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Týždenne do 29 620 domácností
KRTKOVANIE

� Prečistenie kanalizácií
� Monitorovanie kanalizácie
� Vývoz žumpy
� Prenájom mobilných WC

NAJNIŽŠIE CENY!

Pochádzam z Michalovského regiónu

0905 188 051

87-0012

www.cisteniekanalizacie.sk

KRT - VRT

87-0008

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn

Predaj
aj na splátky

0902 348 974

85-0234

Pretláčanie - krtkovanie

VÝROBA A MONTÁŽ

navýšenie 0%

VSTAVANÉ SKRINE
KUCHYNE NA MIERU
INTERIÉROVÉ DVERE
A ZÁRUBNE
0948 800 347

novotnynabytok.sk
OPRAVY A SERVIS

www.slovaktual.sk

0918 520 651, 0911 141 518 michalovce@slovaktual.sk

PLOŠNÁ

0905 308 280

87-0001

INZERCIA
................................
0907 895 864

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

INTERIÉROVÉ DVERE
Vsetky
dvere skladom,
ˇ
do vypredania zásob.

87-000059

www.zahradnictvo-uhrin.sk

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce
62-0022

0940 234 800

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

85_0445

Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

87-0027

ZÁHRADNÍCTVO

87-0061

KONTAKT
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- Exteriéry a interiéry
- Obklady a dlažby
- Zatep¾ovanie
- Murárske práce

www.stamiokna.sk

stamirekonstrukcie@gmail.com

0917 054 584 Masarykova 19, MICHALOVCE
ALOVCE

0918 646 335

00-0000

Siete proti hmyzu
Strešné roletky
Celotieniace žalúzie

gusto@gustozaluzie.sk

www.gustozaluzie.sk

62-0046

www.e-zahrada.sk

62-0028

PPriemyselná
i
l á 11, Mi
Michalovce,
h l
0905 105 793 0905 503 222

Roletky Deň-noc
Látkové roletky
Vonkajšie žalúzie

62-0032

REALIZÁCIE ZÁHRAD
Robotické kosačkyy - HUSQVARNA AUTOMOWER
Založenie trávnika (trávny koberec alebo výsev)
Zavlažovacie systémy GARDENA
Zakladanie jazierka

0907 322 238

STRECHY ZA CENY

AKÉ TU EŠTE NEBOLI !
LKULÁCIU:
VYBERTE SI SVOJU CENOVÚ KA

GARANCIA

minuloročných

cien!

1.

2.

Lacnejšia krytina

ga
Omega
MATT HNEDÁ O

220m�=2.000� ZÁRUKA 15 ROKOV

3.

Škridla

Kvalitná krytina

ICE OMEGA

TERRAN EVO

220m�=2.290� ZÁRUKA 50 ROKOV

220m�=2.490� ZÁRUKA 35 ROKOV

€
komplet doplnky, fólia 135g, skrutky = 1.200
30bm odkvap farba, 15 rokov záruka = 405€
€
1.300
=
áž
mont
,
ntáž
demo
latovanie s namorením a dodaním = 385€

5.580€

4.790€

5.780€

INFORMÁCIE:

4.990€

0905 143 259

Zameranie a vypracovanie ponuky ZDARMA.

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením

OZNAM
Notár JUDr. Ján Hamara, Považská
Bystrica, M. R. Štefánika 136, ako súdny
komisár vo veci prejednania dedičstva
Okresného súdu Považská Bystrica
8D/14/2016 po: Jozef Hako, ponúka
záujemcom spoluvlastnícke podiely na
poľnohospodárskej pôde a zastavaných
plochách/záhradách v katastrálnom
území Sejkov, Krčava a Orechová.

Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?
Materiály:
HLINÍK, DREVO

7

ˇ
rocné
skúsenosti

Áno, pre Nás to nieje problém. Presvedčte sa sami www.montter.sk

0919 370 730 0919 383 363

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

MI19-37 strana-
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87-0058

montter@montter.sk

Bližšie informácie na Úradnej tabuli
Okresného súdu Považská Bystrica, úradných
tabuliach obcí Sejkov, Krčava a Orechová
alebo u povereného notára
JUDr. Jána Hamaru, Považská Bystrica,
M. R. Štefánika 136, tel.: 042-381 09 32,
jhamara@notar.sk.

87-0093

4.500€

62-004

5.290€

michalovsko
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Sedem bolestí
Sedem je v biblickej reči symbolické
číslo a znamená plnosť. Mariánski
ctitelia vymenúvajú často sedem
najznámejších bolestí Božej Matky.
Prvou z nich je proroctvo Simeona,
ktorý jej na 40. deň po narodení Ježiša predpovedal ťažkú budúcnosť
Božieho Syna a aj to, že „jej vlastnú
dušu prenikne meč“.

žiša v jeruzalemskom chráme. Koľko
slovenských detí sa už stratilo navždy
v zahraničí? Koľko sa ich už nikdy nevráti k matkám či otcom, ešte živým,
alebo už na cintorínoch?

Biblické podobenstvá sú stále aktuálne. Predstavujú nám trpezlivosť
a dôveru, ktoré pramenia z múdrosti.
Zároveň nám dokazujú, že tí, čo žijú v
Aby však táto úvaha dávala čita- múdrosti a v láske, môžu hovoriť s moteľovi zmysel, treba sa vrátiť ešte viac cou a istotou. Keď sú ich slová vyjadredo histórie. Kratšia a staršia správa o né s pokornou vierou, majú veľkú moc
stvorení (Gn 2,4b-25) píše, že (stvoriteľ) osloviť srdcia ľudí.
„vdýchol do jeho nozdier (Adamových)
Tak si zopakujme – s pokorou a viedych života. Tak sa stal človek živou
bytosťou. Z človeka robí odvtedy živú rou. A vieru môžeme pokojne vnímať
bytosť dych života. Nie kultúra nená- ako nádej, nielen ako slovo zo slovnívisti. Nenávisť je totiž nezlučiteľná so ka veriacich kresťanov. Alebo nebodaj
tých, ktorí nám hrajú divadlo, že nimi
životom.
sú.
Duše, preniknuté mečom. Mečom
„Oroduj za nás, Matzloby, mečom nadradenosti, mečom
pohŕdania, mečom lživých slov. A do- ka sedembolestná Panna
stávame sa k ďalšej Máriinej bolesti. Mária, aby sme sa stali
Trpela, keď musela s dieťaťom utekať hodní...“
do Egypta pred Herodesom, ktorý dal v
Krásny sviatočstrachu pred novým kráľom vyvraždiť
v Betleheme a na okolí všetkých chlap- ný víkend, milí
cov mladších ako dvojročných. Trpela čitatelia!
bolesťou, lebo stratila 12- ročného Je» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Odborový zväz Potravinárov SR poskytuje svojim členom:
t1SÈWOFQPSBEFOTUWP ǏMFOTUWPW&VSØQTLZDI;BNFTUOBOFDLâDI3BEÈDI
t7ZKFEOÈWBOJFQSBDPWOâDIBN[EPWâDIQPENJFOPLW,PMFLUÓWOFK;NMVWF
tƎMFOTUWPWNFE[JOÈSPEOâDIPSHBOJ[ÈDJÈDI&''"5B*6'
t7ZTPLÞÞSPWFǪTPDJÈMOFIPEJBMØHVTP[BNFTUOÈWBUFǥPN

SME cesta k lepšiemu rodinnému a pracovnému životu !
Staň sa našim členom !!! Staň sa POTRAVINÁROM !!!
1SBDVKFÝWQPUSBWJOÈSTLPNQSJFNZTMF
7ZSÈCBÝDVLSÓLZ NMJFLP NÞLV QJWP LPO[FSWZ LÈWV ǏBK
[FMFOJOV NÊTP DIMJFC NJOFSÈMV BMLPIPM SZCZ
"IMBWOFVäOFDIDFÝCZǸ-"$/0613"$07/064*-06
5BLTBQSJEBKLOÈN4UBǪTBǏMFOPN[WÊ[V
[Bv-&1À*&1-"5&/Á13«$6QSJWâSPCFTMPWFOTLâDIQPUSBWÓOv

OZ Potravinárov SR zastupuje práva a nároky zamestnancov
potravinárskeho priemyslu. Kontaktuj nás !
Vajnorská 1
815 70 Bratislava
0905 595 996
mellenova@mail.t-com.sk

Pápež o „prvej učeníčke“

„Kontemplovať (rozjímať) Ježišovu
Matku, kontemplovať tento znak protirečenia, lebo Ježiš je víťazom, ale na
kríži. Na kríži, to je protirečenie, ktoré
je ťažké pochopiť... Treba mať vieru,
aby sme toto tajomstvo pochopili, či
aspoň sa k nemu priblížili.“
Mária to vedela a „celý život prežila s prebodnutou dušou,“ pripomenul
vtedy Svätý Otec. Nasledovala Ježiša
a počula poznámky ľudí niekedy v
prospech, niekedy proti jej Synovi.
Napriek tomu vždy stála za Ježišom. A
práve „pre toto hovoríme, že je prvou
učeníčkou,“ vysvetlil pápež v homílii.
Mária prežívala ustarostenosť,
ktorú v jej srdci vyvolal tento „znak
protirečenia“. Nakoniec však bola
tam, v tichosti, pod krížom, hľadiac

na svojho Syna, zamyslel sa pápež.
Možno počula poznámky typu: „Pozri, toto je matka jedného z týchto
troch zločincov“. No ona „nastavila
tvár za svojho Syna“:
„To, čo teraz poviem, sú drobné
slovká, ktoré nám pomôžu kontemplovať v tichu toto tajomstvo. V tej
chvíli nás ona všetkých porodila: porodila Cirkev. ,Žena,’ - hovorí jej Syn,
- ,hľa tvoji synovia’. Nehovorí: ,matka’,
hovorí: ,žena’. Žena silná, odvážna;
žena, ktorá tam bola prítomná, aby
povedala: ,Toto je môj Syn: nezapriem
ho’.“
Tento úryvok z evanjelia (Jn 19,2527) nám teda napomáha kontemplovať toto tajomstvo. „Nech Duch Svätý
povie každému jednému z nás to, čo
potrebujeme,“ dodal na záver dnešnej
iturgie v Dome sv. Marty na Sviatok
Sedembolestnej Panny Márie pred
dvomi rokmi pápež František.

27-0116-1

Pred dvomi rokmi, v deň sviatku
Sedembolestnej Panny Márie, pozval pápež František veriacich pri
rannej omši v Dome sv. Marty, aby
rozjímali o Božej Matke pri päte Ježišovho kríža.

www.ozpotravinarovsr.sk

TIP na výlet

Vodná nádrž

STA R I N A

» red

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

AKCIA 270€

s montážou 419€

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

t Prešov, Podnikateľské centrum PYRAMÍDA t Košice, Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. poschodie
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STRECHY

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

0940 88 88 29

Ponuky a zameranie ZDARMA.

87-0002

PRÁCE

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

K&T STAVMIX s.r.o.
Pekárenská 4, Michalovce
www.ktstavmix.sk
ietka
silikónová om

pri každej objednávke 15ks omietky
SILCOLOR®RS a SICOLOR®OS
obdržíte naviac penetráciu PENECO
25 kg za 0,01€

15+1

ks grátisa
penetráci

62-0038

www.stachema.sk

87-0012

15ks omietky 1,5 mm a 2 mm zrno
= 1ks penetrácia za 0,01€
platí na príplatkové odtiene ETICS

SERVIS
OKIEN

Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

0917 062 447

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

0948 760 768

ONUFER.STRECHY, Humenné, Tel.: 0905 866 578
E-mail: onufer.strechy@gmail.com

Berehovská 2213/13, TREBIŠOV
nabintplus@gmail.com
PLASTOVÉ OKNÁ

5 /m²

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY

62-0005

0918 217 665

Plechová strešná krytina
27-0017-50

rýchlo a lacno

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

MARCIN

KAMENÁRSTVO
KAMENNÝ KOBEREC

tel.: 056/647 14 38
0907 993 558 � 0911 306 467
kamenarstvo.marcin@marstone.sk
k
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87-0037

ZALUŽICE 89
87-0018

VSTAVANÉ SKRINE

PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky
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Predsudky a blahobyt verzus chudoba Boj o vzdelávanie
Ďalšou skupinou sú nezamestnaní, ktorí
tvrdia, že im inoverci a príslušníci iných
národnosti nadávajú, že im kradnú prácu,
pritom sú len konfrontovaní s normálnou
trhovou súťažou.
Aký má prístup s predsudkami vplyv
na ekonomiku? Zásadný! Ľudí s „iným“
pôvodom posiela automaticky na manuálne práce. Nie, že by neboli užitočné,
ale nevyužíva sa potenciál tých, ktorí by
mohli dať spoločnosti viac. Ak musia dnes
a denne dokazovať, že nie sú „podluďmi“, dvihnú radšej kotvy a ponúknu svoj
rozum tam, kde voči ním tieto predsudky
mať nebudú. No a na našej rodnej hrude
zostanú naozaj iba tí kopáči kanálov.
Najhoršie je to, čo sa deje s ich deťmi.
Rómske dieťa v osade je neraz odsúdené
do špeciálnej školy. Doktor to formálne podpíše, rodičia sú radi, že si splnili
povinnosť a ak zaváhajú, povie sa im
„Myslíte, že by to tam zvládol? Máte na dochádzku? Viete, čo ho tam čaká?“ Málokto
sa vzoprie. Týmto sejeme, hnojíme a zalievame semená, z ktorých vyklíčia a dozrejú
výsledky našich predsudkov.
Ekonomickým výsledkom týchto
predsudkov sú státisíce poberateľov dávok a spoločenským prehlbujúca sa priepasť medzi „nami“ a „nimi“. Ak nezmeníme prístup a nebudeme pozerať len po
ďalšie voľby, na dne tej priepasti skončí
väčšina i menšina. Začať sa musí tým, že
nebudeme podávať ruku zovretú v päsť.
» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra
Veľká Británia

Na pozadí názorových rozporov o
praktických témach školstva - školských obedoch, povinnej školskej
dochádzke od 5 rokov, výšky platov
učiteľov, prebieha ešte iný skrytý
boj – boj o obsah štúdia a vzdelávania.
Zástancovia klasickej formy s
pretláčaním priority vedomostí, faktov a memorovania, ako aj dôrazu na
predmety ako matematika, fyzika,
vedú diskusie s fanúšikmi netradičného vzdelávania s modernými prístupmi a pedagogickým experimentovaním.
Viac ako politológiu či ekológiu
mladá generácia potrebuje poznávať
zákonitosti ľudských vzťahov a prebudiť v sebe nepokoj po hľadaní zmyslu
života. Myseľ dieťaťa sa zapĺňa len postupne a vyberá si každý ďalší poznatok v miere, v akej mu nadväzuje na
doterajší celok poznania. Príliš skoré
sebavedomie vyprodukuje skôr ľudí
neschopných ozajstného počúvania a
dialógu.
Pamätám si, ako ma najviac na
poznávaní fascinovali nie samotné
fakty, ale ich vzájomné zapadanie do
súvislostí. Práve to spôsobuje tú typickú radosť a nadšenie z doteraz nepoznaného.
Mnohé nové informácie nie sme
totiž schopní uchovať čisto preto, že sú
nové, ale preto, že vytvorili v nás nový

www.odb-injektaz.sk

|

OBNOVA STRIECH

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

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

Nie nevšíma Slovenčina naša
si ničoho, ale nevšíma si nič.
NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

TIP na výlet

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

Kláštor

LELES

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
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» Mária Raučinová, Fórum života

27-0001-1

Nie budem sa Slovenčina naša
sústrediť, ale sústredím sa.

celok - novú realitu, ktorá nás uchvátila a motivovala ísť ďalej a skladať mozaiku v našej mysli. To hľadanie má
však niekam smerovať, nie je samoúčelným zberom dát.
Vzdelávanie má nesmierny dosah na hlbšie pochopenie života a
svojho miesta vo svete a v spoločnosti. Vzdelávacie predmety a jednotlivé
poznatky by mali byť vyskladané tak,
aby postupne otvárali v človeku zmysel jeho existencie. Povedzme si otvorene, zaoberajú sa pedagógovia týmito
otázkami? Sťažujeme sa, že nemáme v
mladej generácii viac kritického myslenia (myslím kritického, nie kritizujúceho). Kritické myslenie si kladie aj
tieto základné otázky: Prečo som na
tomto svete? Existuje niečo ďalšie, iná
realita okrem tej, v ktorej teraz žijeme?
Aký zmysel a trvanie má ľudský vzťah
– láska – obeta – utrpenie? Čo naznačuje v človeku neutíchajúca túžba po
šťastí? Prečo delíme činy na dobré a
zlé? Zaiste, sú to otázky na celý život,
ale v každej fáze by sme si mali aspoň
čiastkovo na ne odpovedať v tej miere
zrelosti, akú máme.
Nad týmito otázkami by stálo za
to sa v školách prednostne zamýšľať,
diskutovať o nich, a kiež by pedagógovia viac rozprávali a svedčili o ceste
svojho namáhavého hľadania a poznávania.

34-0039-9

Diskrimináciu a predsudky si väčšina z nás vysvetľuje ako prítomný spoločenský jav.
Tým isto je, ale majú aj veľmi nepriaznivý efekt. Nemálo (diskriminovaných, vylúčených) ľudí totiž dokáže za tri hodiny
vytvoriť hodnoty, ktoré by iní nevytvorili
za celý rok. Otázkou však je, či dostanú
príležitosť.
V Británii zaujíma zodpovedných, či
ste schopní svoju prácu vykonávať a je im
ukradnuté, či máte na hlave fez, turban alebo šiltovku. Áno, zriedkavo sa
vyskytnú prípady, keď je na voľnú pozíciu
prijatá žena v hijabe (zahaľuje vlasy, nie
burka, ktorá zahaľuje celú tvar), miesto
rovnako kvalifikovanej Britky, aby nedajbože nedošlo k obvineniu z intolerancie.
Vždy je to vec šéfa, či sa vie k veci postaviť
rozumne a stáť si za svojim výberom. Rasu
či národnosť nezmeníte, náboženstvo v
ktorom ste boli vychovaní, môžete, ale
prečo by ste to mali robiť?
A ak už, urobíte to ako svoje slobodné
rozhodnutie. Cassius Clay, najslávnejší
boxer histórie, si zmenil meno na Muhammad Ali pri prestupe na islam a povedal
vetu, za ktorú si ho veľmi vážim: „Nijaký
nátlak v otázkach viery!“ Úplne rovnaké je
to s rasizmom. Istá madam skritizovala v
Českej republike obchodný reťazec slovami „prečo sa vo vašich letákoch pre Českú
republiku objavujú modeli negroidného
typu?“ Tieto skvosty výrečnosti plodia
spravidla ľudia, ktorí sú natoľko hlúpi,
že si nevedia nájsť užitočnejšiu činnosť.

6

michalovsko

právnik radí / politická inzercia, služby

7

Rodičovské práva a povinnosti, ich dodržiavanie a výkon patria medzi dôležité
faktory, ktoré priamo ovplyvňujú výchovu
a vývin dieťaťa.
Zákon o rodine zaraďuje do obsahu rodičovských práv a povinností najmä sústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu
a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa a správu majetku
maloletého dieťaťa. Rodičia sa stávajú nositeľmi rodičovských práv a povinností narodením
ich dieťaťa. Potreba úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu
nastáva v prípade, ak sa rodičia dieťaťa rozvedú, alebo ak sa dieťa narodí mimo manželstva.
Úprava výkonu týchto práv je v kompetencii
súdu, ktorý ich na návrh jedného z rodičov,
resp. osoby, ktorá zabezpečuje starostlivosť
o dieťa rozhodnutím upraví. Pred samotným
rozhodnutím súdu sa rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu kedykoľvek dohodnúť na úprave výkonu ich rodičovských práv a
povinností. Rodičovská dohoda však musí
byť schválená súdom. Dohoda rodičov nie je
vykonateľná, pokiaľ s ňou nevysloví súhlas
súd. Nakoľko ide o veľmi významný zásah do
práv a povinností rodičov, súd uprednostňuje
rodičovskú dohodu predpokladajúc, že rodičia
dokážu najlepšie posúdiť potreby ich maloletého dieťaťa. Rozdielna situácia nastáva, ak
rodičia nedospejú v zásadných otázkach týkajúcich sa ich maloletého dieťaťa k vzájomnej
dohode, v takom prípade rozhodne na návrh
niektorého z nich súd. Súčasťou úpravy výko-

nu týchto práv a povinností je zverenie dieťaťa
do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch
rodičov za podmienok, že rodičia spolupracujú a je to v najlepšom záujme dieťaťa, na ktorý
sa vždy prvorado prihliada, alebo do osobnej
starostlivosti jednému z rodičov, a zároveň sa
určí rozsah vyživovacej povinnosti, prípadne
aj úprava styku rodiča s dieťaťom. Podmienkou, aby rodičia mohli vôbec vykonávať svoje
rodičovské práva a povinnosti je, že musia mať
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Nakoľko rodičia maloletého dieťaťa nemôžu
zastupovať toto dieťaťa v súdnom konaní,
v ktorom sú účastníkmi rodičia a zároveň taktiež dieťa, tak súd po preskúmaní podmienok
konania ustanoví maloletému dieťaťu kolízneho opatrovníka, ktorý následne toto dieťa
zastupuje pred súdom. Súd by pri rozhodovaní
o výkone rodičovských práv a povinností alebo
pri schvaľovaní dohody rodičov mal rešpektovať právo maloletého dieťaťa na zachovanie
jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy by mal
prihliadnuť na záujem maloletého dieťaťa,
najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby,
stabilitu budúceho výchovného prostredia a
ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove
a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

chvíli. V momente
ako sa ukázalo,
že Monike Jankovskej Národná
kriminálna agentúra (NAKA) zhabala mobil pre závažné podozrenie,
že za úplatky vybavovala Kočnerovi
rozsudky „na želanie“ - mal Pellegrini
okamžite konať a Jankovskú okamžite
odvolať z najvyššieho poschodia ministerstva spravodlivosti. Odmietol to, zrejme len preto, lebo som ho o to žiadal ja.
Uprednostnil svoje ego pred verejným
záujmom a zlyhal v priamom prenose.
Vzhľadom na to, že ani na opakované naše žiadosti a ani po siedmych
dňoch protestov, ktoré sme zorganizovali pred ministerstvom spravodlivosti,
Pellegrini konať odmietol, zozbierali
sme potrebné podpisy, ako káže Ústava
- a podali sme návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády ... a Peter Pellegrini sa rozhodol našu Ústavu v priamom prenose zneuctiť tak, ako doteraz
žiadny premiér.
Právo odvolávať premiéra je de facto jediný spôsob, ako môže opozícia vyvodiť zodpovednosť voči vládnej moci.
Na Slovensku a tak isto aj v celom demokratickom svete. Keď odvolávali Mečiara, strpel to. Keď Radičovú, strpela
to. Len Peťko pustil do gatí, lebo by mu
bolo veľmi nepríjemné počúvať hodiny

Ako s pojazdným cirkusom prišiel
na rokovanie so všetkými ministrami,
aj keď veľmi dobre vedel, že nám vládni
poslanci dodajú len 5 hlasov, čiže presne toľko, aby sa schôdza ani nemohla
začať. Následne Pellegrini prišiel so zbabelým „argumentom“, že ak ho chceme
odvolávať, tak my musíme zabezpečiť
aj prítomnosť všetkých Beblavého či
Kotlebových poslancov! Absurdné! Ako
my môžeme zodpovedať za prítomnosť
tých poslancov, ktorí nás pri zvolaní mimoriadnej schôdze nepodporili? Nijako.
Nuž čo už. Máme premiéra zbabelca,
ktorý sa bojí toho, že mu vykričím priamo do očí pred celým Slovenskom, že 19
rokov len poctivo slúžil mafii s názvom
Smer - SD. Poslušne kryl 19 rokov každú jednu špinavosť, ktorú Smer spáchal
proti ľuďom, poctivo kryl a obhajoval
každý jeden podvod Kaliňáka, Počiatka
či Fica. Tým sa stal spolupáchateľom, ktorý
je priamo zodpovedný za systém, ktorý
umožnil vyrásť netvorovi s menom Marián Kočner, ktorý si s
pocitom boha dovolil
rozhodovať o živote
nevinných mladých
ľudí.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

OKNÁ A DVERE

pri nákupe
na splátky
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Úprava výkonu rodičovských práv Pellegrini zneuctil Ústavu
Peter Pellegrini o tom, ako Slovensko vydal napospas
a povinností k maloletému dieťaťu
zlyhal v kľúčovej mafii a prestal chrániť verejný záujem.

zaujalo nás
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Po stopách trnavských turistov

Osemdňová výprava za krásami Šariša
Každoročne počas leta zbalia členovia trnavského Klubu slovenských turistov Spartak Trnava
svoje batohy a vydajú sa na osem
dní trvajúce dobrodružstvo, počas
ktorého objavujú krásy niektorého
zo slovenských prípadne českých
pohorí. Tentokrát sa im do hľadáčika dostal Šariš. A tak sa vyzbrojení chuťou spoznávať nepoznané,
mapami a dobrými turistickými
topánkami vydali na cestu.

Viskupič.

Lesný náučný chodník Sigord

Z rekreačného strediska Zelený breh
Kokošovce vás modrá značka privedie
až k Náučnému chodníku Sigord. Nachádza sa v pohorí Slanských vrchov.
Po trase sa môžete dozvedieť niečo z
histórie lesníctva, získať informácie o
Delnianskom plavebnom vodnom kanáli ako aj o lesnej železničke. Cestou
sa môžete zastaviť v Pamätnom háji
Alžbety Bavorskej, ktorá údajne toto
Za týždeň nachodilo štyridsaťsedem miesto navštívila v roku 1895, kedy prizanietených trnavských turistov spo- cestovala do Šarišskej stolice. História
ločne 3725 kilometrov, pričom najusi- a krása lokality Slanských vrchov jej
lovnejšia z nich ich prešla za týždeň 126. vraj veľmi učarovala. Podľa rozprávaní
Objavili veľa očarujúcich miest a nie- práve na lúke pri hornom minerálnom
ktoré z nich vám vďaka ich postrehom prameni Kyselka bol pre cisárovnú a
môžeme priblížiť aj na stránkach našich jej sprievod pripravený obed. Keď bola
v Ženeve v roku 1898 cisárovná Alžbeta
novín.
zavraždená, bola na jej počesť a pamiatku na tomto mieste postavená kamenná
Kojšovská hoľa
Kojšovskú hoľu nájdete v horskom mohyla s pamätnou tabuľou nad studkrajinnom celku Volovské vrchy. Kojšov- ničkou s názvom studnička Sisi.
ka, ako ju tiež zvyknú nazývať, je vrch
nachádzajúci sa v nadmorskej výške Opálové bane
1246 metrov a spoločne so Zlatoidskou
Pri potulkách pohorím Slanských
horou tvoria akýsi turistický dvojvrchol. vrchov by ste určite nemali vynechať
Na pochod môžete vyraziť z dedinky návštevu opálových baní, ktoré boli v
Zlatá Idka po zelenej turistickej značke, minulosti známe po celom svete. „Ak
ktorá vás dovedie na Spálenicu, odtiaľ
môžete pokračovať po červenej značke
k Chate Erika a ďalej po žltej značke až
na Kojšovskú hoľu. „V letných mesiacoch chodí zo Zlatej Idky na chatu Erika
turistický vláčik tam aj späť a dá sa ním
dostať asi kilometer od Kojšovskej hole
aj takýmto pohodlnejším spôsobom,“
radí Daniel Viskupič, predseda trnavského Klubu slovenských turistov Spartak Trnava. Kojšovka je pokrytá trávnym
porastom a rozloha plochy vrchu je
približne 100 hektárov. „Naskytne sa
vám z nej prekrásny kruhový výhľad na
panorámu Nízkych a Vysokých Tatier,
ako aj celej východnej časti Slovenska.
Pri dobrej viditeľnosti môžete vzhliadnuť aj časť územia Maďarska a Ukrajiny. Lačnovský kaňon.
Na vrchole Kojšovky bola v roku 1988
vybudovaná meteorologická stanica a zájdete do obce Červenica, pešia trasa
na jej juhozápadnom svahu, približne dlhá približne tri kilometre vás privedie
240 metrov od meteorologickej stanice k zrekonštruovanému vchodu štôlne
sa nachádza 49 stĺpov mieru,“ hovorí D. Jozef. Ak sa rozhodnete pre prehliadku

Pamätný háj Alžbety Bavorskej.

Kojšovská hoľa.
baní, jej okruh má celkovú dĺžku 1 280
metrov. Vchod a východ sú v rovnakej
nadmorskej výške. Pobyt v banských
podzemných priestoroch trvá asi 45 až
60 minút. Teplota v banských priesto-

ským potokom. Ide o úžinu lemovanú
strmými svahmi a skalnými stenami,
plnú prekrásnych prírodných scenérií,
akými sú napríklad vodopády, ale aj
očarujúce skalné útvary. Najznámejším
z týchto útvarov je takzvaná Kamenná
baba. Povesť hovorí, že ide o zlú macochu, ktorá chcela svoje nevlastné dieťa
zhodiť zo skaly, no než tak stihla urobiť,
skamenela. Po Kamennej babe je pomenovaná tiež chránená prírodná rezervácia, na území ktorej Lačnovský kaňon
leží. Môžete tam nájsť vzácne druhy
rastlín a živočíchov. „Lačnovský kaňon
je prístupný náučným chodníkom, ktorého východiskami sú obec Lipovce a
osada Lačnov. Tento chodník prekonáva rôzne prirodzené prekážky, viackrát
prekračuje koryto potoka, vedie šikmými skalami a okolím vodopádov. Ťažko
prístupné miesta sú vybavené kovovými
schodmi, rebríkmi a pomocnými reťazami, vďaka čomu možno túru absolvovať
aj bez špeciálnej výbavy. Od cintorína v
roch počas roka kolíše od +0,5 °C do obci Lipovce vás k Lačnovskému kaňo+6,4 °C,“ objasňuje D. Viskupič. Drahý nu privedie viacero turistických trás, z
opál, ktorý sa v baniach v minulosti ťa- ktorých si môžete zvoliť podľa toho, na
žil si obľúbili aj členovia rodiny cisára koľko kilometrov sa budete cítiť,“ radí
Napoleona. Cisárovná Jozefína nosila skúsený turista.
najslávnejší opál Oheň trójsky. Najväčší
opál menom Harlekýn našli v roku 1775 Hervartov
na dne potoka v obci Červenica. Vážil
Milovníci histórie by počas svojich
594 g a ohodnotili ho na 700 tisíc ho- potuliek Šarišom rozhodne nemali obísť
landských guldenov. Dnes je uložený v ani obec Hervartov. Jej veľkou pýchou a
prírodovednom múzeu vo Viedni. Z dô- dominantou je drevený gotický kostolík
vodu zlej ekonomickej situácie ukončili sv. Františka z Assisi, ktorý bol zapísaný
v lokalite Libanka ťažbu opálu v roku spolu s ďalšími drevenými chrámami
1922 a v roku 2012 ju Spoločnosť Opálové východného Slovenska do zoznamu
bane Libanka opäť obnovila a sprístup- svetového kultúrneho dedičstva UNESnila banské diela aj pre turistov.
CO. Ide o rímskokatolícky kostol z konca 15. storočia, ktorý má svojim dvojLačnovský kaňon
dielnym pôdorysom, vysokou strechou
Ďalšou zastávkou na výprave za krá- a ďalšími znakmi v exteriéri a interiéri
sami Šariša je pohorie Branisko, kde sa čisto gotický charakter. Je zhotovený z
medzi obcou Lipovce a osadou Lačnov červeného smreka.
ukrýva jedinečný dva kilometre dlhý
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Lačnovský kaňon vytvorený LačnovFoto autor: Ivan Gajar, Daniel Viskupič
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Hlupáci útočia

Špecifiká diét pre cukrovkárov

V poslednom období som zažil invá- tlačovkách, stavajú stožiare, zakazujú
horalky v parlamente a rozkazujú podziu hlupákov.
Jedna pani, ktorej chcel zamestná- nikateľom ako majú podnikať. Najviac
vateľ pomôcť ako dlhodobo nezamest- hlupákov je podľa mňa v politike. Prinanej, sa hodila na maródku. Vypisuje živujú sa na štáte a znepríjemňujú život
sťažnosti a chce vyplatiť odškodné za druhým. Veľa hlupákov som stretol aj
vymyslené hlúposti. Má obmedzený medzi vzdelanými ľuďmi. Napríklad
obzor a zamestnáva úrady, policajtov aj lekári a právnici, ktorí vyštudovali len
svojho bývalého chlebodarcu. Niekto jej vďaka svojim rodičom. Majú vysoké
možno radí, ale veci sa postupne obra- ego, sú nekompetentní a páchajú škody.
Podobné boje s hlupákmi som zažil
cajú proti nej. Sťažuje sa napríklad, že
dostala malú odmenu a kontrola ukáže, aj ja. Nezmyselné a nekompetentné útože by mala ešte peniaze vrátiť. Táto pani ky s cieľom robiť zle. Keď sa s podobnývyhlásila, že bude bojovať dovtedy, kým mi ľuďmi neviete normálne dohodnúť,
svojho zamestnávateľa nezničí – komu- tak zvyčajne rozhodujú súdy. A tak rozhodli a prišli zbytočne o peniaze. Hlúnitu, ktorá pomáha ľuďom.
Videl som veľa hlupákov aj me- posť niekedy vyvoláva nenávisť a zlo,
dzi manažérmi. Mali o sebe vysokú ktoré poškodzujú zdravie. Moja dcéra
mienku, neprijímali spätné väzby a Zuzka mi raz napísala na tabuľu nad
radi poučovali druhých, ktorí veciam pracovným stolom vetu svojej obľúberozumeli oveľa lepšie ako oni. Stretol nej autorky Rupi Kaur:
som v poslednom období veľa útočných „Najťažšia časť mojej
hlupákov. Niekedy nechápu základné práce je byť milou
veci, ale v diskusii neustúpia. Dunning k hlúpym ľuďom.“
sa
Krugerov efekt funguje – kompetentní Nepovažujem
ľudia sa skôr podceňujú a hlupáci sa za múdreho, ale byť
preceňujú. Môžete im dať za pravdu a milý k hlupákom
myslieť si svoje, ale tým im dávate puš- nebýva jedný prach na ďalšie útoky. Niektorí ľudia noduché.
sa im radšej vyhnú a robia si svoje. No
a útoční hlupáci na nás vykrikujú na
» Ján Košturiak

Je rozdiel, ak sa rozhodneme korigovať našu telesnú hmotnosť z estetických dôvodov a iné je, ak by sme to
mali spraviť na radu lekára. Oboje je
však pre nás zdravotne prospešné.
Podstatou diét pre diabetikov je, že
pri ich dodržiavaní zásad je dosiahnutá
regulácia príjmu cukrov – či už zložených alebo jednoduchých, tak potrebných na pozitívne ovplyvnenie stravy a
metabolizmu diabetikov.
Množstvo cukrov spolu (jednoduchých aj zložených) je vtedy 225 gramov
na deň. Na porovnanie: bežná racionálna strava obsahuje 320 g cukrov. Z
toho vidieť, že diabetik si musí naozaj
strážiť príjem cukrov v ich najrôznejších
podobách – nejde iba o sladidlá. Denné zníženie tohto príjmu u diabetikov
predstavuje približne 22 sacharidových
jednotiek (SJ).

predstavuje stravu s obsahom 10 gramov
cukrov, glykemický index je číslo na
stupnici od 0 do 100 a jeho hodnota závisí od toho, ako rýchlo sa rovnaké množstvo v potrave vstrebáva a ako rýchlo
ovplyvňuje hladinu krvného cukru v
krvi. Čím je nižší GI, tým sa hladina cukru zvyšuje pomalšie, čo je veľmi dôležité
práve u ľudí s poruchou metabolizmu
cukrov. Naopak potraviny v vysokým GI
veľmi rýchlo a významne zvyšujú hladinu cukru v krvi. Kým u zdravých ľudí dokáže podžalúdková žľaza vyprodukovať
dostatočné množstvo inzulínu na zvládnutie takejto situácie, u diabetikov to tak
nie je a hladina cukru v krvi sa zvyšuje.

Cukrovka je ideálnym príkladom, kedy dodržiavanie režimových
opatrení dokáže priaznivo ovplyvniť
hladinu krvného cukru,
metabolickú kompenzáciu, dokonca až na
úroveň až na 80 perCelkové množstvo sa ale môže me- cent. Takže diabetici
niť podľa mnohých faktorov - hmotnosti môžu mať svoje ochodiabetika, fyzickej aktivity, pohlavia, renie vo svojich ruale hlavne aj podľa metabolických vý- kách.
sledkov. U diabetikov je dôležité si vy- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
berať potraviny aj podľa glykemického
Diabetologička, odborníčka na poruchy
indexu (GI). Jedna sacharidová jednotka
metabolizmu a výživy

17 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

MI19-37 strana-
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

320025-6

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

spravodajstvo, vtipy / práca
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Hlasujte za Strom roka 2019!










Aj v tomto roku môžu žiaci súťažiť
o výsadbu zelene vďaka celoslovenskej ankete Strom roka. Koná sa už
po 17. raz a nepomáha len stromom
a ich ošetreniu, ale školy si prostredníctvom nej môžu spríjemniť
svoje areály. TASR o tom informovala Martina Ragalová z banskobystrickej Nadácie Ekopolis.







PRACOVNÍK NITRA



Trvalý prac. pomer
Mzda: 924 € (po ]DXþHQt



.2+2+ď$'È0($ ý2321Ò.$0("
1iSOĖSUiFH
 výroba televízorov
0]GD¼
 ]iNODGQiP]GD¼
 ERQXV\YRYêãNH¼
 SR]DXþHQt]YêãHQLHP]G\R ¼
Práca v 2 zmennej prevádzke

x
x

x

„Chceme, aby sa deti a mladí zapájali do environmentálnych tém a anketa
svojou podstatou napĺňa tieto ciele,“
konštatoval programový manažér nadácie Milan Hronec.
Do sútaže sa môže zapojiť akákoľvek škola zo Slovenska, ktorej žiaci sa
zúčastnia na hlasovaní. To sa uskutočňuje formou jednoduchých hlasovacích lístkov, ktoré školy musia poslať
najneskôr do 7. októbra tohto roka.
„Každý žiak má jeden hlas a je na
ňom, ktorý strom z finálovej dvanástky si vyberie,“ dodal Milan Hronec. Na
prvé tri školy, ktorých žiaci sa zúčastnia v co najväčšom počte, čaká odme-

1,(ý21$9<â(

Slušné a þLVWpXE\WRYDQLH]GDUPD
6WUDYQpYRYêãNH83 € SULþRPVDFKXWQHnDMHWHOHQ]D¼
Cesta z/do práce zdarma
Klimatizované prostredie
Istota a stabilná práca
6WDURVWOLYRVĢNRRUGLQiWRUD

x
x
x
x
x
x






PRACUJTE 2.$0ä,7(
V NITRE!



SKLADNÍK NITRA



Trvalý prac. pomer
Mzda: do výšky 805 €!
x
x
x
x
x
x

x
x

na v podobe výsadbového materiálu v
hodnote 500 eur.
V rámci ankety pokračuje naďalej
hlasovanie verejnosti a spolu s nou i súťaž na sociálnej sieti Instagram – Tour
de Strom, kde sa súťaží o ceny od nadácie. Zapojiťsa možno do 30. septembra.
Patronát nad anketou prevzal už
po ôsmy rok spevák Peter Lipa.
V októbri bude súťaž vyhodnotená
a strom s najvyšším počtom hlasov získa titul Strom roka 2019 a automaticky
postúpi do celoeurópskeho finále – do
ankety Európsky strom roka. Víťazný strom dostane súčasne odmenu v
podobe dendrologického posudku od
ISA Slovensko a finančný príspevok
na ošetrenie vo výške 300 eur. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na 2.
a 3. mieste rovnako získajú peňažnú
sumu 300 eur, ktorá môže byť použitá
na ich ošetrenie alebo úpravu okolia.
Traja nominujúci a traja hlasujúci budú
odmenení knižnými poukážkami od
kníhkupectva Artforum.

» Zdroj: TA SR

.2+2+ď$'È0($ ý2321Ò.$0("

9iãSODWVDQDY\ãXMHNDåGêPHVLDF=R¼]DWULPHVLDFH máte 805€!
Máte 13. plat
3HNQpDþLVWpXE\WRYDQLHVPH9iP]DEH]SHþLOL
Dopravíme Vás z XE\WRYDQLDDåGRSUiFH
Ponúkame Vám stabilnú a dlhodobú prácu
Jedná sa o jednoduché vy-/naVNODGĖRYDQLH, kontroly, triedenie a
inventúra



1,(ý21$9<â(
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Stravné lístky v hodnote 3,83 €
Náš skúsený koordinátor na EXGHYåG\SUL9iV!



ǁǁǁ͘ƉƌŽũŽď͘ƐŬ






PRACOVNÁ PONUKA:
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Najčítanejšie regionálne noviny

Vtipy
týždňa

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY
Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

0903 404 935

76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

TIP na výlet

Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

TLAČIAR - STROJMAJSTER
NÁPLŇ PRÁCE:

» obsluha rotačného offsetového
tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:

Kaštieľ

STREDA nad Bodrogom
75-06-3

» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej
tlače na pozícii tlačiar

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP,
(živnosť, dohoda)

PONÚKANÝ PLAT:

» základná zložka mzdy
980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

0905 555 044
rado@regionpress.sk
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2,
917 01 Trnava

MI19-37 strana-

10

riadková inzercia / práca

michalovsko

11
MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
Redakcia:

Hľadáme vitálnu, zodpovednú a dôslednú
pani na pracovnú pozíciu ako

Štefánikova 44
MICHALOVCE
michalovsko@regionpress.sk

gazdiná do domácnosti.
Náplňou práce je udržiavanie chodu
domácnosti, bežné domáce práce,
pranie, žehlenie, príležitostné varenie.

Marianna Sovjaková 0907 895 864

Miesto výkonu práce Michalovce.
Mzdové podmienky 550€.

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

Kontakt: 0905 647 032, 0918 461 932
Stavebná ﬁrma HĽADÁ

ŽELEZIAROV

do panelárne
v Nemecku.

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o
Užhorodská 6080/35A, Michalovce 071 01

INZERCIA

87-0022

Dávame prednosť ženám v stredných
a dôchodkových rokoch, ktoré rozumejú
sledu úloh v domácnosti, majú pozitívny
vzťah k domácim prácam a majú záujem
o dlhodobé pracovné miesto.

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

NÝ
PRÁCA NA HLAV
ER
M
PO
Ý
VN
O
PRAC

TPP, 2300€/mes. netto

ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

ZDARMA

45-0273

0907 736 115

OPERÁTOR VÝROBY
Plat od 520 € - 600 €

Spoločnosť z PO

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

Žiadosť do zamestnania, životopis a súhlas na spracovanie
osobných údajov zasielajte na : praca@yazaki-europe.com
alebo adresu firmy.
83-0328

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772

nepárny týždeň:
Michalovce, Ložín, Lúčky, Petrovce
nad Laborcom, Staré, Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, Vinné,
Zalužice, Závadka, Sobrance,
Veľké Revištia, Trebišov, Kráľovský
Chlmec

PRÍJEM ZAMESTNANCOV PRE NOVÝ PROJEKT DO ROKU 2029 : IHNEĎ

Sobrance
Michalovce
Trebišov

87-0040

doprava + ubytovanie
...........................

DISTRIBÚCIA (29.620 domácností)
párny týždeň:
Michalovce, Močarany, Topoľany,
Vrbovec, Budkovce, Čičarovce,
Dúbravka, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Kusín, Lastomír,
Nacina Ves, Palín, Pozdišovce,
Rakovec nad Ondavou, Sliepkovce, Strážske, Trhovište, Trnava pri
Laborci, Zemplínska Široká, Sobrance, Trebišov, Cejkov, Hriadky,
Zemplínske Hradište

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

Ponúkame prácu pre šikovných a milých ľudí
s elánom do práce na pozíciu

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

KrupiErka
ČAŠNÍČKA
Ponúkame Ti

dlhodobý pracovný pomer a zaškolenie
na pracovnú pozíciu

Mzdové ohodnotenie

850 € a bonusy závisle od individuálnej
aktivity

Slovenčina naša

Nie dal to, ale dokázal to.
Doporučená je zásielka,
odporúčaná môže byť kniha.
V texte nie odsek, ale odstavec.

0905 647 032

Slovenčina naša

Nie aquapark,
ale akvapark (od roku 2006).
Nie bakšiš, ale sprepitné,
obslužné, prepitné, úplatok.

MI19-37 strana-
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87-0022

Pre bližšie informácie nás kontaktuj na tel. čísle :
alebo

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
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

Radi ťa privítame v našom kolektíve.

0911 635 487

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

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

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
42.845
32.750

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

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

zdravie / služby

12
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PRÁCA V ČR

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tmámestále dostatok ponúk
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

�����������������

S VYHLÁŠKOU §21
(732€ + 50€ + 50€ + 15€
+ stravné lístky + ubytovanie )

�������������������

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

� MUŽI/ŽENY DO VÝROBY

.9

AK
CI
30 A

-2

��������������
�����������������������������
��������������������������

�OBSLUHA LIS. ZARIADENIA, LISOVANIE GUMY�

( 520€/mesiac + 0,12€/hod. + 1,20€/
hod. + odmeny + ubytovanie )

131190333

do

��������Nemecky jazyk
���������������������
������2200€
����������������������
���������0901 712 616
0948 632 588
�����������������������

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

HĽADÁTE

HĽADÁ

zamestnancov?

externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA
schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

INZERUJTE S NAMI!

REGRUTÁTOR/KA

ceny už od
33-0032

(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

Miesto práce: DOLNÉ VESTENICE

MI19-37 strana-
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0907 895 864
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PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

IENKY

85_0617

.2 5%
01
9

������������������
���������������������������
���������������������
������������������

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

PRACOVNÍKOV:

� ELEKTROTECHNIK/
ELEKTROMONTÁŽNIK

na prácu

0944 113 140

STAJAN SLOVAKIA PRIJME

CALL CENTRUM:

0905 552 537
0915 971 823

Balenie
čokolády / ČR
Vodič VZV a
Retrák /Praha / ČR
Výroba mopov/ ČR
PRAVA zabezpečené
UBYTOVANIE a DO
V, ŽENY aj PÁRY
VHODNÉ PRE MUŽO

85_0626, 85_630

Facebook: aiwsk

32-0077

www.aiw.sk

85_0026

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

