
HU20-11 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 26 640 domácností 

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

č. 11 / 13. marec 2020 / 24. rOčNÍK

62
-0

00
3

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

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

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

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

Plechová strešná krytina
od slovenského výrobcu

a ďalšie klasické 
NAJLEPŠIE CENY

6 �/m�
s DPH

krytiny za
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CHCETE MENIŤ OKNÁ?
Ponúkame len

SLOVENSKÉ OKNÁ!

ŽALÚZIE
interiérové, exterierové

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

SIETE PROTI HMYZU
pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ROLETKY
látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

UNITERMONT
Kukorelliho 60, HUMENNÉ

(oproti Mestskému úradu)

0915  856  447
unitermont@gmail.com

za NAJLEPŠIE CENY !
TIENIACA TECHNIKATIENIACA TECHNIKA

Overená kvalita
od  Slovenských výrobcov

Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie

Odborná montáž

Overená kvalita
od  Slovenských výrobcov

Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie

Odborná montáž

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

Využite jarné zľavy!Využite jarné zľavy!
GARANTUJEME najnižšie ceny! Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie, rozdiel Vám vrátime.

STROJOVÉ OMIETKY
a POTERY
Mail: info@ms-housing.sk

Tel.: 0948 328 900 
        0907 510 583
www.ms-housing.sk NAŠE PRÁCE NA FB:
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Viac info: 0905 781 340

zabehnutý  Ve¾kosklad
umelých kvetov Petráš

Plynárenska 3, Michalovce,
rozloha cca 120m�.

zabehnutý  Ve¾kosklad
umelých kvetov Petráš

ODSTÚPIM
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STROMY    KVETY
KRÍKY    OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ    PORADENSTVO

ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

STROMY    KVETY
KRÍKY    OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ    PORADENSTVO

ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

0908 993 466
www.zasas.sk
0908 993 466
www.zasas.sk

GAŠTANOVA 4, HUMENNÉGAŠTANOVA 4, HUMENNÉ

ZÁHRADNICTVO

NOVINKA
SIRÔTKY   HNOJIVÁ

87
-0

01
9

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

87
-0

00
5

ODBORNEJODBORNEJ

SPÔSOBILOSTISPÔSOBILOSTI
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PREPICHY
        POD CESTY
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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PLASTOVÉ

OKNÁ a DVERE

SERVIS OKIEN

0918 217 665
++

MONTÁŽ NA KĽÚČ

87
-0

03
3

BOLÍ VÁS DUŠA?
DISKRÉTNE rozhovor o zložitých životných situáciách

odborné poradenstvo - 1h
OBJEDNÁVKY : PO - PIA

0902 255 058, 0948 247 308
OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA
OBNOVA KOMÍNOV  
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Reálna  záruka

12 rokov

PREPRAVA NA LETISKÁ
85
_0+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk
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Nedobré časy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sú tu. Od začiatku roka sme tak tro-
chu verili, že neprídu, hoci, prísť 
museli. Spolu s epidémiou prišiel 
aj strach. Nemožno to odsudzovať, 
strach je prirodzene ľudský. 

Možno s ním však bojovať – na-
príklad argumentami. Ak nás strach 
ovládne, náš život sa dokáže dostať 
do špirály nepohody a stresu. Lenže, 
imunita organizmu a psychika sú vzá-
jomne prepojené viac, ako si väčšinou 
myslíme. Nie až tak dávne vedecké 
štúdie preukázali, že k vôbec najväč-
ším „zabijakom“ imunity, a to bez 
ohľadu na vek či stav zdravia, patrí 
stres, dlhodobá depresia a úzkosť.

Zistilo sa, že depresia súvisí aj s 
vývojom autoimunitných ochorení, 
rakovinou  či aktuálnym psychickým 
nastavením. Prirodzenou reakciou 
mozgu na stres je napríklad zvýšená 
tvorba adrenalínu, ktorý negatívne 
vplýva na imunitné orgány ako kost-
ná dreň, týmus, slezina a lymfatické 
uzliny.

Z obchodov miznú trvanlivé po-
traviny. Obchodníci majú Vianoce, 
nikdy nemali také tržby ako teraz, ra-
dujú sa z toho, že v hlbinách svojich 
skladov uvoľňujú miesto po ležiakoch, 

po ktorých sa v predajniach iba tak za-
práši. A domáce zásoby ľudí vyjdú  o 
pár týždňov navnivoč. Minimálne ich 
začnú likvidovať špajzové mole. Rad-
šej si treba v predstihu kúpiť aj insekti-
cíd. O mesiac či dva zaručene nebude 
k dostaniu. Na desať kilo polohrubej 
jeden kus.

Zeleniny a ovocia je dostatok, ak 
nie prebytok. Čo tak zamerať sa na 
zvýšenú konzumáciu vitamínov a 
cenných minerálov? Čo tak nepod-
liehať panika a doma v strese rátať, 
či nám stačí toľko a toľko kíl múky, 
alebo musíme zohnať ešte dvadsať kíl 
ryže? Čo tak viac si umývať ruky, byť 
ohľaduplný voči druhým, nekašľať a 
nekýchať bez zakrytia úst? Čo tak ísť 
na prechádzku do prírody, na vzduch? 
Čo tak orientovať sa na to,  že ide jar,  
že treba opäť pracovať v záhradách, na 
záhonoch? Čo tak myslieť 
aj na starkých, ktorí žijú 
okolo nás sami a občas 
sa pozrieť, ako sa majú, 
či nič nepotrebujú?

Buďme stále ešte 
rozumní ľudia! 
Všetko dobré -

Druh fyzickej aktivity si každý 
môže vybrať podľa dostupnosti, ob-
ľúbenosti, podľa ročného obdobia. 
Najvýhodnejšie je zapojiť čo najviac 
svalových skupín. 

Chôdza je najľahší a najdostupnej-
ší spôsob telesnej aktivity. Je príkladom 
pohybu, pri ktorom sa spaľujú tuky (a 
k tomu je potrebný kyslík, preto sa 
nazýva aj aeróbnym pohybom). Ak je 
rýchlejšia (5-6 km/hod), účinnosťou ju 
možno prirovnať k cvičeniu strednej 
intenzity. Priaznivé ovplyvnenie me-
tabolizmu sa dosahuje už po prejdení 2 
km denne. Tri hodiny rýchlej chôdze sa 
vyrovnajú 1,5 hodine telesných cvičení.  
Je vhodná pre tých, ktorí s pohybovou 
aktivitou začínajú.

Pri cvičení vo vnútri je potrebné 
postupne zapojiť všetky svalové partie 
a dôsledne sa zamerať na nohy. Špe-
ciálne pre diabetika je vhodné denne 
rozcvičovať aj prsty a plôšky dolných 
končatín. 

Cviky sú jednoduché:
- otváranie a zatváranie prstov
- uchopenia malých predmetov – na-
príklad vreckovky alebo servítky polo-
ženej na koberci, 
- precvičovanie nôh - kotúľanie valca 
alebo fľaše plôškami nôh, čo súčasne 
slúži aj ako príjemná masáž chodidiel 
- krúživé pohyby nôh v členkovom zhy-
be.

Všetky cviky zaberajú iba 5 minút, 
precvičovať ich možno aj pred televízo-
rom, pri čítaní, oddychu, alebo pravi-
delne pred ľahnutím do postele. 

Veľmi vhodné je aj striedanie tep-
loty vody – pravidelne niekoľkokrát 
striedať teplú a studenú vodu dopa-
dajúcu na nohy pri sprchovaní. Iba 5 
minút takejto činnosti denne je veľmi 
účinnou  prevenciou pred vznikom tzv. 
diabetickej nohy.

Čo necvičiť?
Diabetik bez zistených komplikácií, 
prakticky až na tzv. adrenalínové špor-
ty, nemá obmedzenia vo výbere. V prí-
pade postihnutia obličiek (diabetická 
nefropatia) nie je vhodné cvičenie v po-
silňovni. Ak má pacient očné kompli-
kácie (proliferatívna diabetická retino-
patia) neodporúča sa behanie, loptové 
hry, squash, tenis, vzpieranie, box.  Pri 
postihnutí nervových vlákien (diabe-
tická neuropatia) treba sa vyvarovať 
behu a dlhým túram. Pri ochorení srd-
covo-cievneho systému býva cvičenie 
limitované výkonnosťou 
pacienta.

Význam športovania pre diabetikov II

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

14. marca 1994 
odvolal prezident SR Michal Kováč z funkcie premiéra Vladimíra 
Mečiara.

Výročia a udalosti
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VÝROBA ZÁHRADNÉHO NÁBYTKU
NA MIERU ZA NAJLEPŠIE CENY !

rôzne
rozmery

DREVENÉ STOLY Z GU¼ATINY

Tel.: 0905 564 939 - Veľké Kapušany

ZRUBOVÉ DOMY A CHATY

na objednávkuna objednávku

- záhradné
- turistické
- odpočinkové...

- záhradné
- turistické
- odpočinkové...

ZRUBOVÉ ALTÁNKY
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Stoly do každého prostrediaStoly do každého prostredia

250  � bez DPH

65 x 200cm

- mestské a obecné parky
- k chodníkom / čerpacím staniciam
- pre rybárov, poľovníkov
- k rekreačným chatám
- na pešie zóny, námestia ...
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17. marca 2012 
novomenovaný pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef 
Haľko prijal biskupskú vysviacku.

Výročia a udalosti
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Čakáme, koho nám dosadia do rezor-
tu školstva, ktoré je základňou štátu, 
spoločnosti, komunity. 

Doteraz bolo v rukách rôznych poli-
tických deviantov, ktorí k nemu nemali 
cit, potrebnú odbornosť a skúsenosť s 
pedagogickou prácou. Preto sa domnie-
vame, že školstvo  nie je prioritou vlád. 
A to sa odráža na „ne-/vybavenosti“ 
absolventov. Učitelia každými voľbami 
trpia, koho im do rezortu nanominujú, 
keďže predchádzajúci ministri boli viac-
-menej hanbou regionálneho školstva. 
Žiaľ, minister je politická funkcia, preto 
sa zriedka dočkáme odborného riadenia 
vraj apolitického školstva.

V týchto dňoch sa tvorí vláda. Me-
dzi členmi víťazných strán sú aj ľudia, 
ktorí pôsobili v regionálnom školstve, 
dlhodobo sa venujú školstvu, neobjavi-
li sa zrazu pred voľbami. Možno nie sú 
politickými „expertmi“ na školy, ako sa 
mnohí politici v posledných mesiacoch 
prezentovali, ale sú to ľudia, ktorí sú 
známi učiteľskej verejnosti, sú učitelia. 
Neučitelia už ukázali, ako nezvládli škol-
stvo. Dajme šancu kolegom. Apelujem na 
koaličné strany, aby školstvo nebrali iba 
do počtu, ale vzali si ho ako nesmierne 
dôležitý rezort, ktorý potrebuje pomoc. 
Nie iba ekonomickú, ale pomoc ľudí, kto-
rí sú z praxe.

Netreba začať písaním mnohoročnej 
koncepcie školstva, kde si precvičia svoje 

štylizačné schopnosti teoretici, úradníci 
či akademici. Učiteľov si môžete získať už 
drobnými zmenami, ktoré nič nestoja, sú 
rýchlo realizovateľné a upokoja učiteľov. 
Aby mali pocit, že učia pre život. Aby 
nemuseli odsúvať žiakov pre vypĺňanie 
tlačív, ktoré neposúvajú školstvo vpred. 
Aby sa nebáli robiť veci inak a meniť tota-
litné školstvo na súčasné. Často drobné 
krôčiky etablujú ministra tak, že sa s ním 
učitelia konečne stotožnia. Potom sa ľah-
šie pustíme do veľkej reformy školstva 
- učitelia pocítia motiváciu. Druhá moja 
rada je nebáť sa vymeniť zabetónova-
ných úradníkov, ktorí sú už myšlienkovo 
vzdialení od súčasnej školy a veci riešia 
roky zaužívanými postupmi, prezentu-
júc ich ministrovi ako najlepšie. Minister 
neznalý regionálneho školstva prevezme 
ich riešenia, ktoré na papieri vyzerajú 
dobre. Často máme v okolí učiteľov, akti-
vistov, ktorí by ministrovi vedeli pomôcť 
viac ako úradnícky káder. No aj to chce 
ministra, ktorý vie takýchto ľudí pritiah-
nuť. V ďalšom rade si treba uvedomiť, že 
vysoké školstvo nie je regionálne. Dosa-
diť na post riešiaci regionálne školstvo 
akademika nie je vždy výhrou.

Verím aj, že sa nesiahne ani po mi-
nistrovi, ktorý bude chcieť pretlačiť do 
škôl ideológiu či doktrínu, ktorá tam ne-
patrí.

Pán Matovič, 
zvážte výber ministra školstva! 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ

%
Zľava -��% na komôrkové dosky ��mm
Zľava -��% na plné dosky
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Viac informácií na:
eshop.zenitsk.sk/akcia   KOŠ: +421 46 5430 771   KOŠICE: +421 55 6254 006
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 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

Číňania postavili nemocnicu za de-
sať dní. Jednoduchšiu vraj postavili 
aj za 48 hodín a železničnú stanicu 
za 24. To je rýchlosť. 

Aj Rusi sú rýchli. Nedávno zbúrali 
zimný štadión za pár sekúnd. Chlapík 
odpálil nosník a bolo. Aj Českosloven-
sko prepadli za pár hodín v noci. Rých-
lo prišli a pomaly odchádzali. Slováci 
vraj zavolali Číňanov, aby im postavili 
400 kilometrov diaľnice z Bratislavy do 
Košíc. Číňania odmietli s tým, že sa im 
neoplatí chodiť kvôli jednému týždňu 
práce.

Ak je v dnešnej dobe nejaký dôležitý 
parameter podnikania, tak je to rých-
losť. V strojárskych firmách, kde spolu-
pracujeme na inováciách a prototypoch 
nových výrobkov, sa snažia skrátiť čas 
od nápadu po prototyp z mesiacov a 
rokov na týždne a dni. Pomáhajú nové 
metodiky a technológie. Čím skôr dáme 
zákazníkovi do ruky prototyp, tým skôr 
ho môžeme upraviť a vylepšiť. Čím skôr 
presvedčíme zákazníkov o našom pre-
lomovom riešení, tým väčšiu maržu zin-
kasujeme. Prví na trhu definujú cenovú 
úroveň. Poslední konkurujú najnižšou 
cenou. Zákazníci dnes nevedia čakať. 
Rýchlosť procesov výroby, nákupu a 
logistiky sú dnes kľúčové. Štíhle proce-

sy nie sú ani tak o znižovaní nákladov 
ako o zvyšovaní rýchlosti a flexibility. 
Zrýchlila sa výroba Žilinskej tresky, ho-
raliek aj automobilov. 

Kedysi bola rýchlosť za príplatok. 
Dnes je to štandard. Pomalí vypadnú. 
Tak ako cyklisti, ktorí neprídu do cieľa 
v časovom limite. Aj vo firme dnes po-
trebujeme zladiť individuálny výkon s 
výkonom tímovým. Organizovať rýchlu 
a pružnú sieť, ktorej členovia sú rôzni 
a často pracujú na rozličných miestach 
sveta, nie je jednoduché. Pri vyššej 
rýchlosti nám pomáhajú technológie. 
Vyššie rýchlosti počítačov, dopravy a 
výrobných zariadení sú na to, aby ľudia 
získali čas a dokázali spomaliť. Pomalá 
a sústredená práca je lepšia, rovnako 
ako pomalé varenie, jedenie alebo vy-
chutnávanie si života. Súťažiť so strojmi 
v rýchlosti je ako po-
kúšať sa predbehnúť 
čínsky rýchlovlak. 

Baťa hovorie-
val - prácu strojom, 
myslenie ľuďom. Ja 
by som doplnil - 
rýchlosť stro-
jom, poma-
losť ľuďom.

Rýchlosť

» Ján Košturiak

ZAPIKAN, DavidovTIP na výlet
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390 EUR
1090 EUR

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ, 
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHYIMT SMILE
KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE
KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
H E Ľ EN I N E OČ I ·G L AD I Á T OR H E X
MEDI AL BANANA·AKUST IK A·ANDY C

SEPULTURA·AMARANTHE
THERION·ORPHANED LAND
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terásbalkóny rámové

hliník. prístrešky

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JARNÁ AKCIA

splátky od 98 €

splátky od 149 €

splátky od 49 €

splátky od 99 €

zimné záhrady 

balkóny bezrámové

oblastné zastúpenie pre východný región

0918 973 129  |  www.balkona.eu
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Denne médiá informujú o tom, 
že dodržiavaním základných hy-
gienických návykov, najmä dô-
kladným umývaním rúk, môže-
me zabrániť šíreniu respiračných 
ochorení, ku ktorým patrí aj CO-
VID-19, teda koronavírus. Vyvstá-
vajú však aj ďalšie otázky.

Naši čitatelia nás upozornili na to, 
ako nezodpovedne sa mnohí ľudia sprá-
vajú počas nákupov v obchodoch. „Ho-
lými neumytými rukami sa prehŕňajú v 
pečive, chleboch, ovocí či zelenine, na-
priek tomu, že v týchto dňoch je nutnosť 
hygieny veľmi potrebná,“ poukazujú a 
zároveň sa pýtajú, či môže byť takéto 
správanie sa zákazníkov istou hrozbou 
z nákazy chrípkou, koronavírusom či 
inými ochoreniami.

Pozor na kontamináciu potravín
Ako nám potvrdila Jozefína Kaššová 

z Komunikačného referátu Úradu verej-
ného zdravotníctva Slovenskej repub-
liky (SR), nedostatočnou hygienou rúk 
sa môžu na potraviny prenášať vírusy, 
parazity i baktérie, vrátane patogén-
nych foriem. „Ak je spotrebiteľ chorý a 
nevenuje dostatočnú pozornosť osob-
nej hygiene, vrátane hygieny rúk, môže 
takéto druhy potravín kontaminovať,“ 
upozorňuje J. Kaššová. „Pri voľne ulože-

nom pečive a chlebe majú spotrebitelia 
k dispozícii jednorazové rukavice, vrec-
ká alebo náradie, aby sa zabránilo pria-
memu kontaktu rúk s potravinou, ktorá 
nie je zabalená v spotrebiteľskom oba-
le,“ dodáva. Je preto dôležité, aby sme 
pri kupovaní nebalených potravín, tieto 
pomôcky skutočne používali. Ak ich pri 
výrobkoch nenájdeme, mal by nám ich 
predajca na požiadanie nachystať, čo 
potvrdzujú aj slová Zuzany Fischero-
vej, vedúcej odboru surovín a potravín 
rastlinného pôvodu zo Štátnej veteri-
nárnej a potravinovej správy SR. „Pre-
dajca v zmysle platnej legislatívy musí 
pri takomto predaji nebaleného pečiva, 
zabezpečiť vhodné pomôcky, akými sú 
kliešte, mikroténové vrecká a podobne, 
aby sa zabránilo nevyhovujúcej osobnej 
hygiene zákazníkov a zabezpečila sa 
tak celková hygiena predaja,“ objasňuje 
odborníčka. Je teda pravdepodobne na 
každom z nás, či sa odvážime v týchto 
dňoch riskovať kúpou nebalených pe-
kárenských výrobkov naše zdravie, ale-
bo siahneme radšej po tovare balenom.

Ovocie aj zeleninu 
dôkladne umyte

Pokiaľ ide o ovocie a zeleninu, určite 
je podľa Jozefíny Kaššovej namieste jej 
dôkladné umývanie pod studenou tečú-
cou vodou, nie v stojacej a nepitnej vode. 

„Neustále majte na pamäti aj dodržia-
vanie hygienických zásad pri príprave 
jedál, predovšetkým časté umývanie 
rúk,“ zdôrazňuje Kaššová. Vysvetľuje 
pritom, že každé umývanie rúk má trvať 
40 až 60 sekúnd. Ruky si treba navlh-
čiť teplou vodou a nabrať si dostatočné 
množstvo mydla. Ruky následne potie-
rať spôsobom dlaň o dlaň, pokračovať 
preložením dlane pravej ruky na chrbát 
ľavej ruky s čistením vnútorných strán 
prstov a opačne. Trením ďalej čistiť spo-
jené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a 
opačne, následne zovrieť prsty jednej 
ruky do dlane a potierať si ich oproti 
druhej dlani. Nasleduje čistenie ľavého 
palca krúživým pohybom pravou rukou 
a opačne. Potom treba čistiť ľavú dlaň 
krúživým pohybom spojenými prstami 

pravej ruky a opačne. Ruky opláchnuť 
vodou a dôkladne utrieť jednorazovou 
utierkou alebo čistým uterákom.

Dbajte aj na hygienu 
pracovných plôch

Aby sme predišli kontaminácii potra-
vín aj počas prípravy pokrmov, musíme 
si vždy dôkladne umyť ruky mydlom. 
Zároveň však musíme dbať aj na hy-
gienu kuchynského dresu a pracovnej 
dosky, ktorú pravidelne a dôkladne 
čistíme, pričom sa zameriame na všetky 
povrchy, kde by mohli zostať nečistoty 
pri spracovaní predchádzajúcej potravi-
ny. V čistote musíme samozrejme držať 
aj všetok kuchynský riad a pravidelne 
meniť tiež špongiu a utierky.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Správnou hygienou predchádzajme závažným ochoreniam

Pozor na kontamináciu potravín

HYGIENA Najčítanejšie regionálne noviny

ilustračné foto                                                                                             autor TiBine pixabay
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Humenné

Vranov n/Top¾ou

Snina
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BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
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H¼ADÁME
spo¾ahlivých a šikovných ¾udí

do našich montážnych skupín,
ktoré cestujú po celom svete.

Životopis zasielajte na klaudia@playinstallation.com   0911 380 103

Zaskolenie priamo na pracovisku platené.

Anglický jazyk a vodicský preukaz výhodou, práca na zivnosť.

Cesta a ubytovanie sú hradené firmou.

ˇ

ˇ

ˇ

Firma SPI GLOBAL PLAY s.r.o. je jednotkou
na celosvetovom trhu v dodávaní a montázi interiérových

detských ihrísk a interiérových trampolínových centier.
ˇ

Nájdete nás na        playinstallation.com a SPI Global Play Ltd        
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 
, dispecing2@aii.sk

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY 85
_0
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Ponúkame aj práce pre  ZDRAVOTNÉ  SESTRY a OPATROVATEĽKY 

do Nemecka. ŽVOTOPISY ZASIELAJTE NA:  nemecko@modd.sk - 0917 650 018

Pracovník plastovej
výroby / ČR Montážne práce/ ČR

Balenie produktov / ČR 

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

MORSKÉ OKO

TIP na výlet
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0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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0944 556 070
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MURÁROV
na výstavbu

rodinných a bytových
domov v Belgicku

PRIJMEME ucelené partie

g
Práca na živnosť
Práca na úkol (3.500 - 4.500 €/mes.)

slovensky hovoriaci kolektív
Nástup ASAP

olektív

Tel.: 0917  860  693
ZU-COM, s.r.o.
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