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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
Týždenne do 29 620 domácností

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie,
rozdiel
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Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

HUMENNÉ

(oproti Mestskému úradu)
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Overená kvalita od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

KRTKOVANIE

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

Návratnosť
2-3 roky!!!

0915 856 447
unitermont@gmail.com

ŽALÚZIE
Ž
ALÚZIE
Ú

NAJNIŽŠIE CENY!

www.cisteniekanalizacie.sk

0915 927 993 MASTER GROUP s.r.o.
0940 707 621 www.mgroupsro.sk

interiérové, exterierové

ROLETKY

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

SIETE PROTI HMYZU

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

OREZÁVANIE STROMOV A KRÍKOV
87-0029

P.R.L. s.r.o. tel.: 0911 927 026

Pochádzam z Michalovského regiónu

0905 188 051

Oslobodenie
od dlhov
a exekúcii.

OPRAVY A SERVIS

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

62-0027

Unitermont

Kukorelliho 60

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

GARANTUJEME
najnižšie ceny!
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Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

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

Konzultácia
a info zadarmo.

0905 308 280

87-0001

Teraz je to najlacnejšie !!!

46)Ï8%.8)7-

87-0012

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

0903 883 299

87-0103
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MEGA
VÝPREDAJ
87-000059

ANIA
DO VYPRED
ZÁSOB

bezpečnostné dvere

Elegant
orech

Hladké
javor

Tri pásiky
mahagón

Slovenská
norma
V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT
OBHLIADKA ZDARMA

HUMENNÉ
NÉ , ul. 26. novembra è. 1 (bývalý chemlonský internát 1.p.)

ZVUKOVÁ A TEPELNÁ IZOLÁCIA

AKCIA od 698 Eur
Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

dvere
s montážou

Certifikát
od národného
bezpeènostného
úradu.

S
www.LIBRABIS.sk
MICHALOVCE , TESCO
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9 bodov zamykania
gu¾a k¾uèka
6ks k¾úèov
nerezový prah
ANTIPANIC k¾uèka
zvuková a tepelná
izolácia
nová zárubòa

0918 874 969

87-0006

BEZPEÈNOSTNÉ DVERE
LIBRABIS BEZP

charita / služby, reality

Dobrý jarmok pre Zillu a Dávida
rozhodne navštíviť Dobrý jarmok pred
Mestským úradom. Niekto vyrobí, iný
napečie. Jeden vyrobí zo srdca, druhý
kúpi od srdca. A výťažok poputuje
deťom. Šesťročnej Zille a šestnásťročnému Dávidovi. Obe deti potrebujú financie na rehabilitáciu. Prispejete im
na ňu tak, že si na Dobrom trhu kúpite,
čo sa vám zapáči. A ani netušíte, koľko
pozitívnej energie tam načerpáte. Jeden vyrobí, ďalší vymení za ľubovoľnú
sumu, niekto získa originálny vianočný darček, ktorý nikde inde nebude
možné kúpiť. A ktorý pod stromčekom
bude hriať.
„Charita je hlavnou cnosťou a najväčším putom, ktorým prichádza požehnanie k ľudstvu, je to moc, ktorá
spája ľudí a inšpiruje ich k ušľachtilým
snahám.“ (James Hilton, britský spisovateľ)
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Ing. Martin Hatala HatMax

VYSÁVAČOV

Najvýhodnejšie
ceny v regióne

ELEKTROSERVIS

VALTIM

AKCIA!

pri zakúpení 3 ks
balení zľava 20%

Obrancov Mieru 9, MI
0915 915 535

Orez ovocných a okrasných stromov
Realizácia záhrad a verejných
priestranstiev

0907 633 883
» Gabriela Fedičová
Reprofoto – kresba: Diana Fedičová

62-0006

„Dobročinnosť je výnimočný stav,
keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby
pomohla trpiacemu.“ (Milan Rúfus,
slovenský spisovateľ)
Každoročne v tomto období ožíva
dávny príbeh o Dievčatku so zápalkami. Hoci rozprávka, jedna z mnohých
krásnych Andersenových, no aj tak
prvá lekcia človečiny pre malého človeka – čitateľa v živote. A potom prichádzajú ďalšie a ďalšie. Nevyhýbajme sa
im, byť ľudský nie je hanba, je to prejav
vnútornej sily človeka a jeho viery v
dobro.
Aj keď Vianoce a všetko s nimi spojené, vrátane darčekov, sa nám zdá
akoby čoraz viac poznamenané komerciou, hlukom, peniazmi, leskom, Vianoce pochádzajú z chudobnej maštale.
Z priestoru pre otca, mamu, bábätko,
tepla zo slamy a zopár zvieratiek. A potom múdrosti v podobe mudrcov. Teda
– stále sú o emóciách, sú o kúzelnom
nádychu, o niečom malom a predsa
veľkom, čo sa viaže nielen na obdarúvaného, ale aj na darujúceho. Sú o
vzájomnom vnímaní sa, o človečine a
vo Veľkých Kapušanoch budú preto a
práve preto aj o Dobrom jarmoku. Ten
sa uskutoční dňa 18. 12. 2019 prvýkrát a
organizuje ho OZ „Zodpovední občania
mesta Veľké Kapušany“, pod záštitou
primátora mesta, ÚPSVaR v Michalovciach a VŠZaSP sv. Alžbety.
Darcom môže byť každý, kto sa
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Slovenčina naša
Nie dielčí, ale
čiastkový. Nie elastičnosť, ale elastickosť.

800

centrála Michalovce
Špitálska 5
0915 887 596
infolinka:
0918 88 33 21

pobočka Trebišov
ov
M.R.Štefánika 176
V BUDOVE JMF
oproti kostolu
0918 497 777
77
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pobočka Humenné
Mierová 2529/87
budova Allianz

p
pobočka
Vranov nad/Topľou
DDuklianskych hrdinov 1235/8
pprízemie

0911 231 064

0908 526 780
0
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87-0106

Ponúkame aj VÝKUP
NEHNUTEĽNOSTÍ s platbou
pri podpise zmluvy

služby, domácnosť, gastro

michalovsko

PLETENÉ

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
87-0110

Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .

ÚÈTOVNÍCTVO

Materiály:
HLINÍK, DREVO

Videá a fotky realizácií nájdete na:

ARTEL Nám. Osloboditeľov 2 (budova SATUR), Michalovce
RÝCHLOSERVIS MOBILNÝCH TELEFÓNOV

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...
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62-0020

- výmena displeja, vstavaných batérií a iné
- výkup a predaj mobilných telefónov
- odblokovanie
0911 420 200
- batérie, kryty, nabíjačky 0917 240 135

oc !
Vi em e to st ih nú ś do Vi an
www.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 363

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

34-0204

NOVOOTVORENÁ PREDAJÒA
Pre
daj
Oblieèok
VY

Z¼A
%
50

87-0105

Tržnica Michalovce 1. Poschodie tel.è. 0918 404 681

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

www.slovaktual.sk

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

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

87-0091

kd

87-0003

ARIAN, Masarykova 60, Michalovce
0905 794 715, ariansro@gmail.com

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
b
e
tr

Roletky Deň-noc
Látkové roletky
Vonkajšie žalúzie
0918 646 335

Siete proti hmyzu
Strešné roletky
Celotieniace žalúzie

gusto@gustozaluzie.sk

www.gustozaluzie.sk

62-0032

- Vedenie jednoduchého
a podvojného úètovníctva
- Personalistika a mzdy
- Daòové priznania
- Zakladanie s.r.o.

85_0805

0904 024 765

85_0445

èiapky, šály a iné

Uterákov
Osušiek
Obrusov

3

AKCIA
Masielko
Domáca klobása
Domáca slanina
Kuracie štvrte

0,85€ /200g
7,99€ /kg
7,99€ /kg
1,19€ /kg

NAJNIŽŠIE CENY V MESTE
MÄSIARSTVO Tržnica, Obchodná 4, Michalovce
MI19-49 strana-
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62-0019

MÄSIARSTVO pri starom Kauflande, (CITY CENTER)

PRÍPRAVY
NA VIANOCE
prípravy
na vianoce
/ služby

4
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Voňavý horúci nápoj na zahriatie

Vianočný punč štyrikrát inak
Vianočný punč nás dokáže príjemne zahriať počas potuliek po
vianočných trhoch, kde si ho zvykneme vychutnávať v spoločnosti
blízkych či priateľov. Pripraviť si
ho však môžeme aj doma a stráviť
tak príjemné chvíle v kruhu rodiny.

Z čoho punč pripravujeme?
Tento horúci nápoj sa zvyčajne pripravuje z čaju alebo ovocného džúsu a vody,
tiež z bieleho alebo červeného vína, tvrdého alkoholu najčastejšie rumu a cukru. Nemali by v ňom chýbať ani plátky
citrónu, pomaranča, kúsky ovocia, a voňavé koreniny, akými sú škorica, badian,
vanilka, kardamón či klinčeky.

Vianočný punč

Suroviny: 700 ml červené víno, 500 ml
voda, šťava z polovice pomaranča, šťava
z polovice citróna, 250 ml rum, 100 g trstinový cukor, 4 celé škorice, 8 klinčekov,
na kúsky pokrájané jablká, čerešne,
maliny
Postup: Do hrnca nalejeme vodu, pridáme cukor a varíme, kým sa cukor
neroztopí. Pridáme šťavu z pomaranča
a citróna, klinčeky a škoricu. Prilejeme
červené víno a rum. Zahrievame, až
kým punč nezačne vrieť. Medzitým si
do pohárov nakrájame jablká, pridáme

čerešne a maliny. Punč nalejeme do pripravených pohárov s ovocím.

Vianočný punč z čierneho čaju

Suroviny: 500 ml červené víno, 300 ml
voda,1 sáčok čierneho čaju, šťava z polovice pomaranča, šťava z polovice citróna, 200 ml rum, 100 g trstinový cukor,
4 celé škorice, 8 klinčekov, 2 pomaranče, 2 jablká
Postup: Do hrnca nalejeme vodu a
necháme zovrieť. Pridáme čierny čaj a
cukor a necháme pár minút lúhovať.
Sáčok čaju vyberieme a pridáme šťavu z pomaranča a citróna, klinčeky a
škoricu. Prilejeme červené víno a rum.
Necháme chvíľku postáť, aby sa chute
spojili. Medzitým si do pohárov nakrájame jablká a pomaranč. Punč pred
podávaním zohrejeme a nalejeme do
pripravených pohárov s ovocím.

Vianočný punč s likérom

Suroviny: 500 ml červené víno, 300
ml voda, 1 sáčok ovocného čaju, šťava
z polovice citróna, 50 ml rum, 50 ml
griotka (čerešňový alebo višňový likér),
100 g trstinový cukor, 4 celé škorice, 8
klinčekov, jahody, višne alebo čerešne
(sterilizované)
Postup: Do hrnca nalejeme vodu a

foto autor ManuErzi pixabay

Vianočný punč dokáže príjemne zahriať.
necháme zovrieť. Pridáme ovocný čaj
a cukor a necháme pár minút lúhovať.
Sáčok čaju vyberieme a pridáme šťavu
z citróna, klinčeky a škoricu. Prilejeme červené víno. Necháme chvíľku
postáť, aby sa chute spojili, pridáme
ovocie aj so šťavou a na záver prilejeme likér a rum. Punč pred podávaním
zohrejeme.

Nealkoholický vianočný punč

Suroviny: 250 ml pomarančový džús

alebo šťava, 250 ml jablkový džús, 500
ml voda, a k tomu ešte jedno jablko, dva
pomaranče, 4 klinčeky, 2 badiany a celá
škorica
Postup: Do hrnca nalejeme pomarančový a jablkový džús (alebo šťavu),
pridáme na kúsky nakrájané jablko a
plátky pomarančov. Dolejeme vodou.
Vložíme klinčeky, badián a škoricu a
varíme 25 minút.
Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

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

NAJLEPŠIE BRIKETY

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

Slovenčina naša
Nie dva deci, ale dve deci.
Nie po čase, ale časom. Nie krajka, ale čipka.

NA SLOVENSKOM TRHU

Ekologické, originál RUF

1 paleta
96 balíkov
1 balík = 10 ks
10 kg

DREVENÉ BRIKETY
z dubového dreva

ݲ
ݲ
ݲ
ݲ
ݲ
ݲ

vysoká výhrevnosť ¦ cca 19 - 21 MJ/kg
EKO CERTIFIKÁT
nízke emisie ¦ popolnatosť 0,3%
praktické vákuové balenie ¦ čistá práca
10 kg balenie ¦ 10 kusov, to je o 20% lepšie zlisovanie
pre všetky typy kotlov ¦ krbov ¦ kachlí ¦ pecí
horia 6 - 8 hodín ¦ tlejú až 8 - 10 hodín

GARANTUJEME NAJLEPŠIU
CENU NA TRHU

objednávky:

0908 998 998

ZABEZPEČUJEME
DOPRAVU K VÁM DOMOV

www.brikety.shop ¦ info@brikety.shop
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34-0213

ČEREŠŇA
MATNÁ

66-0002-1

DUB
MATNÝ

redakčné slovo / POLITICKÁ INZERCIA, služby

Druhá nedeľa adventu
– nedeľa pokoja
„Prajem ti pokojnú prvú adventnú“ –
prišlo mi minulú nedeľu ráno želanie.
Pokojnú. Nuž, želám vám pokojnú
druhú. S plným vedomím vzácnosti
obsahu slova pokoj.
Je nedeľa pokánia. Svätý František
tvrdí, že „len keď zabúdame na seba,
nachádzame seba samých“. Často nariekame nad slabosťou svojho života, či už
ide o krehkosť telesnú, lebo podliehame
rôznym chorobám, ale i nad krehkosťou
morálnou, zúfame zo špiny amorálnosti,
arogancie a spupnosti, povýšenectva,
najmä zo strany niektorých hlučných
mocných tohoto nášho malého slovenského sveta. Ale – často robíme to, čo
sami vzápätí odsudzujeme. Správame
sa očividne nenormálne a nemorálne.
Plačeme nad biedou, v ktorej žijeme a nevieme či dokonca, čo je najabsurdnejšie,
nechceme si pomôcť.
Potrebujeme pokoj. Bez pokoja neprežijeme. Živoríme, no nežijeme.
Hľadáme pravdu? Chceme ju čítať a
počuť? Alebo sa jej vyhýbame ako čert
krížu? Bojíme sa jej? Nemáme odvahu
sa s ňou zoznámiť? Akceptovať ju takou,
akou je a urobiť opatrenia na to, aby pravdou zostala? Úprimné hľadanie pravdy
znamená odloženie svojho subjektívneho pohľadu a pripustiť názory iných. Kto
nemá o ne záujem, kto im dokonca zabraňuje zaznieť, ten nemá záujem o prav-

5
Pripravení prevziať
zodpovednosť

Čo prinesie reforma zdravotníctva? Pozitívny kvantový skok

du a jeho svetom je lož. Primitívna lož.
Spolieha sa na vyvolaný hnev z takejto
arogancie, ale... Ak v hneve prekročíme
kontrolu rozumu, vystavujeme sa riziku
množstva chýb a omylov, ktoré spravíme
či sa ich dopustíme. Mnohé a mnohí nás
môžu nahnevať, my sami sa však oberáme o vnútorný pokoj a rozvahu, ak púšťame takýto hnev mimo kontroly rozumu.
Riešenie konfliktov spočíva v rozumnom
uvedomení si záujmov druhej strany.
Svätý František Saleský mal veľmi
inšpiratívny prístup ku každodenným
nástrahám života. „Treba vždy a všade
žiť pokojne. Ak nás stihne súženie, či už
vnútorné alebo vonkajšie, treba ho znášať pokojne. Ak ideme v ústrety radosti,
treba ju prijať pokojne, bez rozrušenia.
Treba utekať pred zlom? Áno, ale aj to v
pokoji, nie v zmätku, pretože inak by sme
na úteku mohli spadnúť a dať nepriateľovi možnosť, aby nám vzal život. Ak treba
vykonať dobro, máme k tomu pristupovať
pokojne, aby sme v náhlivosti nenarobili
zbytočne chyby. Dokonca aj
pokánie treba robiť s pokojom.“

Predstavili sme 138 riešení pre zdravotníctvo.
Žiadne kozmetické zmeny, žiadne akože vylepšenia
pre zalepenie očí, ale vážne, systematicky zoradené a premyslené kroky. Rozpracované do detailov,
prekonzultované s odborníkmi priamo v ambulanciách, nemocniciach, lekárňach a poisťovniach. Na
ich konci bude spokojný a správne liečený pacient.
Zdá sa vám to utópia? Nám nie, pretože presne vieme, ako na to a nebojíme sa pomenovať veci, ktoré
iní obchádzajú. Tu je pár zo 138 našich riešení:
· Stanovenie nároku. Nemôže byť všetko
pre všetkých zadarmo, ale musíte vedieť,
čo koľko stojí a čo za svoje peniaze dostanete.
· Zdravotná starostlivosť včas a v garantovanej
kvalite.
· Pravidlá majú platiť pre všetkých rovnako.
Pre chudobných bez známostí, aj pre bohatých
s konexiami.
· Keď sa staráte o svoje zdravie, štát sa vám
odmení.
· Prepojenie registrov, možnosť dobrovoľného
objednávania na presný termín.
· Uvoľnenie cesty pre nové lieky.
· Investície do nemocníc formou projektového
financovania.
· Poisťovne nesmú mať dlhy voči lekárom
a musia mať vytvorenú rezervu.
Populistické lacné bludy Fica
či Kotlebu priniesli akurát tak to,
že po 12 rokoch je zdravotníctvo
v katastrofálnom stave. Reálne
zmeníme fungovanie zdravotníctva v prospech občanov.

Takže – želám vám pokojnú druhú, milí čitatelia!

Richard Sulík

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

Voľbou Kotlebu nikto nikomu
nepomôže

Hovoril som s mnohými ľuďmi, ktorí sa po
počiatočnom váhaní priznali, že chcú voliť
Mariana Kotlebu. Väčšina z nich nie sú žiadni
fašisti. Sú to ľudia, ktorým 12 rokov vlády Smeru
neprinieslo to, čo im bolo nasľubované. Neprinieslo im to ani len mierne zlepšenie ich života.
Problémy s nefungujúcimi školami, s rušením
nemocníc, s neriešením problému sociálne vylúčených skupín sú stále horšie a horšie. Partička
šmejdov, ktorá im nasľubovala hory-doly za ich
hlas, ich oklamala a sklamala. A tak sa rozhodli
voliť Kotlebu a jeho fašistov. Dúfajú, že ak bude
Kotleba silný, ostatní sa zľaknú a začnú veci
robiť inak.

Chcete si
podať
inzerát?

85_0807

Ukazuje sa, že po 12 rokoch vlády ochrancov
zlodejov a vrahov má Slovensko šancu na zmenu. Dôležité pri tom je, aby strany, ktoré môžu
zložiť vládu, ktorá konečne naozaj začne riešiť
problémy ľudí, získali v parlamente väčšinu
kresiel. Ak však ľudia budú voliť Kotlebu, prepadnú ich hlasy v prospech niekoho s kým do
vlády nikto nechce. Šanca,
že na Slovensku konečne
začnú zásadné zmeny k lepšiemu, ktoré pocítia všetci,
tak, aby sa tu skutočne dalo
spokojne pracovať, podnikať a žiť, môže byť voľbou
kotlebovcov zmarená.
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

splátky od 149 €

VIANOČNÁ AKCIA

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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33-0041

0918 477 323 | www.balkona.eu

prístrešky

63-0179

balkóny
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spravodajstvo / zdravie

michalovsko

Ľahostajní
Ľahostajnosť zabíja a ničí. Ľudia okolo
nás predávajú drogy, znečisťujú prírodu alebo kradnú a my sa tvárime,
že to nevidíme. A otvárame dvere zlu.
Niektorí ľudia protestujú proti obrovskej korupcii a vláde mafie v našej krajine
a väčšina sa na nich ľahostajne pozerá.
Máme tisíce úradníkov, ktorých agendou sú drogovo závislí, ľudia bez strechy nad hlavou, alebo iné skupiny ľudí,
ktoré potrebujú pomoc. Dostávajú plat,
rozprávajú múdre reči a spisujú analýzy.
Tých, ktorým majú pomáhať považujú za
položky, čísla, objekty, na ktoré dostávajú dotácie. Keď sa stane niečo vážne,
iba opakujú, že postupovali štandardne.
Slová feťák, bezdomovec alebo migrant
dnes v mnohých ľuďoch evokujú skupiny
ľudí, pred ktorými by sme sa mali chrániť, postaviť okolo nich plot a izolovať ich.
V skutočnosti sú to veľmi trpiaci ľudia.
Matka Tereza nikdy nestála o slávu
tohto sveta. Táto malá a Veľká žena kedysi povedala: „Ďakujem Bohu za jeho
veľkú lásku, ktorá nás zhromaždila. Ježiš nám priniesol dobrú zvesť o tom, že
náš Boh miluje a chce, aby sme milovali
jeden druhého, ako nás on miloval, aby
nám uľahčil vzájomnú lásku. Ježiš hovorí: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto

mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Keď niečo dávate v mojom mene, mne
to dávate. Keď prijímate dieťa v mojom
mene, mňa prijímate…”
Nie každý je obdarený tým aby robil
skutky ako Matka Tereza, Vladko Maslák
alebo Vladko Krčméry. Prvým krokom
však môže byť prekonanie ľahostajnosti,
citlivosť k tomu, čo sa deje okolo nás. Nie
je dobré, ak ľahostajne prejdeme okolo
neporiadku v dielni, ignorujeme porušovanie dohodnutých pravidiel, neplnenie
sľubov. A čudujeme sa, že upadá kultúra
a morálka.
Ak chceme, aby bol svet lepší, musíme prekonať ľahostajnosť, apatiu a pasivitu. A skloniť sa k človeku, ktorý nemôže
vstať. Tak ako nás k tomu pozýva Matka
Tereza, keď hovorí: „Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Hlad nie je len hlad
po chlebe. Je to hlad po
láske. Bol som pocestný a pritúlili ste ma.
Byť bez domova znamená nielen byť bez
domu z tehál, ale byť
osamelý, nechcený,
nemilovaný.“

» Ján Košturiak
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Pravidlá skladovania potravín
(komora)
Málokto si dokáže nákupy potravín
plánovať tak, aby nepotreboval ich
domáci „medzisklad“. V modernej
dobe sa frekvencia nákupov znižuje,
šetrí to čas i financie.
A tak prichádza na rad ukladanie a
skladovanie. Poznáme tri najrozšírenejšie možnosti (ak nerátame pivnicu, ktorá
je čorz viac zriedkavejšia) – skladovanie
v komore, v chladničke a v mrazničke.
Začíname v komore
Nikdy z nej nespravte skladisko nepotrebného. Raz za čas jej obsah preberte a
doplňte. Vráťte sa k dobrým a osvedčeným zvykom našich predkov a nákupy a
varenie si začnite plánovať. Nechoďte na
nákup, až „keď nie je z čoho“. Zamerajte
sa na nákup veľkých balení potravín, a
to predovšetkým kvôli ich ekonomickej
výhodnosti.
Chlieb je vhodné zabaliť do látkovej utierky a skladovať ho v chlebníku
pri bežnej izbovej teplote. Vo vrecúšku
z plastu nemôže dýchať, tam by ľahko
splesnivel, do chladničky nepatrí už
vôbec. Vo vrecúšku z papiera rýchlo vysychá.
Rožky naopak môžete do nejakej

dózy alebo vrecúška uzavrieť. V utierke
by stvrdli, rovnako ako na voľnom vzduchu.
Sypké a suché potraviny, ktoré ľahko pohlcujú vlhkosť (múka, soľ a cukor,
čaj a káva, rôzne sušienky a čokolády,
cereálie, korenie, strukoviny, ryža, dochucovadlá alebo cestoviny), by ste mali
rozdeliť do uzatvárateľných dóz. Dokážete nimi nielen zabrániť prenikaniu
vlhkosti, ale oddelíte aj pachy. A zároveň
ich ochránite proti prípadným nepríjemných biologickým konzumentom.
Cesnak a cibuľa sú výnimkami v
zelenine, pretože do chladničky nepatria. Nájdite pre ne nejaké tmavé miesto
v komore a nechajte ich dýchať, aby nenavlhli.
Drobný tip na záver „komorových“
rád – šupky z citrusových plodov nevyhadzujte, rozložte ich voľne po policiach
v komore. Aj keď uschnú, budú spoľahlivou ochranou proti prípadnému „špajzovému hmyzu“.
A ešte čosi. Komora by mala byť tmavá, vetrateľná a chladnejšia ako bežné
bytové priestory.

» red

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
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

320025-12

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.
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Chceme žiť v našej krajine a pracovať na zlepšení života v nej

Modlite sa za nás, aj my sme kresťania

V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom nás navštívil
pakistanský kňaz otec Emmanuel
Yousaf. Spýtali sme sa ho na situáciu v jeho krajine aj na cestovanie
po Slovensku.

studne a podobne. V 80. rokoch však
prebrala správu krajiny armáda a islamské zákony šaría sa začali sprísňovať.
Najviac nám robí starosti zákon o rúhaní, ktorý platí dodnes a extrémne často
sa zneužíva.

Aké to bolo vyrastať v Pakistane
ako dieťa kresťanských rodičov?
V porovnaní s dneškom veľmi dobré. Študoval som na katolíckej škole, napriek
tomu bola väčšina mojich spolužiakov

Ako sa zneužíva?
Zákon o rúhaní hovorí, že za znevažovanie proroka Mohameda či Koránu vás
čaká trest. A jediným trestom v tomto
prípade je smrť. Často ho však využívajú
radikáli na to, aby riešili svoje osobné
spory. Nielen s kresťanmi, ale aj s umiernenými moslimami, ktorých je väčšina.
Ak mám problém s kolegom či konkurentom, obviním ho z rúhania. Kým sa
z toho “vyseká”, dávno ho vyhodia z
práce a ja mám pokoj. Dotyčný však trpí
a môže sa stať, že ho odsúdia na smrť za
vymyslené obvinenie. Koniec-koncov,
to bol aj prípad Asie Bibi, ktorý je Slovákom dobre známy.

„Chceme žiť s bratmi moslimami v
našej spoločnej krajine a pracovať
na jej zlepšení, tak, ako Slováci
pracujú na zlepšení Slovenska.“
moslimami. Nemali sme žiadne rozpory… Teda, mali sme ich veľa, ale boli to
klasické detské prekáračky (smiech).
Náboženstvo nikdy nebolo témou. Môj
otec pracoval v armáde a tiež mal viacero
moslimských priateľov. Pamätám si, že
na vianoce sme piekli koláče a roznášali
ich po moslimských rodinách. A tie rodiny robili to isté počas ich sviatkov.
Kedy sa situácia kresťanov začala
zhoršovať?
Miestami bolo diskrimináciu cítiť aj
vtedy, najmä v menších mestách a dedinách. Nemohli piť vodu z rovnakej

Skúste ho napriek tomu priblížiť.
Asia Bibi bola obvinená z rúhania, ktoré
nespáchala. Skutočným dôvodom bolo,
že jej moslimská kolegyňa nechcela,
aby pila vodu z rovnakých pohárov ako
oni. Asia Bibi to odmietla a o pár dní
prišlo toto vykonštruované obvinenie.
Trvalo niekoľko rokov, kým sa na Najvyššom súde podarilo rozsudok smrti

Otec Emmanuel zdôrazňuje, že napriek ťažkej situácii nemáme kresťanov
v Pakistane ľutovať. „Modlite sa za nás,“ vraví.
zvrátiť. Asia Bibi mala šťastie, viacerí ho
však nemajú.

žiu prozreteľnosť. Ľudia od kresťanstva
neodchádzajú, žijeme ako komunita.

Ako to myslíte?
Asiu Bibi zatkla po obvinení polícia. To
sa niekedy nestane a zakročí rozvášnený dav - tieto obvinenia totiž rozhlasujú
cez mešity a dozvie sa o nich rýchlo celá
komunita. Nie raz sa stalo, že dav takto
obvineného človeka zlynčoval.

Cestovali ste po celom Slovensku.
Čo bol váš hlavný odkaz?
Kresťania, sme Pakistanci, sme kresťania. Chceme žiť s bratmi moslimami v
našej spoločnej krajine a pracovať na
jej zlepšení, tak, ako Slováci pracujú na
zlepšení Slovenska. K tomu potrebujeme pomoc - aj finančnú, aj politickú, no
najmä pomoc silnej modlitby. Modlite
sa za nás, prosím.

Kresťania tvoria v Pakistane menšinu, len tri percentá populácie. Ako
vyzerá ich viera, ich kresťanský život?
Pán Boh nás požehnal a nemáme problém s nedostatkom kňazov, čo sa často
stáva. V skutočnosti musíme zháňať
prostriedky - napríklad od ACN - na výstavbu nových. V tomto cítim veľkú Bo-

Viac informácií o Týždni pomoci prenasledovaným kresťanom a o možnostiach
pomoci nájdete na www.prenasledovani.sk
Zdroj: Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN – Slovensko

www.odb-injektaz.sk

|
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Vklad do katastra nehnuteľností
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e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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PÍLENIE A OREZÁVANIE
RIZIKOVÝCH STROMOV
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QNĝơƄ?LęK ÐPonúkame orez orechov.

Kontakt: 0915 926 755
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ȥʡʍ Ǝȶ ƃǠʠƎȶŹˊ ȟŔʋȇʠ ɽ ȟŔȍˋȟǫ Ǝơʍȟǫࡲ
òȶȟɢɭơɽʽơƎƆơȥŖ˙ơʁʍŔɽʋȥʡȇɭŔǿǫȥʠʋʽȶɭǫŔ
ʁʍŔɽʋȥƢɭȶƎǫȥˊŔɢɭơʋȶʽơȥʠǿơȟʽʁơʋȇʠɽʽȶ࢚
ǿʠ ɽȥŔǠʠ ˖ȍơɢʁơȥǫʠ ɢȶƎȟǫơȥȶȇ ɢɭơ ʽʁơʋȇˊ
ɭȶƎǫȥˊ ȥŔ òȍȶʽơȥɽȇʠࡲ 0ǫ ʠ˙ ʋʡ ɭȶƎǫȥʠ ʋʽȶɭǫŔ
ƎʽŔǿŔ ˖ȶƎɢȶʽơƎȥǭ ɭȶƎǫƆǫŔ ŔȍơŹȶ ǫŹŔ ǿơƎơȥࡲ
0ǫɽʡƎơʋǫŔɭȶƎǫƆǫŔʽɢȍȥơǿɽǫȍơŔȍơŹȶŹȶǿʠǿʡ
ɽȶ ˖ƎɭŔʽȶʋȥˋȟǫ ʍŔ˙ȇȶɽʍŔȟǫࡲ ¡ȶǿȶʠ ɽȥŔǠȶʠ
ǿơ ɢɭǫȥǫơɽʍ ʋŔȇʡ ɭȶƎǫȥȥʡ ɢȶȍǫʋǫȇʠ ȇơƎˊ ʁʋŖʋ
ȇŔ˙ƎơǿɭȶƎǫȥơŔǿʽƎȶŹɭȶȟŔǿʽࢱʍŔ˙ȇȶɽʋǫŔƃǠ
ŹʠƎơȶɢȶɭȶʠࡲòʋɭŔȥŔòȟơɭɽŔɽǭƃơɽƃǠȶʽŖʽŔ
˖ŔɽȍȶǌŔȥࢧȶƃǠɭŖȥǫȟơɽȶƃǫŖȍȥˊʁʋŖʋࢨŔȍơ˖Ŕ
ࠀࠁɭȶȇȶʽƆȶɽʡɢɭǫȟȶƃǫɽŔǫȟʋȶȥơɢȶƎŔɭǫȍȶࡲ
áɭơʋȶɢɭȶɽǭȟȶƎȼʽơɭʠȒʠƎǭȇʋȶɭǭɽǫȥŔȟǫơɽʋȶ
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33-00039

metná nehnuteľnosť nachádza.
Spolu s návrhom sa podáva aj zmluva ako základná príloha návrhu, ktorá
je právnym dôvodom vkladu práva do
katastra. Konkrétne môže ísť napríklad
o kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu,
zmluvu o zriadení alebo zániku vecného
bremena, atď. Podstatnou obsahovou
náplňou konania o povolenie vkladu je
skúmanie platnosti zmluvy. Ak by bola
zmluva vyhotovená vo forme notárskej
zápisnice alebo autorizovaná advokátom, úrad by ju posudzoval len z toho
hľadiska, či je v súlade s katastrálnym
operátom a či sú splnené procesné podmienky povolenia vkladu. Ostatné náležitosti zmluvy sa ponechávajú na tom,
kto zmluvu autorizuje, resp. garantuje
správnosť náležitostí zmluvy z občianskoprávneho hľadiska. Výsledkom konania o vklade je buď rozhodnutie, že sa
vklad povoľuje, alebo sa návrh zamieta.
Vklad sa povolí, ak sú splnené všetky
procesné podmienky na povolenie vkladu. V opačnom prípade sa zamietne. Proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu možno podať odvolanie na okresnom úrade,
ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia.

2

od 39 €
na osobu

AJ Z VÁŠHO OKOLIA
ZABEZPEČUJEME
ODVOZ NA LETISKÁ
Krakow | Katowice
viac info na

online rezervácie
www.unibuss.sk
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0948 51 51 51
info@unibuss.sk

34-0221

Vlastnícke právo patrí medzi jedno
z najdôležitejších práv, ktoré upravuje aj Ústava SR a Listina základných
práv a slobôd.
Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
sa eviduje v katastri nehnuteľností. Kataster nehnuteľností je verejný register
a zároveň informačný systém obsahujúci geometrické určenie, súpis a popis
nehnuteľností a údaje o právach k nim.
Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra
zapisujú tromi spôsobmi: vkladom,
záznamom alebo poznámkou.
Vklad má právotvorné účinky, t. j.
právo k nehnuteľnostiam vyplývajúce zo
zmluvy vzniká, mení sa alebo zaniká až
povolením vkladu a je úkonom okresného úradu. Vkladom sú zapísané najmä
vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ale
môžu nimi byť zapísané aj iné vecné práva k nehnuteľnosti, záložné právo, alebo
práva z vecných bremien. Vklad možno
vykonať iba na základe právoplatného
rozhodnutia okresného úradu, katastrálneho odboru. V praxi sú bežné zápisy
vlastníckeho práva v spojení so zápisom
záložného práva banky, ak sú poskytované hypotekárne úvery. Vlastnícke
alebo iné právo k nehnuteľnosti vzniká,
mení sa alebo zaniká až v okamihu zápisu vkladu do katastra nehnuteľností. Konanie o povolenie vkladu je návrhovým
konaním, teda začína vždy len na návrh
účastníka konania. Návrh sa podáva na
príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, v územnom obvode ktorého sa pred-

   
   

61_0010

michalovsko
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RECEPTY
NA vianoce
VIANOCE
recepty na

Najčítanejšie regionálne noviny

Vianočná polievka podľa chute, zemiakový šalát a ryba

Pripravujeme jedlá na štedrovečerný stôl
To aké jedlá servírujeme na štedrovečerný stôl častokrát závisí od
toho, z ktorej časti Slovenska pochádzame. Každý región má svoje
špecifiká a dokonca i každá rodina má svoje obľúbené vianočné
menu, ktoré sa dedí z matky na
dcéru. Čo však na štedrovečernom
stole zvyčajne nesmie chýbať sú
oblátky s medom, kapustnica na
rôzne spôsoby, ale aj šošovicová,
hubová či rybacia polievka. Hlavným chodom sú prevažne rôzne
druhy rýb a zemiakový šalát. Prinášame vám zopár receptov, necháte sa inšpirovať?
Vianočná kapustnica

200 ml smotany na varenie, 1 cibuľa, 3
zemiaky, soľ, olej, sušený tymián, ocot
(nemusí byť), chlieb

Postup: Sušené huby zalejeme horúcou vodou a necháme ich aspoň hodinku odstáť. Potom v hrnci rozhorúčime
olej, pridáme najemno nasekanú cibuľu a opečieme dosklovita. Pridáme na
kocky nakrájané zemiaky a huby. Všetko spolu krátko opražíme a zalejeme
vodou, v ktorej sme namáčali huby a
dolejeme ešte vodou do požadovaného
objemu. Privedieme k varu a varíme asi
20 minút. Vmiešame smotanu a varíme, kým polievka trochu nezhustne.
Potom časť húb odoberiem a zvyšok
polievky rozmixujeme. Dochutíme soľou a podľa chuti aj octom. Hubovú polievku podávame s chlebom, ozdobenú
odloženými hubami, lyžičkou smotany
a bylinkami.

Suroviny: 400 g bravčového mäsa
(môže byť pliecko), 150 g údeného
mäsa, 2 klobásy, 1 cibuľa, 400 g kyslej
kapusty, soľ, mleté čierne korenie, mletá červená paprika, sušené huby (hrsť),
4 sušené slivky, olej, šľahačková smo- Vianočná šošovicová polievka
tana, chlieb
Suroviny: 250 g suchej šošovice, 2 hrste sušených húb, 4 sušené slivky, 4 až 5
Postup: Na oleji speníme cibuľu, pri- zemiakov, 2 lístky bobkového listu, soľ,
dáme papriku a na kocky pokrájané 250 ml smotany na varenie, 1 PL hladmäso. Popražíme, podlejeme vodou a kej múky, pochúťková smotana, ocot
dusíme. Po 30 minútach pridáme kyslú podľa chuti (nemusí byť), chlieb
kapustu, sušené huby, sušené slivky,
celé klobásy a na kocky nakrájané úde- Postup: Sušené huby namočíme priné mäso. Soľ a korenie pridáme podľa bližne na hodinu do horúcej vody tak,
chuti. Po uvarení kapustnice z nej vy- aby boli zaliate. Šošovicu v miske preberieme klobásy. Nakrájame ich na ko- pláchneme vodou, vložíme do hrnca
lieska a vrátime do hotovej kapustnice, a zalejeme ju približne dvojnásobným
ktorú ešte môžeme zjemniť šľahačko- množstvom vody. Pridáme namočevou smotanou. Kapustnicu podávame né huby, soľ, 2 bobkové listy a všets chlebom.
ko dáme spolu variť. Keď je šošovica
takmer mäkká, pridáme na malé kocky
Náš tip: Niektoré gazdinky uvaria úde- nakrájané zemiaky a sušené slivky. Keď
né mäso zvlášť, len v hrnci s vodou, keď je všetko uvarené domäkka, vyberieme
je hotové, pokrájajú prípadne natrhajú z polievky bobkový list. Zo smotany na
ho na kúsky a vložia do už uvarenej ka- varenie a hladkej múky si pripravíme
zátrepku a vmiešame ju do polievky.
pustnice.
Miešame, kým polievka nezačne zľahka vrieť. Na záver polievku podľa potreVianočná krémová
by dochutíme octom. Šošovicovú pohubová polievka
Suroviny: Dve hrste sušených húb, lievku podávame s chlebom, ozdobenú

Vianočná hubová polievka.
kopčekom pochúťkovej smotany.

Vianočný zemiakový šalát

foto autor cattalin pixabay

oboch strán v dostatočnom množstve
oleja.

Suroviny: 1 kg zemiakov (varný typ A),
Vianočný kapor na cesnaku
3 vajcia, 1 cibuľa, 4 mrkvy, sterilizovaSuroviny: 1 kapor, 3 strúčiky cesnaný hrášok (konzerva), 6 sterilizovaných ku, 1 PL masla, 1 citrón, soľ, biele kouhoriek, 1 majonéza 225g, soľ, mleté renie, olej
čierne korenie
Postup: Očisteného kapra umyjeme
Postup: Zemiaky umyjeme a varíme a nakrájame na podkovičky, osolíme,
v šupke asi 20 minút, podľa veľkosti. okoreníme, potrieme roztlačeným cesKontrolujeme vidličkou, aby sa neroz- nakom. Na panvici zohrejeme olej a
varili. Necháme mierne vychladnúť a kapra z oboch strán opražíme. Podlejeešte vlažné olúpeme. Vajíčka uvaríme me vodou a podusíme. Šťavu necháme
natvrdo a po vychladnutí ošúpeme. vyvariť a kapra ešte opečieme. Pred
Mrkvu očistíme, nakrájame na men- podávaním ho pokvapkáme citrónovou
šie kocky a uvaríme v osolenej vode šťavou.
do mäkka. Cibuľu nakrájame nadrobno. Hrášok scedíme, nálev nebudeme
Pečený losos s bylinkami
potrebovať. Do veľkej misky dáme vySuroviny: čerstvý losos, 1 lyžica rastchladnuté zemiaky, vajíčka a uhorky, linného oleja, soľ, kajenské korenie,
všetko nakrájané na kocky. Pridáme mleté čierne korenie, tymian, citrónová
mrkvu, cibuľu a hrášok. Osolíme, oko- šťava, papier na pečenie
reníme a opatrne premiešame. Na záver zľahka vmiešame majonézu.
Postup: Najskôr si pripravíme marinádu zmiešaním oleja, tymianu, štipky
Náš tip: Ak chcete šalát odľahčiť, mô- soli a korenia. Lososa nakrájame na jedžete majonézu nahradiť kvalitným notlivé porcie, pokvapkáme citrónovou
bielym jogurtom. Odskúšali sme, chutí šťavou, potrieme pripravenou marinávýborne. Ak nemáte na tento experi- dou a necháme chvíľku stáť pri izbovej
ment odvahu, pripravte si ho len men- teplote. Lososa potom vložíme kožou
šie množstvo na skúšku či degustáciu. nadol na rozohriatu panvicu. Opekáme
Odoberte trochu šalátu do inej nádoby z každej strany približne 2 minúty a preešte pred pridaním majonézy, pridajte ložíme opäť kožou nadol na plech vylobiely jogurt a ochutnajte.
žený papierom na pečenie a dáme na 10
minút piecť do rúry vyhriatej na 180° C.

Tradičný vianočný
vyprážaný kapor

Pečený losos.

foto autor Zozz pixabay

Náš tip: Ak nemáte chuť na tradičSuroviny: 1 kapor, hladká múka, strú- ný vianočný zemiakový šalát, môžete
hanka, olej, 1/2 dl mlieka, 2 vajcia, soľ
pečeného lososa podávať s grilovanou
zeleninou, prípadne so zeleninovým
Postup: Kapra môžeme kúpiť už očis- šalátom preliatym zálievkou, ktorú
teného. Pred prípravou ho osušíme, pripravíme zmiešaním dvoch lyžičiek
nakrájame na podkovičky, posolíme a dijonskej horčice, jednej lyžičky trstinonecháme stáť 15 minút. Potom kapra vého cukru, troch lyžíc extra panenskéobalíme v múke, vo vajíčkach, ktoré ho olivového oleja, šťavy z jedného citsme rozšľahali v mlieku a napokon v róna, soli a mletého čierneho korenia.
strúhanke. Kapra pomaly smažíme z
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

MI19-49 strana-

10

práca, služby
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- 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

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

INZERCIA

Marianna Sovjaková 0907 895 864

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de
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ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

OPERÁTOR VÝROBY
Plat od 520 € - 600 €

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

PRÍJEM ZAMESTNANCOV PRE NOVÝ PROJEKT DO ROKU 2029 : IHNEĎ

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

hľadá pracovníkov na stavbu do Nemecka

Trebišov

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
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

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto/hod.
ubytovanie ZADARMO
nástup možný ihneď
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-/Ȏ'*ßà",à1--à-/!,3+Ȏ(,3à
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Turnusová

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
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?ÐTWNJĖA?LGCÐACQRMTLĞAFÐ

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

www.aiw.sk

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!
Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44
a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

Facebook: aiwsk

LĖFP?B

àȅFSKLPQKȝHLSàMLAɦ>à
à3,"&ȴà+ǳ()"+^%,à*,1,/,3^%,à3,7&")à0à%/
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ÐÐÐ Ð,SRLhÐTMBGıQIĞÐNPCSI?XÐ!Ð Ð#
ÐÐÐ Ð+GLGKĖJLCÐÐPMIÐNP?V
ƠG?BMQRGÐ X?QGCJ?HRCÐ L?Ð FKCLPJP>P PHà
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?JC@MÐ GLDMÐ RCJCDMLGAIWÐ 0903 717 998

Slovenčina naša
Nie prádlo, ale bielizeň.
Nie kotník, ale členok. Nie kojenec, ale dojča.

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

TIP na výlet

PTRUKŠA

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

27-0001-5

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

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmáme stále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

llanový most

Sobrance
Michalovce

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

32-0137

nepárny týždeň:
Michalovce, Ložín, Lúčky, Petrovce
nad Laborcom, Staré, Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, Vinné,
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NOVÉ TVÁRE V POLITIKE
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7PSZIRWOS WXSN° RE OVMŁSZEXOI 6S^LSHYNI
WE ÐM WOSRÐ° Z VYO¤GL TEVXMI TSPMXMOSZ OXSV°
VSO] ^RIYŁ°ZEN½ QSG RE VS^OV¤HERMI REĤMGL
HER° 2IQ·ŁIQI QEĨ HSFV½ ^HVEZSXR½
WXEVSWXPMZSWĨ Z]ĤĤMI H·GLSHO] EPIFS
HSOSRÐIR¬ HMEāRMGI TVIXSŁI TIRME^I VSO]
QM^R½ Z WGLV¤ROSZÀGL ǽVQ¤GL RE ½ÐXSGL
WTSR^SVSZ ZP¤HRIN OSEP°GMI  .I TVEZHE ŁI
RE ǅMGLǆ WXVERI W½ TIRME^I QSG SZP¤HEN½
W½H] TSP°GMY EN EVQ¤HY EPI RE REĤIN WXVERI
NI TVEZHE E WTVEZSHPMZSWĨ  2E REĤIN WXVERI
NI ZIāE TSGXMZÀGL E WPYĤRÀGL āYH° OXSV° W½

SGLSXR° FSNSZEĨ ^E WTVEZSHPMZSWĨ E ^E
PITĤMI 7PSZIRWOS TVI R¤W ZĤIXOÀGL > XÀGLXS
āYH° WQI Z]XZSVMPM EN REĤY OERHMH¤XOY 2E
NIN ÐIPI W]QFSPMGO] WXSN° ǅSF]ÐENR¤ ŁIRE
^ :ÀGLSHYǆ OXSV¤ NI LPEWSQ XMW°GSZ āYH°
OXSV° GLG½ PITĤMY FYH½GRSWĨ TVI WIFE TVI
WZSNMGL FP°^O]GL E RENQ§ TVI WZSNI HIXM
0°HIV LRYXME NY XEOXS TVMZ°XEP RE OERHMH¤XOI
Ǉ:°XEQ:¤WREREĤINOERHMH¤XOIETIZRIZIV°Q
ŁIFYHIXIWXIPIWRIR°QXSLSW½FSNEW+SPM¤ĤSQ
OXSVÀR¤WXYVSOSZZ]GMGMEZE:]GMGMEZER¤W
^S ŁMZSXSHEVRIN XIOYXMR] FIVMI R¤Q H·ZSH

GIP½OERHMH¤XOYWMQ·ŁIXITS^VMIĨRE[[[SF]GENRMPYHMEWO

REH·WXSNRÀŁMZSXVSF°^R¤WTSWOSOSZGLGI^
R¤WQEĨMFEQPÐMEGYZ§ÐĤMRYEXIHEEF]WSQ
TSZIHEP S 1¤VMM ģSJVEROS NI XS HPLSVSÐR¤
TIHEKSKMÐOE OXSV¤ WE ZIRYNI Z^HIP¤ZERMY
HIX°EQP¤HIŁI4S^R¤QNY\VSOSZEOSÐIWXR½
HSFV½ŁIRY2IREĤMIPWSQŁMEHRILSÐPSZIOE
OXSVÀ F] NIN OIH]OSāZIO ÐSOSāZIO Z]XOSP E
QEP ZSÐM RIN RINEO½ ^¤ĤĨ >¤VSZIċ OIÒ WSQ
NY ZMHIP \OV¤X WSQ WM TSZIHEP ŁI X¤XS ŁIRE
TEXV°HSTSPMXMO]EERMVE^WSQRIQEPSHZELY
WE NIN XS STÀXEĨ 2IGLGIP WSQ NY Z]XVLR½Ĩ ^
XSLS HSFV¬LS ŁMZSXE EPIFS ^ XSLS ŁMZSXE
Z OXSVSQ ŁMPE E TSQ¤LEPE HVYLÀQ āYÒSQ
2E HVYLIN WXVERI XMIXS ZSāF] W½ S XSQ ŁI
FYHIQITSXVIFSZEĨHEĨHSOST]ZĤIXO]Ĥ°O]E
ZĤIXO]WMP]EYVSFMĨRMIÐSÐSF]WQIMRSOIH]
RIHSO¤^EPMYVSFMĨ4VIXSWSQENNEYVSFMPOVSO
ŁIWSQSWPSZMPŁIRYOXSV½WSQVSOSZRIQEP
SHZELYSWPSZMĨEF]HSTSPMXMO]ZWX½TMPEESXS
VEHĤINWSQŁIXSXSTS^ZERMITVMNEPE/IÒWSQ
XSXSMWX¬TSZIHEPTERMģSJVEROSTSZIHEPEQM
ŁIÐEOEPEVSOSZOÀQNYSWPSZ°QIǅ
2E ÒEPĤ°GL QMIWXEGL FYH½ OERHMHSZEĨ
SHFSVR°O LRYXME RE SFVERY .EVSWPEZ 2EÒ
FÀZEPÀ Ĥ¬J Z]ĤIXVSZEGMILS X°QY +SVMPE 0YO¤Ĥ
/]WIPMGEFÀZEPÀXIRMWXE/EVSP/YÐIVE7½ÐEWR°
TSWPERGMLRYXMEOERHMHYN½^OSRGEOERHMH¤XO]
P°HIV LRYXME -KSV 1EXSZMÐ NI RE TSWPIHRSQ
QMIWXI

1EXSZMÐHEP

1¤VMEģSJVEROS

SF]ÐENR¤ŁIRE^ZÀGLSHY
2EVSHMPEWSQWEZ/VSQTEGLSGL>¤OPEHR½EWXVIHR½TIHEKSKMGO½
ĤOSPY WSQ REZĤXIZSZEPE Z 0IZSÐM Z]WSO½ TIHEKSKMGO½ ĤOSPY WSQ
YOSRÐMPEZ4VIĤSZI1SQIRX¤PRIŁMNIQZ7TMĤWOIN2SZIN:WM'IPÀWZSN
TVSJIWMNRÀ ŁMZSX WSQ ^EWZ§XMPE HIĨSQ E QP¤HIŁM TVIXSŁI X½XS TV¤GY
^FSŁċYNIQ &SPE WSQ YÐMXIāOSY RE ^¤OPEHRIN M RE Z]WSOIN ĤOSPI
4·WSFMPEWSQEOSVMEHMXIāOEGIRXMIVZSāR¬LSÐEWYÐM^¤OPEHRINĤOSP]E
TSWPIHR¬HZEVSO]WSQVMEHMXIāOSYOYPX½VRILS^EVMEHIRME
(STSPMXMO]WSQWEVS^LSHPE°WĨTVIXSŁITVIHQIWMEGSQWEQMREVSHMP
ZR½ÐMOEZ·FIGQMRMININIHRSZEOINOVENMRIFYHIQ·NZRYOZ]VEWXEĨ
HS EOIN ĤOSP] FYHI GLSHMĨ EO¤ YÐMXIāOE LS FYHI YÐMĨ EPIFS EO¤
PIO¤VOEWEFYHISċLSWXEVEĨ4VIXSWSQWEVS^LSHPEZWX½TMĨHSTSPMXMO]
:MIQŁINIXSZ¤ŁR]OVSOENERMIWSQTSPMXMÐOE7SQSF]ÐENR¤ŁIRE^
ZÀGLSHYOXSV¤GLGITVIREĤYOVENMRYYVSFMĨRMIÐSZMEGǅ
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: HMWOYWRIN VIP¤GMM 2E XIPS WE WXVIXSP -KSV 1EXSZMÐ W.YVENSQ &PER¤VSQ
,PEZRSY X¬QSY FSPS ^ZIVINRIRÀ VS^LSZSV .¤RE 4SÐMEXOE W ZXIHENĤ°Q
KIRIV¤PR]QTVSOYV¤XSVSQ(SFVSWPEZSQ8VROSQ4SÐMEXIOZVS^LSZSVI
VMIĤMP EOS MQ Q¤ 8VROE TSQ·GĨ ^EOEQYǾSZEĨ SHSWPERMI  QMPM¶RSZ
OSV½R ^S ĤX¤XRILS VS^TSÐXY WGLV¤ROSZIN ǽVQI Z OEY^I 8-437 E TSTVM
XSQWXMLSPTSSFHMZSEĨEOSĤ¬J727HSO¤^EPYOVEHR½ĨHZIQMPMEVH]OSV½R
ZOEY^IIQMWMI:HIFEXI1EXSZMÐTVMTSQIRYPŁITVIQM¬V*MGSQEPYŁ
QIWMEGIZSTVIHSH7-7WTV¤ZYŁIWEGL]WX¤TSHZSHWIQMWMEQMEPIRMÐ
RIYVSFMPEOSREPEŁZXIH]OIÒ^MWXMPŁI7PSXEWEWR°QRITSHIPMP Ǉ.IHMR¬ÐS
7QIV^EYN°QEPSFSPSŁIWE7PSXESXMIHZIQMPMEVH]W*MGSQRITSHIPMP
8SXSNILERFEXSXSNIZM^MXOEHZER¤WXMGLVSOSZEOSŁIWSGM¤PRILSĤX¤XY
7QIVY :] WE MHIXI ^ XSLXS Z]OPEQEĨ#ǅ TÀXEP WE 1EXSZMÐ  &PER¤V WE
^QSLSPPIRREOPEWMGO¬SHOE^SZERMIRESVK¤R]ÐMRR¬ZXVIWXRSQOSRER°
OXSV¬ QEN½ GIP½ ZIG Z]ĤIXVMĨ E OSQIRXSZERMY *MGSZIN ^SHTSZIHRSWXM
WEZ]LSP8SŁI&PER¤VSZÀQZÀLSZSVO¤QRIZIVMEYŁERMHMZ¤GMTSXZVHMP
ZÀWPIHSO LPEWSZERME Z OXSVSQ WQIV¤GO] TSHTVIHWIHE YXVTIP HIFEOIP
ETVILVEPZTSQIVI OY 
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