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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
Týždenne do 29 620 domácností

ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ
PRÁCE

OPRAVY A SERVIS

0907 572 001

0905 308 280

87-0025

minibagrom

za NAJLEPŠIU CENU !!!

ZÁHRADNÍCTVO
87-0019

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

87-0009

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

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

0940 234 800

www.zahradnictvo-uhrin.sk

62-0018

Najčítanejšie regionálne noviny

Ján Va¾o

NAVÍJANIE A OPRAVA
0905 690 318 navijanie.valo@gmail.com

87-0004

ZÁHRADNICTVO
ZAVOLAJTE !!! OBJEDNAJTE !!!
TOVAR VÁM DOVEZIEME !!!
Michalovce: 0907 990 754
zasas@zasas.sk

62-0024

STROMY KVETY
KRÍKY OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ PORADENSTVO
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY
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www.zasas.sk

87-0035

ELEKTRICKÝCH MOTOROV
A PONORNÝCH ÈERPADIEL

spravodajstvo / služby

2
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Poučenie, krivá výpoveď a krivá prísaha Ja chcem, tak môžem
Zmyslom trestného konania je vydanie rozhodnutia vo veci samej, resp.
meritórneho rozhodnutia. Toto rozhodnutie závisí od zistenia skutkového stavu.
K riadnemu a úplnému zisteniu
skutkového stavu patrí aj vykonanie
dokazovania. Základnou zásadou dokazovania je zásada zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností.
V zmysle trestného poriadku je medzi
dôkazné prostriedky zaradený aj výsluch svedka. V mnohých prípadoch
je tento výsluch zásadným alebo niekedy aj jediným dôkazným prostriedkom na náležité zistenie skutkového
stavu v trestnom konaní. Výsledkom
tohto dôkazného prostriedku je výpoveď svedka. Nakoľko Trestný poriadok
neurčuje podmienky svedeckej spôsobilosti, tak svedkami môžu byť akékoľvek fyzické osoby, teda aj neplnoleté
osoby alebo osoby s telesným, či duševným postihnutím. Pred samotným
výsluchom v trestnom konaní musí
byť zistená totožnosť svedka a jeho
vzťah k obvinenému. Svedok skladá
prísahu, ak sa jedná o výsluch v konaní pred súdom, napr. na hlavnom
pojednávaní. Každý svedok musí byť
v takomto konaní poučený o význame
svedeckej výpovede, o jeho práve odoprieť vypovedať, o zákaze výsluchu a
o skutočnostiach, že je povinný vypovedať pravdu, nič nezamlčať, a taktiež
o trestných následkoch krivej výpove-

Je to v nás, hlboko zakorenené, zdá
sa, neodstrániteľné. „Ja môžem čo
len chcem. Čo sa mi práve zažiada.
Nikto ma v tom nemôže obmedziť
a ani neobmedzí.“ Stav tohoto celospoločenského egoizmu a ignorovania potrieb či bezpečia tých
druhých je u nás alarmujúci. Nariadenia sú pre tých druhých, pre
hlupákov, ja môžem. Zákazy sú
pre tých druhých, pre hlupákov,
mňa sa netýkajú. A to už vôbec nepíšem o radách a odporučeniach.
Hoci sú v záujme zdravia. Dokonca, v záujme života, prežitia.

de. Formuláciou nič nezamlčať je potrebné mať na pamäti, že svedok musí
poskytnúť odpoveď na položenú otázku, ak túto odpoveď pozná. Takýto svedok má byť tiež poučený o nároku na
svedočné. Pokiaľ by poučenie svedka
pred vykonaním výpovede v trestnom
konaní absentovalo, tak by išlo o procesné pochybenie a takýto dôkaz v podobe výpovede svedka by bol relatívne
neplatný. Túto relatívnu neplatnosť by
bolo možné napraviť len zopakovaním
výsluchu takéhoto svedka s náležitým poučením. V praxi je možné sa
stretnúť aj so svedkom, ktorý poruší
túto povinnosť, a teda o okolnostiach,
ktoré súvisia s trestným činom uvedie
nepravdivé informácie, resp. vedome
zamlčí podstatné skutočnosti pre trestné konanie. Zákonodarca reagoval na
tento nežiadúci stav, na podávanie takýchto informácii, resp. úmyselné zamlčanie podstatných okolností, zavedením trestného činu krivej výpovede
a krivej prísahy do Trestného zákona.
V dôsledku svedeckej výpovede, kedy
takýto svedok poskytne nepravdivé
informácie, tak môže byť vydané nesprávne rozhodnutie.

Ak spolu a všetci nebudeme rešpektovať nariadenia hlavného hygienika – ktoré majú v právnom zmysle
silu (vymáhateľnú a sankcionovateľnú) zákona, ak nebudeme dodržiavať
vládne nariadenia a množstvo zákonov, ktoré v týchto dňoch v zrýchlenom režime schvaľuje náš parlament, dostaneme sa na španielsku
či taliansku cestu. Potom bude asi
každému z nás náš osobný egoizmus
na dve veci. Vieme aké.
Denne vidíme, že rabovanie
obchodov nemalo žiaden zmysel,
základných tovarov je v nich dosť.

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

KAMENÁRSTVO
PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

87-0031

ZALUŽICE 89

na projekty ochrany života, uhradíte ju
a na mape sa vďaka vašej pomoci objaví biela stužka v mieste vášho bydliska.
„Naším želaním je, aby bolo celé Slovensko pokryté stužkami. Nemôžeme
ich v týchto dňoch rozdávať na uliciach,
Tento rok z dôvodu opatrení proti no ponúkame ľuďom možnosť zaobstanovému koronavírusu Covid-19 Fórum rať si ich v on-line priestore a podporiť
života nemôže robiť osvetu v uliciach, tak dobrú vec. Naše projekty majú dlhotak sme ju presunuli do rodín a on-line ročné skvelé výsledky a vďaka nim sa
darí zachraňovať ľudské životy a vzdepriestoru.
Bielu stužku si môže každý z nás lávať ľudí v pro-life oblasti. Pretože vždy
vyrobiť doma a pripnúť na odev, no existuje alternatíva v prospech života
tento rok je tu ešte jedna skvelá novin- a prirodzených hodnôt, len o nej treba
ka – prostredníctvom VIRTUÁLNEJ vedieť,“ vysvetľuje predsedníčka Fóra
STUŽKY máte možnosť „zviditeľniť ne- života Marcela Dobešová.
viditeľných“ v zmysle hlavnej myšlienky aktuálneho 20. ročníka kampane a
podporiť projekty konkrétnej pomoci
tehotným ženám a matkám s deťmi
v krízových situáciách a ďalšie dôležité
aktivity Fóra života.
Virtuálnu stužku nájdete na adrese
https://25marec.sk/podporit/sk
Postup je veľmi jednoduchý. Vyberiete si sumu, ktorou chcete prispieť
» Fórum života

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

ĎAKUJEME!

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

AKCIA 270€

s montážou 419€

záchranárom, sestrám
aj lekárom, predavačkám,
kuriérom, pekárom,
policajtom, hasičom,
šoférom autobusov,...

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40 | Objednávky prijímame telefonicky

MI20-14 strana-

2

66-0006-1

ČEREŠŇA
MATNÁ

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Kampaň Deň počatého dieťaťa na
prelome marca a apríla každoročne
sprevádza rozdávanie bielych stužiek – symbolu ochrany ešte nenarodeného ľudského života.

MARCIN

DUB
MATNÝ

Prosím, zamyslime sa. S pozdravom všetko iba to
dobré -

Biela stužka za deti

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

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

Potravinový sortiment sa zúžil iba
výnimočne o niektoré komodity a aj
to iba vďaka ich nerozumnému a panickému nákupu. A aj to iba dočasne. Logistické centrá sú plné až po
strechy. Majitelia obchodov sa tešia
svojej nečakanej jarnej vianočnej sezóne. Ich zisky idú do miliárd a obyvateľstvo sa vykupuje z posledných
finančných rezerv ako o život.
Je zákaz vychádzania bez rúšok,
platí nariadenie o nezhromažďovaní
sa a prvé jarné slnko vyhnalo davy
ľudí na hromadné grilovačky a manifestačné bicyklovanie a korčuľovanie v hustote, aká kedysi bývala iba
v centrách miest počas pracovného
dňa.
Lebo – ja chcem, tak môžem.
Môžem je veľký pán, ale musím ešte
väčší. Čo ak na to môžem čoskoro
doplatíme všetci, aj tí, ktorí do bodky rešpektujú
okolnosti týchto výnimočných dní?

A všetkým, ktorí bojujú za národ!

domácnosť, služby

michalovsko
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.
farba
HNEDÁ

Materiály:
HLINÍK, DREVO

farba
ANTRACIT

62-0004

PREPICHY
POD CESTY
,
mete.tam
Steapvoia
je
u
b
e
tr
kd

ÚÈTOVNÍCTVO

ANTRACIT
7016

BIELA
9016

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

www.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 363

87-0018

Videá a fotky realizácií nájdete na:

87-0091

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

- Vedenie jednoduchého
a podvojného úètovníctva
- Personalistika a mzdy
- Daòové priznania
- Zakladanie s.r.o.
ARIAN, Masarykova 60, Michalovce
0905 794 715, ariansro@gmail.com

HNEDÁ
8003

www.slovaktual.sk

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

85_0041

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

Plechová strešná krytina

6 �/m�
87-0030

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY
Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

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

62-0003

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

NONSTOP

11

3x5m

rokov
na trhu

399€
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PLECHOVÉ
GARÁŽE
Dovoz a montáž
ZDARMA

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

3

62-0017

Priemyselná 1, Michalovce, 0905 105 793 0905 503 222

87-0029

0908 580 291

Realizácie záhrad na kľúč
Realizácie zavlažovacích systémov
87-0008

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

87-0027

MICHALOVCE

spravodajstvo
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Stavebná
vroѴoࣂmov}
prijme

Starkí, chráňte sa!

POMOCNÉHO ROBOTNÍKA

Dodržiavajte tieto pravidlá:

Ґ$ "  ҃!ܬ,!ґ

• Nevychádzajte von, ak to nie je úplne nevyhnutné
• Keď už idete von, noste vždy rúško a udržiavajte
si odstup od ľudí

• Obmedzujte používanie verejnej hromadnej dopravy
• O pomoc a nákupy žiadajte príbuzných/
susedov telefonicky

• O pomoc môžete požiadať aj na špeciálnej
telefonickej linke vašej obce

• Nakupujte medzi
9 – 12 hodinou

• V nedeľu nechoďte do
obchodu – predajne
sú zatvorené

#ZOSTANDOMA

DREVENÉ KOSTOLÍKY

Ruská Bystrá

Hrabová Roztoka

PLAT: 5 EUR/HOD. PODMIENKA: ( ࡽ"ݭ
! &,"ĺ

Kaštieľ

STREDA nad Bodrogom

Práca na území SR. Nástup po dohode. tel: 0918/413582,
0904/881 418, mail: info@gsksro.sk

Zmeny v praktizovaní
vierovyznania
Literárna
hra pre deti
Aj veľká
a všetky
jej duchovné
Tieto
dni,noc
posledné
týždne,
sú midominantyNielen
budú pre
tento
rok nielen
moriadne.
vlády,
samona Slovensku
bez priamej
fyzickej
správy,
firmy, rodičov,
ale samozrejúčasti
veriacich.
me
aj pre
deti. Nie sú prázdniny, ale
Napriek do
tomu,
napríklad televízna
nechodia
školy.
stanica LUX vysiela v priamom prenose Nedostali
v čase mimo
sviatkov
sväté omše
za trest
„zaracha“,
ale ne-v
pracovné
dnimedzi
v pondelok
piatok trismú
ísť von
svojichažkamarátov.
krát denne,
o siedmej,
o dvanástej
ao
Netočia
sa kolotoče,
nehrajú
kiná. Zoosemnásť
tridsať.
V sobotu
o siedmej
a
stávajú
doma,
a okrem
učenia,
ktoré
osemnásť
a v nedeľu
desiatej
ich
celkomtridsať
neobchádza,
im o
zostávajú
a osemnásť
Svätú omšu
je možk
dispozícii tridsať.
– samozrejme
rodičia
–a
né sledovať
formoua TV
vysielania,
na
počítač
ako hračka
sociálne
médium.
stránke
www.tvlux.sk,
na Facebooku
A čo tak
tento priestor
využiť na
TV LUX alebo na
youtubovom
kanáli
odkrývanie
talentov?
Napríklad
TV LUX.
literárnych?
Čo tak zahrať sa na spiPoslednáZdruženie
pôstna nedeľa
bude pre
sovateľa?
internetových
epidémiu
koronavírusu
slávená
autorov
Pars
Artem vyhlasuje
právebez
za
účasti účelom
veriacich,
vyplýva
týmto
literárnu
hrurozhodnutia
pre deti od
biskupov
Slovenska.
6
do 12 rokov
pod názvom Deti deťom
Biskupi Deti
pripomínajú,
treba
rozprávky.
v uvedenomževeku
si
môžu vyskúšať ako sa vymýšľa a píše
rozprávka. A kto vie kam až dovedú
tieto pokusy deti v neskoršom veku.
Nejedná sa o súťaž, ide o hru. Hra nie
je určená len vynikajúcim a dobrým
slovenčinárom, ale predovšetkým deťom s fantáziou – a tú majú všetky deti
– a deťom, ktoré sú ochotné sa venovať
niečomu mimoriadnemu – vymýšľaniu
rozprávky pre iné deti. Pretože každú
Inovec
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rešpektovaťsi doteraz
vydané
inštrukrozprávku
budú môcť
prečítať
všetcie deti,
a riadiť
pokynmi
jednotlivých
ky
ktorésahovoria
našim
jazykom.
biskupských
úradov.
„Veľká
noc bude
Preto
výzva pre
rodičov:
Priveďte
svotento
rok
slávená
bez účasti veriacich,
je
deti
bližšie
k literatúre,
povedzte
v duchu
ktoréjedna
biskupským
im
o tejto dekrétov,
súťaži. Každá
rozprávkonferenciám
zaslala
pre
ka
bude uverejnená
naKongregácia
internete, každá
Boží kult
a disciplínu
aj
jedna
rozprávka
bude sviatostí,
zaradená ako
do loApoštolská
penitenciária,“
uvádza
sa v
sovania
o odmeny
a ak sa nájde
dostarozhodnutí
Konferencie
biskupov
Slotok
dielok, ak
budú splnené
stanovené
venska (KBS).
podmienky,
vybrané deti si nájdu svoje
meno aj v knižke, ktorú vydá vydavateľstvo Pars Artem, ktoré je orientované hlavne na autorov, ktorí uverejňujú
svoje práce na sociálnych sieťach.
Propozície hry s ďalšími podrobnosťami nájdete na facebookovej stránke Deti_deťom, prípadne si ich môžete
vyžiadať na e-mailovej adrese koordinátora hry ziegler1@ziegler.sk.

» red

Uličské Krivé

» šz

85_0236
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michalovsko

služby
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my
to
dáme!
Otvorme si srdcia
a egÁ pokorme
Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma

1090 EUR

390 EUR
MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ,
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

85_0215

30 ROKOV NA TRHU

Okná prHũLYRt.

www.slRYDktuDl.sk

STÁLE SME TU PRE VÁS

MICHALOVCE TREBIŠOV
TVIPS!0911 940 509
TVIPS! 0918 520 651, 0911 141 518
michalovce@slovaktual.sk

9. apríla 2003

Výročia a udalosti

padol po invázii amerických vojsk režim Saddáma Husajna v Iraku.

trebisov@slovaktual.sk

Výročia a udalosti
abdikoval Napoleon Bonaparte a následne bol vyhnaný do exilu
na ostrove Elba.

6. apríla 1814
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práca, kultúra, domácnosť
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Ponúkame prácu pre šikovných a milých ľudí
s elánom do práce na pozíciu



BARMAN-ka
ČAŠNÍK-ka
Ponúkame Ti

dlhodobý pracovný pomer
a zaškolenie na pracovnú pozíciu

Najčítanejšie regionálne noviny

  
   

Mzdové ohodnotenie
850 € a bonusy závisle
od individuálnej aktivity

SEPULTURA·AMARANTHE
THERION·ORPHANED LAND

IMT SMILE

Radi ťa privítame v našom kolektíve.

0911 635 487, 0905 647 032

87-0023

Pre bližšie informácie nás kontaktuj na tel. čísle :

KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE

KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
HEĽENINE OČI·GLADIÁTOR HEX

33-0038

83-0066

MEDI AL B AN AN A·AKUS T IK A·ANDY C

MI20-14 strana-
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riadková inzercia,/ práca

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

7

ICON MUSIC CLUB
v Michalovciach príjme

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
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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
nepárny týždeň:
Michalovce, Ložín, Lúčky, Petrovce
nad Laborcom, Staré, Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, Vinné,
Zalužice, Závadka, Sobrance,
Veľké Revištia, Trebišov, Kráľovský
Chlmec
Sobrance
Michalovce

SENIANSKE
RYBNÍKY

CHEMSTROJ, s.r.o., Priemyselná 720, Strážske 072 22
H Ľ A D Á M E

CNC operátor - programátor

Trebišov

od 6 €/hod na TPP; od 9 €/hod. na živnosť

Západné Slovensko
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

práca na CNC obrábacích strojoch (fréza + carusel)
výroba súčiastok podľa výkresovej dokumentácie
programovanie, zoradenie a obsluha strojov, programovací jazyk Heidenhain
kontrola kvality, meranie vyhotovených výrobkov, súčiastok
preverovanie presnos� výrobku

Beneﬁty:
− perspek�vna a stabilná ponuka na dobu neurčitú
− zodpovedajúce ﬁnančné ohodnotenie podľa dosahovaných pracovných výsledkov
− možnosť osobného rastu
− možnosť TPP alebo živnos�
− stravovanie v areáli ﬁrmy s príspevkom zamestnávateľa

Kontaktná osoba: Monika Marcinová, monika.marcinova@chemko.sk
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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
45.115
32.750

.MƢG?B?TIWÐÐààJFKFJȚIKBàRHLKȵBKiàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB
àààààààààààààààààààààPB?>AFP@FMIȝK> àMO>@LSFQLPʉ àMO>@LS>ʉàK>àWJBKVà>àSàKL@F
.MLĝI?KC
ààQROKRPLSȚàMOȚ@>ààJLȇKLPʉàK>Aȵ>PLS
+MƢLMQƄÐXĖPM@ISÐHC 1000 € -1.300 €
ààQȢȇABKKiàWȚILEV
ààW>?BWMBȵBKià>àMIKBàEO>ABKiàR?VQLS>KFBàà +ȚPQRMà?RABàJLȇKȢàMLàALELABà
JGƢơGCÐGLDMPKĖAGCÐRCJ Ðı Ð 054/ 472 75 72 - 0915/ 872160

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

87-0038

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

−
−
−
−
−

7. apríla 1348

Výročia a udalosti

bola založená Karlova univerzita v Prahe.

8. apríla 1546

Tridentský koncil definitívne ustanovil
biblický kánon.
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my to dáme!

Otvorme si srdcia a egÁ pokorme
Nech zavládne pokora a odíde tá pohroma

85_0244

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

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

Základná mzda je 900 € a zvyšuje sa vzhľadom na skúsenosti
kandidáta/kandidátku a bude spresnená na pohovore.

87-0023

MANAGER/MANAGERKA
A
PREVÁDZKY

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Bližšie informácie: 0905 647 032
štruktúrovaný životopis zaslaś mailom:
alea.obchod@mail.t-com.sk

michalovsko

zdravie / služby

8

Chcete chovať hydinu?

Najčítanejšie regionálne noviny

STROJOVÉ
OMIETKY
POTERY

HĽADÁTE
zamestnancov?

www.mikbau.sk

100% záruka kvality

ceny už od
+421 948 912 937
+421 918 048 257
mikbau.sk@gmail.com

85_0237

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

INZERUJTE S NAMI!

12€

0907 895 864

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
oblastné zastúpenie pre východný región

0918 477 323 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0056

splátky od 98 €

atia 0.
y pl
2
Zľav 4. 4. 20
do 1

zimné záhrady

zasklievanie terás

