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Týždenne do 30 690 domácností

OBNOVA STRIECH

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

BEZ DEMONTÁŽE!

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

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

59-0001
59-0004

Lucenec.ko
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Čačinové základy
všetky druhy

-20%

-40%

a
elk
nd mbra
o
p
Od septeboty ra
23. do so temb
sep
28.

Umelé kvety
všetky druhy
a farby

Diskont Kvetov, Kriváň 479 (pri kruhovom objazde), tel. 0905 502 240, otvorené od Po - So od 8:00 do 20:00
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Pre mnohých čosi neznáme
Kto by netúžil po pokojnom, harmonickom živote! Teda, okrem tých,
ktorí už dávno zabudli na základnú
skutočnosť, a to, že život je dar a nie
nárok.
Nárok na niekoľko desiatok tisícové
hodinky, nárok na policajnú ochranu, nárok na panovanie, teda vlastne
iba neobmedzenú moc, frajerku popri
manželke, okázalý luxus, nárok na
majetky aj za cenu ľudských životov. Je
takých u nás dosť, ale vlastne – nestoja
za nič. Lebo sú nič. Ľudsky iba jedno
veľké nič.
Svetový deň vďačnosti sa stal každoročným významným dňom ľudstva
na Havaji počas Dňa vďakyvzdania v
roku 1965. Deň je príležitosťou ukázať
svoju vďačnosť a uznanie. Pretože práve
vďačnosť je základom harmonického a
pokojného života. Ak by sme každý deň
poďakovali za to, čo sme dostali ako dar,
prišli by sme na mnoho krásnych vecí.
Ako aj na fakt, že najväčším darom je
samotný život. Stačí „málo“ - uvedomiť
si, čo všetko dostávame. Nie privlastňujeme si či kradneme. Dostávame.
Výskumy potvrdzujú, že tí z nás,
ktorí dokážu byť vďační, sú šťastnejší,
menej vystresovaní a trpia v menšej
miere depresiami. Byť vďačný sa dá aj

za maličkosti, za západ slnka za horami, za dobrú večeru, za krásnu knihu, alebo, hoci aj keď sa na vás niekto
usmeje. Mať nárok, vyhrať napríklad
voľby a „môcť všetko“, to je z ľudského
pohľadu pramálo, je to viac ako nič. A
od ľudí, ktorí takto vnímajú život a svoje
momentálne postavenie v ňom sa nedá
čakať žiadna vďačnosť, ale ani radosť zo
života, iba nenávisť a lož. Lebo nárok
sa neuspokojí jeho splnením, naopak,
vtedy obvykle vzniká množstvo ďalších
nárokov.
Mimochodom, jednotlivci, ktorí
praktizujú uvedomelú vďačnosť, majú
posilnenú aktivitu mozgových štruktúr
zodpovedných za sociálne poznanie,
empatiu a pocity uznania. Povedzte
preto „Ďakujem“ kedykoľvek máte príležitosť, poďakujte niekomu a za niečo
aj v duchu. Keď budete mať ťažký deň,
vyberte si zopár spomienok
a pripomeňte si svoje dary
a všetko, za čo ste vďační.
Vďaka vám za pozornosť a pekný skorojesenný týždeň, začínajúci
sa cez víkend Dňom
vďačnosti!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion aj
diely. tel. 0949154017

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu 1 izb byt
v Poltári 0908936167

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Poltár

11 HOBBY A ŠPORT

Luèenec

12 DEŤOM

Ve¾ký Krtíš

13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné

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

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

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

46-0192

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

»Kto pomôže dôchodcovi v
záhradke 0949578873
»Kúpim starožitný nábytok porcelán obrazy tkane

Chcete si
podať
inzerát?

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

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LC medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP LC 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, LC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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
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Skončenie
pracovného pomeru výpoveďou
formou doporučenej zásielky. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec
(alebo zamestnávateľ) prijatie písomnosti
odmietne. Pracovný pomer sa následne
nekončí doručením výpovede, ale končí až
uplynutím výpovednej doby. Výpovedná
doba je časový úsek, ktorý musí záväzne
uplynúť od doručenia výpovede a skutočným skončením pracovného pomeru.
Ak v pracovnej zmluve nie je dohodnutá výpovedná doba alebo ak nie je výpovedná doba zakotvená v kolektívnej
zmluve, uplatní sa výpovedná doba stanovená Zákonníkom práce. Zákonník práce
ustanovuje všeobecnú výpovednú dobu
najmenej jeden mesiac, ktorá sa uplatní,
ak Zákonník práce neustanovuje inak. Pri
skončení pracovného pomeru výpoveďou
môže zamestnancovi prináležať odstupné
(t. j. finančná čiastka), ktoré má svoj zmysel a plní účel, ktorým je kompenzácia
za stratu zamestnania bez zavinenia zamestnanca. Zamestnanec nemusí vykonať žiadny úkon, nárok na odstupné mu
vzniká priamo zo zákona. Odstupné však
nenáleží zamestnancovi vždy, ale len v zákonom vymedzených prípadoch.

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

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

Spoločnosť zo ZV

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.
Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0919 178 947
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83-0355

Pri skončení pracovného pomeru dochádza k zániku celého radu práv a
povinností, ktoré tvoria obsah pracovného pomeru a k zániku pracovného
pomeru ako právneho vzťahu.
Výpoveď je jednostranný právny úkon
účastníka pracovného pomeru, na základe ktorého sa pracovný pomer ukončí
uplynutím výpovednej doby, a to bez ohľadu na vôľu druhého účastníka. Skončiť
pracovný pomer výpoveďou je oprávnený
tak zamestnanec ako aj zamestnávateľ,
avšak zamestnávateľ je vo väčšej miere limitovaný zákonom. Zamestnávateľ
môže dať zamestnancovi výpoveď iba z
dôvodov, ktoré upravuje Zákonník práce.
Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi
výpoveď v ochrannej dobe - napríklad je
zakázaná výpoveď tehotnej zamestnankyni, zamestnancovi, ktorý je dočasne práceneschopný alebo zamestnankyni na materskej dovolenke. Zamestnanec môže dať
zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek
dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď nesmie byť viazaná na podmienky.
Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Riadne doručená
výpoveď zo strany zamestnávateľa je
tá, ktorá je zamestnancovi doručená do
vlastných rúk, pričom doručovať možno
na pracovisku zamestnanca, v jeho byte
alebo kdekoľvek bude zastihnutý, alebo
ak to nie je možné, možno výpoveď doručiť prostredníctvom poštového podniku

politická inzercia, služby
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Nestrašme ľudí
a zoberme tromfy Ficovi z rúk

0905 638 627

BOJUJTE ! Volajte pomoc

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

predseda hnutia OĽANO

ZVOLENSKÁ CESTA LUČENEC
(smer Vidiná)
Všetko pre Vašu záhradu a balkón

Záhradníctvo
Kalonda

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

AZBESTOVÝCH STRIECH
0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604

66-0154

» Igor Matovič

Kalonda

INZERCIA

0905 915 039

Smútočn
á spomi

RODINNÉ VOZIDLÁ RENAULT
CAPTUR, MEGANE, CLIO
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peniť ľudia z PS/SPOLU, KDH či od Kisku.
Ale to nevadí a to sa poddá. Urobili sme to
v dobrom záujme všetkých ľudí, ktorým
na Slovensku úprimne záleží. Poďme
bojovať za podstatné veci - poďme vrátiť
unesený štát späť do rúk ľudí a nenahrávajme úplne zbytočne našimi chybami
Ficovej mafii. Dlhé roky ľudia túžia po
zmene a nekazme si to zbytočným strašením týmito témami, ktoré mnohých ľudí
môžu od volieb odstrašiť.
Máme pred sebou posledných 5 mesiacov boja za lepšie a spravodlivé Slovensko. Máme pred sebou finálny zápas
za Slovensko, kde budeme radi žiť. Nekazme si to.
PS. Pellegriniho sa nám síce odvolať
nepodarilo, ale bojovali sme dobrý boj.
Sám som na schôdzi rečnil vyše troch
hodín a pomohli aj moji kolegovia. Veľmi
ma však mrzí, že nás poslanci za strany
PS/SPOLU, KDH a ani
kolegyňa
Remišová
zo ZA ĽUDÍ, nedokázali podporiť ani
jednou jedinou vetou
v rozprave - v našom
spravodlivom boji za
spravodlivosť na Slovensku. Opäť zvíťazilo
ego, opäť sme museli
bojovať sami.

Ničia Vás BANKY ?

Myslíte si, že je
najpodstatnejším
problémom Slovenska to, či majú homosexuáli registrované partnerstvá?
Určite nie a ani my
nie. Bohužiaľ - PS/SPOLU a KDH sa tak
celé leto tvária. Nerokujú o inom, len o
tom, či návrh na partnerstvá homosexuálov predložia hneď po voľbách, ako chce
PS/SPOLU, alebo až za 2 roky, ako navrhuje predseda KDH.
A rozumní ľudia sú na Slovensku z
toho v šoku. a najmä voliči KDH, ktorí
nechápu o čo Hlinovi ide. Akoby sme v
štáte, ktorý nám spod rúk uniesla mafia,
nemali teraz iné problémy! Zároveň platí,
že takto úplne zbytočne lejú tieto strany
vodu na mlyn Ficovi a spol, ktorému teraz
len stačí ľudí týmto strašiť a môže mu to
pomôcť vyhrať voľby.
Preto sme minulý týždeň prišli s prvou časťou plánu, ako opozícia môže spoločne poraziť mafiu vo voľbách. Nazvali
sme ju „NESTRAŠME ĽUDÍ“ - a sľúbili sme,
že naše hnutie nevstúpi do vládnej koalície, ktorá by chcela zaviesť registrované
partnerstvá a adopcie detí homosexuálmi.
Že nevstúpime do vlády, ktorá by chcela
uvoľniť boj voči drogám, ktorá by chcela
brať ľuďom sociálne výhody, ktorá by chcela súhlasiť s kvótami pre migrantov.
Jasné, že teraz budú chvíľu na nás

Z ÁHRADNÍ
ÁH RADN Í CT VO

Už od

8 790 €
Nové turbomotory
Špeciálna ponuka do konca leta
Ponuka platí od 1. 7. do 31. 8. 2019. Uvedená cena platí pre model Renault CLIO Advantage TCe 75 po odrátaní zľavy 800 € a bonusu pri výkupe starého vozidla 800 €. Renault CAPTUR: spotreba 5,3 – 6,6 (l/100 km), emisie CO2 139 – 151 (g/km),
Renault MEGANE: spotreba 4,4 – 6,6 (l/100 km), emisie CO2 116 – 151 (g/km), Renault CLIO: spotreba 4,8 – 6,0 (l/100 km), emisie CO2 126 – 137 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych
predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidiel je len ilustratívne.
Renault odporúča

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava
MENO ALEBO LOGO DÍLERA Ulica Mesto
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tempusroznava@gmail.com

59-0300
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Tolerované klamstvo
Ťažko písať o školstve bez dotyku s
politikou. Tá stojí za všetkým, čo sa
deje vo výchove a vzdelávaní, žiaľ. V
posledných rokoch školstvu škodí,
ba ponižuje učiteľský stav a vzdelávanie.
Ak sú aj spoluzodpovední učitelia, aj
to je dôsledkom dlhodobo zlej školskej
politiky. Možno by si kompetentní priali, aby nás zahnali do kúta, a aby sme
prosili o prežitie. Preto sú ich útoky
opakované, ponižujúce, strach naháňajúce. Tváriace sa ako pravda.
V posledných mesiacoch sa masírovanie verejnej mienky stupňuje.
V takých chvíľach si prajem kriticky
mysliaceho a konštruktívneho občana,
ktorý by odhalil skreslené vyhlásenia
ideovo obmedzených politikov a ich zámery, ktoré sú zištné, chcú získať hlasy
aj za cenu skreslenia reality. Nuž, blížia
sa voľby a stále sa verí podsunutým informáciám.
S akou marketingovou ľahkosťou
sa prezentujú obedy „zadarmo“. Za
nimi sa však skrýva úmorná práca zle
platených kuchárok, preťažených úradníkov obce, bežných ľudí, ktorí musia
denne podstupovať byrokraciu, aby sa
politici mohli chváliť niečím, čoho dôsledky netušia. Napokon sa to prejaví
na premrhaní oveľa väčšej čiastky, ako
sa minula pri obedoch po starom.
Najnovšie bolo verejnosti vsugerované klamstvo o 400-eurovom (!)

zvýšení platu učiteľom. Skratkovito,
bez faktu, že sa zvyšovalo v dlhšom
časovom období, paralelne so zvyšovaním cien. Dokonca padlo vyjadrenie, že
sa plat takto zvýšil nie iba začínajúcim
učiteľom. Prirodzená otázka laickej verejnosti: Čo tí učitelia chcú? Ale dôkladná analýza nedôstojného nárastu platu
učiteľov sa málokedy šíri. Isté však je,
že sa to dobre prezentuje: Učiteľom sme
zvýšili platy o 400 eur! Ani nehovorím
o tom, že peniaze na to prídu školám
oveľa neskôr, ako sa zmenia platové
dekréty. Apolitická škola si musí poradiť sama, aby sa podieľala na politickom marketingu.
Polarizácia je súčasťou politickej
manipulácie. Školstvo je rezort, ktorý
vyžaduje mnoho prostriedkov. A keď
sa vykresľuje ako bohaté, s najlepšími
podmienkami a najrýchlejšie stúpajúcimi platmi, klame sa o skutočnom stave,
verejnosť ho považuje za zabezpečené.
Bez viny však nie je ani učiteľský
stav. Na základe jeho pasivity a bez
hlasnej argumentácie vychádzajúcej
zo skúsenosti sa javí, že všetko je tak,
ako má byť. Ak učiteľov nerozrušia verejne prezentované klamstvá politikov,
nemožno hovoriť o ich cti. Musíme len
dúfať, že tých pár aktívnych učiteľov
bude kričať tak, že aj verejnosť pochopí
skutočný príbeh slovenskej školy. Ak
nie, zostaneme terčom.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ

AKCIA
OD

390 €

S KOMPLET
MONTÁŽOU
VRÁTANE
MURÁRSKYCH
PRÁC

VIZITKY

Inzercia

0905 915 039

LC19-38 strana-

5

0905 915 039

spravodajstvo / zamestnanie

Najčítanejšie regionálne noviny

Život a bolesť sa nedajú odlúčiť
Nie je náhoda, že hneď za národným
sviatkom Sedembolestnej Panny
Márie nasleduje víkend v znamení
„pochodu za život“.
Život sa totiž rodí i končí v bolesti a vo
svojom priebehu má nespočetné množstvo bolestných situácií. Preto snaha vidieť život iba v jeho radostných formách
je falošným prejavom. No rovnako by
bolo klamlivým upnúť sa iba na utrpenie a nevnímať život z perspektívy jeho
dynamiky vyvolávajúcej údiv a nadšenie.
Byť „za život a chrániť ho“ znamená prijať vopred bolesť a utrpenie,
ktoré ho sprevádzajú. No nie je to jednoduché, pretože výber „za, či proti“ je
na nás so všetkými osobnými dôsledkami. Myslím, že pri zvažovaní ženy
pred potratom ide predovšetkým o toto
– statočne sa postaviť k situácii a zniesť
niekoľko ťaživých situácií naraz: nájsť
odvahu priznať sa a odolať neprajnému
okoliu; pozvať muža (otca) do ďalšieho
osudu; vydať sa napospas zdravotnému
zaťaženiu (niekedy až riziku); zmeniť
doterajšie plány; postaviť do centra dieťa namiesto seba a uskromniť sa v existenčných požiadavkách. Je to málo, alebo veľa?
Nejedna žena pri takýchto rozhodnutiach, ak prijme na seba svoj kríž
v prospech života dieťaťa, neskutočne
dozrie. Zo ženy sa stáva matka. Táto
terminologická zmena je totiž príznačná aj pre vnútornú zmenu. Tak to bolo

Občianska
riadková
inzercia

v dejinách vždy chápané a dosvedčené.
Medzi dieťaťom, ktoré bolo spočiatku
„neplánované“ a ženou spočiatku „zaskočenou“ môže vzniknúť nádherné
životné puto, pri dobrej vôli muža kompletná rodina. S jedinou podmienkou:
že bolesť a utrpenie zo života nevylúčia,
ale akceptujú ho ako súčasť.
Strach pred utrpením (či už fyzickým, psychickým alebo sociálnym) je
najväčšou prekážkou prijatia nového
života. Aj túžba po pohodlí a sebarealizácií je v skutočnosti strachom: z väčšej
chudoby, z neuplatnenia sa v profesii,
v štúdiu, strachom z možných komplikácií vo vzťahoch, z opustenia a samoty.
Aj pri tzv. „bezdôvodných“ potratoch
vždy existuje vnútorný dôvod, často zatajený a mnohokrát nepriznaný ani pred
sebou samou.
Možnosť oprieť sa o vzor statočnosti
Sedembolestnej Matky je preto silným
momentom „za život“. A pre ostatných
je to aspoň pripomienka, že bolesť je
neoddeliteľne prítomná v našom živote.
Bojujeme s ňou všetci a v okamihu jej
prijatia sa premieňa na radosť, radosť
z nášho ďalšieho kroku darovať a obetovať seba pre druhého. To sa však nedá
sprostredkovať, to musí človek zažiť len
vlastnou skúsenosťou.
Pochodovať „za život“ teda znamená zároveň otvoriť sa bolesti a utrpeniu.
ŠKOLA
Znamená pochopiť život v jeho realite,
bez naivnosti, v celej jeho šírke a hĺbke.

15 HĽADÁM PRÁCU

Slovenčina naša

Ak nejakú profesiu vykonáva (alebo funkciu zastáva) žena, je prirodzené používať jej
pomenovanie v ženskom rode, napr.
predsedníčka, starostka, advokátka.

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 2 dolu.

Najčítanejšie regionálne noviny

» Mária Raučinová, Fórum života

V systéme duálneho vzdelávania už aj informačné a sieťové technológie

Prvenstvo školy sv. Františka Assiského
v Banskej Štiavnici
Vedenie školy spustilo výučbu odboru 2561_M informačné a sieťové
technológie, ktorý poskytuje pre
budúcich informatikov špecializovane zamerané štúdium.

na aktuálne potreby priemyselnej revolúcie Priemysel 4.0. V tomto smere budú
ich vedomosti a zručnosti presahovať
stredoškolskú úroveň. Školský učebný
plán je postavený tak, aby absolventi
po skončení štvorročného štúdia dispoV súčasnosti chýba na Slovensku novali v niektorých oblastiach takými
viac ako 12.000 odborníkov v IT sektore, vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú v
ich počet bude stále rásť. Tento sektor súčasnosti predmetom štúdia v prvých
totiž patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajú- semestroch vysokých škôl.
cim. To budúcim absolventom štúdia
poskytuje záruku, že budú patriť k naj- Vyučovanie v odbornom partnerstve
žiadanejším na trhu práce, navyše s veľŠkola ponúka uchádzačom štúdium v
mi zaujímavým a vysoko motivujúcim systéme duálneho vzdelávania v spolufinančným ohodnotením.
práci s partnerskou firmou Continental
Automotive Systems Slovakia s.r.o. vo
Zvolene, ktorá sa špecializuje na výroMyslia na budúcnosť žiakov
Cieľom školy je pripraviť budúcich ab- bu a predaj bŕzd a brzdových systémov
solventov pre pracovný trh 21. storočia v pre všetky typy motorových vozidiel. Po
skončení školy majú možnosť pracovať
Škola začala vzdelávať v tomto odv tomto úspešnom nadnárodnom podbore štúdia od 1. 9. 2019 s počtom
niku na pracovných pozíciách ako PLC
žiakov 24 a v záujme prepojiť výuku s
programátor, CNC programátor, SW
praxou u zamestnávateľov dokázalo
programátor, SW vývojár či technik skúvedenie školy nadviazať spoluprácu
šobných zariadení.
v systéme duálneho vzdelávania.
oblasti informatiky, programovania a
robotizácie. Týmto vzdelávaním reagujú

Príprava na vysokoškolské štúdium

Pri tvorbe školského vzdelávacieho
programu sa zohľadnili aj záujmy štu-

Stredná odborná škola sv. Františka Assiského
dentov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu
na vysokej škole. Týmto študentom škola
poskytne kvalitnú prípravu pre štúdium
na vysokých školách technického zamerania, predovšetkým v oblasti informačných a komunikačných technológií,
programovania, ako aj v iných technic-

Zdroj: škola

ný obsah učiva z matematiky a fyziky.

Logika mladých je jasná

Stredná odborná škola sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici ponúka kvalitu a profesionalitu v spojení s ústretovosťou, individuálnym prístupom a rodinnou
atmosférou. Na otázku, prečo si vybral
Začiatkom septembra 2019 podpísapráve túto školu, jeden zo študentov odlo na pôde školy učebné zmluvy so
povedal: „Tento odbor má budúcnosť a ja
zamestnávateľom 13 žiakov.
sa chcem uplatniť, mať stabilné a dobre
platené zamestnanie.“ Stredná odborná
kých oblastiach, vyžadujúcich od uchá- škola sv. Františka Assiského je aktuálnou
dzačov vedomosti z matematiky a fyziky a praktickou odpoveďou na narastajúci
na úrovni gymnázia. Preto okrem odbor- dopyt na trhu práce po kvalifikovaných
ných predmetov zameraných na informa- odborníkoch v IT oblasti a správnou voľtiku a programovanie je výrazne posilne- bou pri výbere strednej školy.
red
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Dávkovanie liekov
• Dioptrické okuliare
•
•
•
•
•
•
•
•

aj bez lekárskeho predpisu
Základné sklá 13 € pár
Antireﬂexné sklá 20 € pár
Bifokálne sklá 42 € pár
Multifokálne sklá 114 € pár
Fotochromatické sklá 60 € pár
Slnečné dioptrické sklá 24 € pár
Detské okuliare od 20 €
Slnečné okuliare zľava 20 až 30%

» Miroslava Snopková, PharmDr., PhD.

Lučenec

Dispečing SK - 0950 333 222

LC19-38 strana-
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Ak vás lekár alebo lekárnik upozorní
na termíny ako „užívať liek nalačno“
alebo „po jedle“, je dôležité sa uvedenými odporúčaniami riadiť. Dôležité
je ale poznať aj význam uvedených
odporúčaní. „Liek nalačno“ znamená užitie na prázdny žalúdok, teda
pacient by mal byť „hladný“. Hlavným miestom absorpcie liekov je tenké črevo, preto objem, ale aj zloženie
stravy prechádzajúcej žalúdkom môže
ovplyvniť rýchlosť vstrebávania liekov
v organizme. Niektoré lieky, ako napr.
lieky proti osteoporóze sa užívajú ráno
nalačno tak, aby už pacient zostal vo
vzpriamenej polohe, aby bola zabezpečená správna absorpcia liečiva a predišlo sa nežiadúcim účinkom.
Naopak, máme lieky, u ktorých je
žiadúce užívať ich spolu s potravou,
resp. po jedle, nielen kvôli ich spôsobu
vstrebávania v organizme ale napríklad aj pre zníženie výskytu nežiadúcich účinkov. „Po jedle“ znamená,
aby pacient užil lieky najneskôr do
2 hodín po jedle alebo inak povedané,
aby v čase užitia lieku bol „sýty“. Na-

príklad tzv. nesteroidné antiflogistiká,
teda protizápalové lieky (napr. s obsahom kyseliny acetylsalicylovej, ibuprofénu alebo diklofenaku) sa užívajú po
jedle, aby sme zabránili prípadnému
dráždeniu sliznice žalúdka a možnému
vzniku vredov.
Kľúčovým faktorom pre správne
dávkovanie a teda aj pre znížení výskytu nežiaducich účinkov liekov je aj
tekutina, s ktorou pacienti lieky zapíjajú. Všeobecne platí pravidlo, že lieky
sa zapíjajú čistou vodou, najlepšie
z vodovodu. Mlieko a minerálne vody
obsahujú rôzne ióny, ktoré môžu vytvoriť s molekulou liečiva v organizme
nerozpustné komplexy, čím môže dôjsť
k oneskorenému účinku, dokonca sa
môže stať, že liek nebude účinný vôbec.
Aj u liekov, ktoré pacienti používajú
lokálne v ústach (napríklad rôzne pastilky, kloktadlá alebo spreje), je dôležité
po ich použití resp. aplikácii minimálne polhodinu nič nejesť, ani nepiť.
Je nevyhnutné poznať správne
užívanie liekov, či už viazaných na
lekársky recept alebo aj tzv. voľno-predajných. K efektívnej liečbe nestačí iba
správne určená diagnóza a správne
zvolený liek, jedným z rovnako dôležitých faktorov je správne dávkovanie
lieku a dodržiavanie odporúčaní lekárov a lekárnikov.

45-0006

Účinok lieku závisí nielen od jeho
zloženia, ale aj od množstva potravín, ktoré či už bezprostredne spolu
s liekom alebo v čase dôležitom pre
účinok lieku pacient príjme. Pacient
by preto mal vedieť, ako sa liek
správne užíva: či nalačno, alebo s
akým časovým odstupom od jedla.
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Chceme ľuďom prinášať reálne výsledky
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ťažkej práce nárok na zaslúžený odpočinok a odmenu, a nie nedôstojné
prežívanie zo dňa na deň. Toto však
nevyrieši jednorazový vianočný príspevok. Veľkú pozornosť si nepochybne zaslúžia aj pacienti a celé zdravotníctvo. Zdravotnú politiku musíme
nastaviť tak, aby bola zdravotná starostlivosť dostupná pre všetkých bez
rozdielu. Tieto oblasti však musíme
riešiť naprieč všetkými regiónmi Slovenska. Ak sa totiž budeme sústrediť
len na región hlavného mesta, rozdiely v našej krajine sa budú prehlbovať.
Obce, mestá a regióny najlepšie vedia,
čo potrebujú, a preto musia spolurozhodovať o tom, čo sa s nimi bude diať.
V našom tíme sú ľudia, ktorí pre
túto spoločnosť už niečo dokázali
a ich cieľom je urobiť ešte viac. Verím,
že spoločnými silami sa nám podarí naplniť naše ciele a ľuďom doručiť
reálne výsledky. Lebo len rečami nič
nezlepšíme.
Ďakujem, ak mi v tom pomôžete
a spoločne pomôžeme
Slovensku a všetkým, ktorí tu žijeme.

OPERÁTOR VÝROBY
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Tomáš Drucker
Dobrá voľba
33-0034

Dôvodov,
prečo
som sa rozhodol vstúpiť do politiky je mnoho. Azda najsilnejší je
ten, že mi v nej chýba
normálnosť. Nielen ľudskosť, solidarita a slušnosť by mali byť normálne.
V politike by mali byť normálne aj
program a dosahovanie skutočných
výsledkov. Pretože reči každodenný
život ľudí nezlepšia. A práve normálnosť chýba nielen mne, ale aj ľuďom
naprieč Slovenskom. Presvedčil som
sa o tom v mestách a obciach počas
zbierania podpisov potrebných na
registráciu politickej strany Dobrá
voľba. Rekordných takmer 30-tisíc
podpisov sa nám spoločne podarilo
vyzbierať za menej ako mesiac, čo je
pre náš tím veľmi motivujúce. Ľudia
jasne vyjadrili svoj názor a potrebu
obsahu, skutočných výsledkov a riešení vnímame rovnako.
Považujem za normálne, keď
štát pomáha tam, kde máme najväčší problém a najväčší dlh voči spoločnosti. A práve na tieto skupiny sa
sústreďuje program Dobrej voľby.
Dôstojný život a podpora najzraniteľnejších skupín sú oblasti, ktoré boli
roky zanedbávané. Založenie rodiny
musí byť pre mladých radosťou a životným poslaním, a nie finančnou záťažou. Rovnako nesmieme zabúdať
ani na seniorov, ktorí majú po rokoch

Najčítanejšie regionálne noviny

Zlo rozbíja, dobro spája
Sedeli sme nedávno s jezuitským
mníchom Bernardom Mišovičom.
Pýtal som sa ho, prečo sa všetko fragmentuje, drobí, rozdeľuje na menšie
časti – úzke špecializácie, špecifické
komunity a skupinky, vyhranené názory ľudí, malé politické strany, ktoré
hľadajú na druhých, čo ich rozdeľuje.

Miriam Hašková
haskova@regionpress.sk
0905 915 039

píšu programy na to, ako zlepšia rôzne
„rezorty“ – ale príroda a spoločnosť okolo nás sú predsa jeden celok.
Spájanie je ťažšie ako rozdeľovanie
a tvorenie náročnejšie ako deštrukcia.
Spájať stavebné prvky v architektúre je
ťažšie ako ich ničiť. Na rozdeľovanie ľudí
stačí zloba, ohováranie a klamstvo, na
spájanie potrebujeme dialóg, rešpekt a
Môj učiteľ Bernard mi odpovedal, že počúvanie. Postaviť chrám alebo vyburozdrobovanie celku je dielom diabla. dovať fungujúce spoločenstvo ľudí trvá
Boh stvoril celok a diabol sa ho snaží roky. Na ich zničenie stačí niekedy pár
rozdeliť na malé časti, ktoré môže lepšie dní alebo týždňov.
klamať a ovládať. Boh vytvoril systém, z
Ľudia venujú veľa dôvtipu a námaktorého sa nedá nič len tak vyčleniť, aj hy konštrukciám, ktorých účelom je zakeď sa nám to niekedy hodí. Duchovné bíjať a ničiť. Potrebujeme spoločenstvá
cvičenia sv. Ignáca z Loyoly nás učia žiť a konštrukcie, ktoré slúžia Dobru. Sú
v tomto systéme.
postavené na pevnom fundamente. RešNemusíme byť veriaci, aby sme si pektujú princípy sveta, v ktorom žijeme.
uvedomili, že rozbíjanie celku a vytr- Sú v súlade s plánom Stvoriteľa a nie iba
hávanie častí zo systému nie je dobré. nášho ega. Boh počíta
V podnikoch chceme vidieť a zlepšovať návratnosť investície
celý hodnotový tok a úzke miesta v ňom, a rentabilitu podľa
nie iba izolované procesy. Holistická iných vzorcov ako
medicína prekonáva úzke pohľady špe- my. Aj preto sú mnocialistov na uši, nervy alebo svaly na no- hé naše spoločenstvá
hách. Odmietame liečbu, ktorá iba tlmí a konštrukcie také
bolesť, ale nepozná jej skutočnú príčinu. krehké a doPol roka pred voľbami si všímam, ako časné.
rôzni politici hľadajú, čo ich rozdeľuje a
nie to, čo by ich mohlo spojiť. Experti im
» Ján Košturiak
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Obavy z cukrovky
Z listu čitateľky: „Mám tridsať rokov,
moja matka päťdesiatšesť a už niekoľko rokov je diabetička. Je cukrovka
dedičné ochorenie? A možno sa vôbec
nejako preventívne chrániť pred cukrovkou, ak ju už máme v rodine?“

zícia zohráva úlohu len asi v 5 percentách
prípadov (o niečo častejšie sa ochorenie
vyskytuje ak postihnutým rodičom je
otec).
Diabetes mellitus 2. typu sa objavuje v
ktoromkoľvek veku, ale obyčajne nie skôr
ako v štyridsiatke. S pribúdajúcimi rokmi
jeho výskyt stúpa, najčastejšie sa zisťuje u
Katarína z Nitry
Napriek tomu, že cukrovka trápi ľudí mužov medzi 45 a 65 rokmi a u žien medzi
minimálne 3500 rokov, príčina vzniku 50 a 55 rokmi. Príčinou ochorenia sú tak
ochorenia nie je stále známa. Vieme však, genetické, ako aj environmentálne faktože na jej vzniku a rozvoji sa podieľajú ge- ry. Vonkajšie faktory sú zväčša ovplyvninetické vplyvy a mnoho faktorov vonkaj- teľné – patrí sem prejedanie sa, obezita,
nedostatok fyzickej aktivity, psychický
šieho prostredia.
Diabetes mellitus 1. typu postihuje stres, fajčenie a vplyv niektorých liekov.
zväčša deti a mladých ľudí. Ochorenie Nie náhodou až 90 percent diabetikov
u nich vzniká na základe imunologicky má nadváhu alebo sú obézni. Už pokles
podmieneného ničenia až úplného zniče- hmotnosti o 5 percent alebo fyzická aktinia buniek podžalúdkovej žľazy. Častejšie vita minimálne 30 minút trikrát do týždňa
sa vyskytuje po infekciách, napr. po rube- znižuje riziko vzniku diabetu.
Dedičnosť pri 2. type cukole, infekčnej mononukleóze, po zápale
príušných žliaz – predpokladá sa preto rovky zohráva dôležitejvplyv vírusov. Ale to nevysvetľuje všetky šiu úlohu ako pri prvom
prípady. Známa je súvislosť s niektorými type. Ak jeden z rodičov
diétnymi faktormi – napr. s dĺžkou doj- má cukrovku, riziko, že
čenia (ochorenie sa častejšie vyskytuje u ochorie jeho dieťa je 33tých, ktorí boli prikrmovaní skôr ako v 6. 45 percent a zvyšuje sa
mesiaci života), príjmom mäsa a údenín s vekom.
(pre obsah nitrozamínu) alebo gluténu » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
(vyskytuje sa hlavne v pšeničnej múke).
Diabetologička, odborníčka na poruchy
Pri 1. type cukrovky genetická predispometabolizmu a výživy

Nie spratek, ale galgan, Slovenčina naša
fagan, lagan, nezbedník, potvora.

SBS
LAMA SK

PRIJMEM VEDÚCEHO,
ZÁSTUPCU A ASISTENTA

príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

do kancelárie vo Veľkom Krtíši
Podmienky: SZČO, maturita,
VP sk. B výhodou

0948 35 66 75

36-0006

800 € brutto / mesiac
Nástup ihneď!
10-0170

Životopisy posielať na:
praca.szco@gmail.com

vo Fiľakove

Nie o ktorej Slovenčina naša
(hodine), ale o koľkej.
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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:

» 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

Sedemdesiatnik SĽUK
Pred 70 rokmi vznikol Slovenský ľudovoumelecký kolektív (SĽUK), súbor, ktorý preslávil slovenský folklór.
Stalo sa tak oficiálne v septembri v
roku 1949.
Slovenský ľudový umelecký kolektív
je profesionálny súbor, ktorý sa zaoberá
umeleckým spracovaním a interpretáciou folklóru na Slovensku. Jeho programy vychádzajú zo slovenského ľudového
umenia a sú spracované aj v modernej
scénickej podobe.
S myšlienkou založiť ľudový umelecký súbor prišiel v roku 1948 povereník
informácií a osvety Ondrej Pavlík. Pripravoval oslavy piateho výročia Slovenského národného povstania a mal v úmysle
spojiť všetky existujúce amatérske súbory, aby na veľkolepom podujatí vystúpili s jednotným programom. Myšlienku
podporoval aj vtedajší povereník školstva a básnik Laco Novomeský.
Prvým zamestnancom SĽUK-u sa
stal bývalý riaditeľ rozhlasu Emil Rusko,
ktorého 17. novembra 1948 vymenovali za
riaditeľa pofesionálneho súboru SĽUK.

Prvým umeleckým vedúcim sa stal Pavol
Tonkovič. Členmi prípravnej komisie boli
napríklad aj hudobní skladatelia Alexander Moyzes, Andrej Očenáš, či herec a divadelný režisér Karol L. Zachar.
Od januára do mája 1949 prebiehal
na celom Slovensku nábor do tanečného
súboru, speváckeho zboru a orchestra.
Na konkurz sa prihlásilo 900 uchádzačov, komisia ich vyskúšala 700. Medzitým SĽUK dostal svoje prvé priestory na
Sliači v hoteli Štubňa. Tam 1. mája 1949
nastúpilo 38 tanečníkov, 15. mája 45 členov speváckeho zboru a 1. júna 18 členov
orchestra.
S prvým umeleckým programom
vystúpil súbor 29. augusta 1949 na oslavách piateho výročia SNP vo Zvolene.
Zožal obrovský úspech a po premiére absolvoval veľký vlakový zájazd po celom
Slovensku. Oficiálnym dátumom vzniku Slovenského ľudového umeleckého
kolektívu sa napokon stal 5. september
1949. Od roku 1950 sídli súbor v Bratislave-Rusovciach.

» TA SR
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Slovenčina naša
Nie ide
byť jeseň, ale bude jeseň.

10

veterinár / zamestnanie

lučenecko

11

Jesenná vakcinácia líšok

Ak sa obsah blistra dostane na
sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je
potrebné okamžite vyhľadať lekárske

Nakoľko Česká republika a Rakúsko sú vyhlásené za krajiny bez
výskytu besnoty a v Maďarsku je
priaznivá situácia vo výskyte besnoty,
vakcinácia líšok sa nebude vykonávať
na územiach Regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej len
„RVPS“): Bratislava, Senec, Dunajská
Streda, Galanta, Trnava, Senica, Komárno, Nové Zámky, Levice, Nitra, Topoľčany, Šaľa, Nové Mesto nad Váhom,
Trenčín, Prievidza, Púchov, Žiar nad
Hronom, Zvolen, Veľký Krtíš, Lučenec,
Rimavská Sobota, Banská Bystrica,
Martin a na území okresu Ružomberok.

721190247

]/XÏHQFD9HĀN«KR.UW¯ģD3ROW£UXDRNROLD
Platové podmienky:
728€/Brutto + diéty, mesačné odmeny

0915 549 895

Letecká pokládka bude vykonaná
v Žilinskom kraji na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca,
Námestovo, Tvrdošín, D

,KQHë]DPHVWQ½PH(/(.75,.529
DSRPRFQÙFKHOHNWULN½URY

» Zdroj: ŠVaPS SR

VIZITKY

0905 915 039

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

52-0017-35

Slovenčina naša
Nie päť euro, ale päť eur. Nie
elektrika, ale elektrina. Nie oregáno, ale oregano.

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
+ 8€ netto za odpracovaný deň
57-0085

Na orálnu vakcináciu líšok proti
besnote bude použitá vakcinačná návnada LYSVULPEN por. a. u. v., ktorá
obsahuje modifikovaný oslabený vakcinačný kmeň besnoty SAD Bern v
celkovom počte 347 250 vakcinačných
návnad. Zmes je naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoré sú obalené návnadovou hmotou. Návnada
je čiernohnedej farby, guľatého alebo
hranatého tvaru, pevnej konzistencie.
Vakcinačné návnady sú v čase aplikácie v zmrazenom stave. Pre človeka je
vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Ak sa obsah blistra zapracovaného v návnade dostane
na ruky, je potrebné ruky ihneď umyť
vodou a mydlom.

ošetrenie. V prípade nálezu vakcinačnej návnady je potrebné sa vyvarovať
manipulácii s ňou a urýchlene opustiť
miesto nálezu z dôvodu minimalizácie
pachovej stopy, ktorá by mohla líšku
odradiť od príjmu vakcinačnej návnady.

75-06-3

Štátna veterinárna a potravinová
správa Slovenskej republiky oznamuje, že v dňoch od 7. októbra do 20.
októbra 2019 sa uskutoční štyridsiata kampaň orálnej vakcinácie líšok
proti besnote leteckou pokládkou
na území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou.
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PRIJMEME
Skladník

(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

85_0646

131190333

0905 552537 - 0915 971823

PONUKA KTORÁ
SA OPLATÍ

v počte

 $ 
  !  

0800 162 162
www.stannah.sk

1.500.000 ks

52-0133

Za sumu

399 €
449
€

"
(&$   

%    &
"  $ #'(  

v počte

1.500.000 ks
 
 

OBJEDNÁVKY a KONZULTÁCIE:

15 €

VOLAJ IHNED:

����ATISLAVA������AVA������������������A���������Y��������������

PRACUJ
U NÁS

59-0438

BEZPLATNÁ
INFOLINKA



''' (
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#!

€
MZD A OD 850 € DO 1300

0800 500 091

 

0€
   ZA 100


Concept RK2335
C

Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0917 493 211
Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

10 €

zadajte zľavový kód
a získajte zľavu z nákupu 5%

34-0162

13 €

���������
��������������

 """-. 5
-3 /6#',*
'!%)$,%+),%,(&
000#. #

Akcia platí od 23. 11. 2018 do 26. 11. 2018 alebo do vypredania zásob.

„AX6n“

10,50 €

     
      
$" 
2&. '$!4
,*#!+&%(#%#2%+#%#1&%#%#2&)#%#
(#&#2+#&#1%%#&#2%)#&#&$%,

UŠETRI

8 € 50%

12,90 €

 

ODPREDÁME STAVEBNÉ
PROJEKTY
V NEMECKU

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
PRÁCA S PC - ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ
A INÉ ....

16€

 

&#()!)"!%&(
+ "  '$
!!'
  " &#

03-0191

www.novtex.sk
05 449 916
0905

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520



85_0005

27-0251

����A IHNED

3D obliečky od 10 €

96-0224

personal
• obliečky
ky
• plachtyy
• prehozyy
• záclonyy
• závesy
• osušky
• zástenyy
• deky...

    

0905 915
039
PRÁCA
V ČR

V cene: uvítací aperitív, ubytovanie, stravovanie,
folklórne vystúpenie a zájazd do Jablonky ( PL )
Bonus: vstup do sauny a vírivky
– 2 hodiny s 30 % zľavou !!!
Voľné termíny: 14.1. – 18.1. | 21.1. – 25.1.
4.2. – 8.2. | 11.2. – 15.2. 2019

Personálna & pracovná agentúra

   
 
 
 

  
 
 



#/

0948 952 320
0948 297 597
!/



/

*$%" )
ervice.sk &. - ,
www
!/.baus
/ + &.  !
info@bauservice.sk

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

ZĽAVY AŽ DO 25%
www.balkona.eu
0948 787 777

splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

LC19-38 strana-
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63-0147

Personálna & pracovná agentúra

Pobyt „Zimná krása Oravy„
na 5 dní/ 4 noci s polpenziou
a Programom iba za
132.- EUR/ 1 osoba a pobyt !!!

 

vianočný stromček !!!

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396
Rezervácie: 0918 591 942
www.oravskahoraren.sk


   

Volajte 0905 915 039

Skvelý darček pod

E U RO

 $ 
  !  
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Veľkosť inzerátu 49,5 x 61,5mm

85_0

399 €

Inzercia v 39
regionálnych tituloch,
ktoré sú
týždenne vydávané
v náklade
1.500.000
kusov
DREVENÉ PELETY
DREVENÉ BRIKETY RUF
DIN PLUS A1 AT = 290 EUR
BUKOVÉ 1T = 250 EUR
na lukratívnej
A
RMA
ARM
ZDA
strane
Azadnej
A ZD
RAV
RAV
DOP
DOP
v každom okrese!

85_0650

do

- jednoduchá práca - ubytovanie a doprava
zdarma - výhodné platové podmienky
- Min. Učňovské vzdelanie - benefity



.2
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tto

0903 431 350

Za sumu

 

PRE MUŽOV, ŽENY
A PÁRY

(Rakúsko)

2400 EUR/mesačne Bru

Veľkosť inzerátu 49,5 x 61,5mm

 
 

e Brutto

Mäsiar-pomocník

0944 113 140

600 000
Stannah

Ponúkame prácu
v Českej republike

(Rakúsko)

85 0637

9

01

-2
5

%

Mäsiar

3000 EUR/mesačn

