pre lyžiarov, skialpinistov,
horolezcov, či fotografov. Ako turistická destinácia disponuje veľkým množstvom reštauračných a ubytovacích
zariadení.

Národný park Veľká Fatra

Západným susedom NaPaNTu a najmladším je Národný park Veľká Fatra.
Park je zaujímavý nielen kvôli možnostiam pešej túry, no v okolí sú aj miesta
so zaujímavým turistickým významom,
ako napríklad skanzen Vlkolínec. Územie je dôležité aj z hľadiska vodného
hospodárstva a zásob pitnej vody.

Národný park Slovenský Kras

Slovenský Kras môžeme nájsť na juhu
Slovenska v pohraničnej oblasti okolo
Rožňavy. Patrí medzi najväčšie krasové
oblasti v strednej Európe a ponúka veľmi veľké množstvo jaskýň a priepastí.
Miestna príroda ponúka veľmi pekné
výhľady z vrchov kopcov a rôzne, veľmi
zaujímavé skalné útvary.

na Slovensku. V parku sa nachádza
vrch Veľký Rozsutec, ktorý je považovaný za jeden z najkrajších vrchov na
Slovensku. Kopcovitý reliéf vytvoril
podmienky pre rôznorodú vegetáciu
a bohatú živočíšnu populáciu. NacháNárodný park Poloniny
dzajú sa tu mnohé známe turistické
Najvýchodnejší národný park nájde- ciele, napríklad Jánošíkove diery pri
me na území, ktoré susedí s Poľskom Terchovej.
a Ukrajinou. Hornatý reliéf je známy
pre svoje nádherné a človekom nateraz Národný park Muránska Planina
nepoškodené bukové pralesy. PoloniNa východnej strane NaPaNTu môženami sa označjú nezalesnené oblasti v me nájsť relatívne mladý národný park
NP - horské lúky. V oblasti sa vyskytujú Muránska Planina. Park sa rozprestiera
viaceré vzácne rastliny a živočíchy, do- v Slovenkom Rudohorí a to zaručuje, že
konca je tu vo voľnej prírode aj zubor žiaden návštevník nezostane sklamaný.
hrivnatý.
Všadeprítomné výsledky krasových javov a bohatá fauna a flóra sú pre mnohých veľkým lákadlom. Nachádza sa tu
Národný park Malá Fatra
Severovýchodne od Martina sa na- až 300km značených chodníkov a náučchádza štvrtý najstarší národný park ných trás.

Nie ochočiť, ale Slovenčina naša
skrotiť. Nie prádlo, ale bielizeň.

Zdroj: archív red

Pieninský národný park

Národný park Slovenský Raj

Národný park na Spiši je dobre známy mnohým turistom, ale aj cyklistom.
Môžeme tu nájsť trasy každého typu rovinaté, kopcovité, náročné, ľahké, po
lesných cestičkách, no i trasy zjazdné
na bicykli. Navštíviť môžeme Dobšinskú
ľadovú jaskyňu, či viacero vodopádov.
V okolitých obciach je množstvo ubytovacích i reštauračných prevádzok.

Pieninský národný park

Je najmenší, no o to krajší. Leží pri
hraniciach s Poľskom na prielome rieky
Dunajec okolo ktorej sa národný park
tiahne. Práve rieka je najväčším miestnym lákadlom, na ktorej sa konajú splavy - na pltiach alebo na raftoch. Atmosféru Zamaguria vám priblížia Gorali v
krojoch a miestna architektúra.
red

Slovenčina naša
Nie obsielka,
ale predvolanie. Nie odozva, ale ohlas.

TIP na výlet

TREBIŠOV

Aj keď teraz, kto nebol na dovolenke konkrétne na Bali, ako keby
spoločensky ani neexistoval, dovoľujeme si upozorniť na nádheru,
ktorú máme na Slovensku takpovediac pod nosom a vie sa o tom v
celom šírom svete, akurát, v kruhoch našich snobov nie.

MAUZÓLEUM
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NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá prijme väčší počet
VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY

5
7

9
5 1 2 6 4
6
1 2
4 9
6

Obdobie september 2019 - január 2020 s možnosťou pokračovania v PP.
Plat min. 70 €/deň. Bezplatné ubytovanie.
Mesačný dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
vodiča
Prax s vyklápacím návesom výhodou.
Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

DISTRIBÚCIA (25.000 domácností)
Distribúcia každý týždeň: Humenné, Suchý Jarok, Vranov nad
Topľou, Čemerné, Medzilaborce
24-0025

1
S 7 6 8

0908 979 512

+ Distribúcia v nepárnych týždňoch: Hanušovce nad Topľou,
Brestov, Papín, Závadka, Tovarné,
Dlhé nad Cirochou, Slovenská
Kajňa, Sedliská, Zámutov, Sečovská Polianka, Zemplínske Hámre
+ Distribúcia v párnych týždňoch: Snina, Brekov, Jasenov,
Kochanovce, Topoľovka

7
Medzilaborce

Humenné

Snina

Vranov n/Top¾ou

TIP na výlet

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

Vodárenská nádrž

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

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

Jana Paľová
palova@regionpress.sk
0908 979 512

STARINA
HU19-28 strana-
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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
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TIP na výlet
"
(&$   

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

%    &
"  $ #'(  

0800 162 162
www.stannah.sk

KÉ BRIGÁDY

PONÚKAME ŠTUDENTS
52-0086

 
 

JASENOVSKÝ HRAD

UBYTOVANIE a

MUŽOV AJ ŽENY
� MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...
(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

V NOVINÁCH

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD., NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

85-0005

85_0475

ceny už od

týždenná
distribúcia

rýchle
dodanie

splátky od 35 €

splátky od 149 €

splátky od 98 €

0908 979 512

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

rámové
bezrámové

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

Možnosť výhry 300 €

HU19-28 strana-
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Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

32-0079

ZĽAVY AŽ DO 30%
www.balkona.eu
0918 477 323

grafický návrh v cene

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

terasy

zimné záhrady

12€

prijme do pracovného
pomeru:

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

DOPR

REKLAMA

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

V, ŽENY aj PÁRY
VHODNÉ PRE MUŽO AVA zabezpečené

85_0471

600 000
Stannah

0905 552 537
0915 971 823

OPERÁTOR
VÝROBY / ČR
VODIČ VZV / ČR
KONTROLÓR
KVALITY / ČR
VÝROBA UPRATOVACÍCH
POTRIEB / ČR

 $ 
  !  

 

IENKY

CALL CENTRUM:

