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Pekný ďalší májový týždeň, vážení! 
Za nami je taký z tých chladnejších – 
veď akí by to boli zmrznutí svätí a Žof-
ka (ktorá podľa mojej nebohej starej 
mamy všetko „ociká“), ak by nebolo 
chladno a ak by nezapršalo?

Začalo byť už tradíciou, že do kaž-
dého čísla píšem dve redakčné slová, 
dva texty. A až v deň uzávierky sa roz-
hodujem, ktorú verziu pošlem kolegovi 
grafikovi na spracovanie. Pôvodne aj 
na tomto mieste mohlo byť iné zamys-
lenie. O ľuďoch, ktorí všetko ignorujú, o 
arogantných zúfalcoch, utápajúcich sa 
v nenávisti celého sveta, dokonca aj v 
nenávisti seba samých, o frajeroch, ktorí 
si myslia, že nad nich a ich momentálne 
potreby niet nikoho a ničoho. No – bolo 
tam toho akosi veľa o parazitoch. A my 
všetci máme predsa len svojich problé-
mov túto jar vyše hlavy. A mnohí z nás 
nielen svojich.

Stále sú medzi nami. Nežijú iba 
pre seba, pre svoju betónovým plotom 
obohnanú vilu s bazénom, pre svoj au-
topark vo svojej garáži a pre svoje zlaté 
kreditné karty. Z Dobrého pastiera V 
Kláštore pod Znievom mi dnes už po 
tých rokoch priateľ Ján Košturiak poslal 
stručnú správu - „boli sme testovaní a 
sme všetci, aj všetci naši sú zdraví“. Teda 
ľudia, ktorí sa starajú o tých, na ktorých 
už všetci zabudli, o osamelých, o bytosti 
nielen bez strechy nad hlavou, ale aj bez 

vlastnej postele a často aj bez pocitu, že 
sú ešte ľudia.

Áno, radšej som dal „zalomiť“ tento 
text. Epidémia nám veľmi veľa zobrala, v 
niektorých rodinách platili cenu najvyš-
šiu. A hoci je možno iba v medzičase, aj 
priniesla čosi nové. U mňa poznanie, že 
ľudia, ktorí vás nepodrazia, keď padáte, 
ešte žijú. Že vás podržia, dajú nádej, dob-
ré slovo. Aj keď – kým „TO“ prišlo – bolo 
oveľa viac počuť tých z opačného konca 
spoločenstva. A rozdrapujú sa stále. Lebo 
na nich ani pandémia nemá, na nich nič 
a nikto. Myslia si a mýlia sa. Ale to zistia, 
až príde ten ich čas.

Malo to byť dnes prevažne o nich, ale 
nie je. Veľmi sa teším zo šťastia v Dobrom 
pastierovi, zo šťastia v mnohých podob-
ných zariadeniach, zo šťastia zo života 
ako takého. Mali sme a mali by sme ešte 
pár mesiacov mať - „scisknutú ric“ - pre-
páčte, to tá stará mama a spomienky na 
jej rady.

Ale musíme žiť, tešiť sa, 
starať sa jeden o druhého, 
opatrovať odkázaných a 
oslovovať osamelých. Lebo 
sme ešte stále tu a ešte stále 
sme ľudia. A tak to má byť!

Veľa šťastia 
vám -

Pôvodne to malo byť inak

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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Piešany

Nové 
Mesto 

n/Váhom

Stará Turá

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
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BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
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HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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Majú ľudia s cukrovkou väčšiu prav-
depodobnosť, že ochorejú na CO-
VID-19? Tak znie asi najhlavnejšie. 
Odpovedá pani doktorka Adriana 
Ilavská.

Diabetici sú rizikovou skupinou, 
náchylnejšou na akékoľvek infekčné 
ochorenie dýchacieho systému, či už 
spôsobeného vírusom, napríklad chríp-
ka, alebo baktériami. Diabetici majú 
oslabený imunitný systém, a  tým vyš-
šie riziko infekčných ochorení horných 
aj dolných dýchacích ciest. Vyššiu prav-
depodobnosť na ochorenie COVID-19 
majú diabetici s  horšou glykemickou 
kontrolou, teda vyššími glykémiami.

Majú ľudia s cukrovkou vyššiu prav-
depodobnosť, že budú mať pri in-
fekcii COVID-19 komplikácie?

U diabetikov je väčšia pravdepodob-
nosť výskytu závažných komplikácií 
spôsobených vírusom COVID-19. Vý-
skyt komplikácií závisí aj od stavu cuk-
rovky. Platí, čím lepšie kompenzovaný 
diabetik so stabilnejšími hodnotami 
glykémií, tým má riziko vzniku akých-
koľvek komplikácií menšie. Diabetes 
mellitus 2. typu je často spojený s obez-
itou a väčšina pacientov vyžadujúcich 

intenzívnu starostlivosť je obéznych. 
V situácii u nás, keď významne zvýši-
lo testovanie, môžeme pozorovať, že 
výskyt vážnych komplikácií alebo fa-
tálnych stavov je oproti ostatným kra-
jinám výrazne nižšie.

Líšia sa riziká pre ľudí s cukrovkou 
1. a 2. typu?

V súčasnosti nie sú ešte jednoznač-
né medicínske znalosti. Zatiaľ nie je 
dôvod predpokladať, že by boli rozdie-
ly medzi oboma najčastejšími typmi 
cukrovky. Najdôležitejší rozdiel je vo 
veku a  prítomnosti komplikácií. Platí, 
že diabetici 2. typu sú starší a majú viac 
komplikácií hlavne z dôvodu vyššieho 
veku a nie z dôvodu typu cukrovky. Ľu-
dia, ktorí už majú zdravotné problémy 
súvisiace s cukrovkou, budú mať prav-
depodobne horšie výsled-
ky a  riziko vážnejších 
komplikácií, ako ľudia 
s cukrovkou, ktorí sú 
inak zdraví, bez ohľa-
du na typ cukrovky, 
ktorý majú.

Diabetici a ich trápenia týchto týždňov

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

metabolizmu a výživy

Sociálna poisťovňa (SP) vyzýva po-
istencov, aby po doručení zásielky o 
vymáhaní nedoplatku poistného boli 
pozorní a nedali sa oklamať podvod-
níkmi. 

Pokusy o podvod a neoprávnené vy-
máhanie dlhu zaznamenali klienti vo 
viacerých pobočkách Sociálnej poisťov-
ne.

Princíp podvodu je v týchto prípa-
doch podobný: Firma, ktorá je poisten-
covi neznáma, mu zašle upozornenie v 
listovej podobe o tom, že má uhradiť svoj 
nedoplatok v Sociálnej poisťovni. Infor-
máciu o reálnom dlhu čerpá zo zoznamu 
dlžníkov, ktorý je zverejnený na webovej 
stránke Sociálnej poisťovne, preto upo-
zornenie pôsobí dôveryhodne. Dlh, ktorý 
firma žiada zaplatiť ešte navýši o urči-
tú sumu (penále) a žiada ho zaplatiť na 
číslo účtu, ktoré však nepatrí Sociálnej 
poisťovni. V liste je priložená aj faktúra 
na navýšenú sumu so splatnosťou v krát-
kom čase.

Sociálna poisťovňa vyzýva pois-
tencov, aby si v takýchto prípadoch a 
pri akýchkoľvek iných pochybnostiach 
overili vymáhanie dlhu. Môžu tak urobiť 
osobne, v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej 
poisťovne alebo telefonicky prostredníc-
tvom Informačno-poradenského centra 
Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa vymáha dlžné 

poistné a penále tromi spôsobmi: v 
tzv. správnom konaní, prostredníctvom 
mandátnej správy alebo exekútora, av-
šak vždy až po tom, ako dlžníka najskôr 
vyzve na uhradenie dlhu písomne ori-
ginálnym rozhodnutím. Voči nemu sa 
dlžník môže do 15 dní odvolať. Dôležité 
je pritom vedieť, že Sociálna poisťovňa, 
ústredie i všetky pobočky majú účty 
otvorené výlučne v Štátnej pokladnici s 
kódom banky 8180.

Taktiež nezabúdajme, že v tomto vý-
nimočnom období sa Sociálna poisťovňa 
sústreďuje na iné povinnosti, vyplývajú-
ce z nariadení vlády a novej pandemickej 
legislatívy. Je naozaj malý predpoklad, že 
by sa venovala prioritne dlžníkom.

Zaradenie do zoznamu dlžníkov So-
ciálnej poisťovne si poistenec rýchlo pre-
verí tu: Zoznam dlžníkov - https://www.
socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s

Pozor na zlodejov pod falošnou 
značkou SP

» Zdroj SP - spracované

17. mája 1860    
sa narodil Martin Kukučín, slovenský spi-
sovateľ, dramatik a publicista († 1928).

Výročia a udalosti

16. mája 2015 
sa Stanislav Stolárik, novovymenovaný biskup Rožňavskej diecé-
zy, ujal úradu diecézneho biskupa.

Výročia a udalosti
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera
   (noviny, časopisy, letáky)

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
MÁJ – JÚN

2020

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Rekonštrukcie starých hrobov
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
»ČZ-JAWA. Odkúpim moto-
cykel / diely - SERIÓZNA DO-
HODA. Tel.: 0908 205 521
»Starý pionier,  mustang, 
stadion, simson, jawa, 90 
manet. Kúpim tieto motor-
ky. Tel.:  0915 215 406 

byty/predaj 3
»Predám 1izb. byt v NMnV 
neďaleko stanice. Tel.: 0950 
321 873 

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8
»Kúpim haki lešenie. Tel.: 
0908 532 682. 

domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

hobby a šport 11
»Kúpim rôzne starožitnosti 
aj poškodené. Tel.: 0903 
753 758 

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PN medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PN 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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 no-
vinách, PN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

19. mája 1883   
zomrel Samo Chalupka, slovenský roman-
tický básnik (* 1812).

20. mája 1940  
prišli do koncentračného tábora Auschwitz 
prví väzni.

Výročia a udalosti

21. mája 1927 
pristál Charles Lindbergh v Paríži, čím ukončil prvý sólový prelet 
cez Atlantický oceán bez medzipristátia.

Výročia a udalosti
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Často sa hovorí o elitách národa. Za-
raďujú sa medzi nich vysokoposta-
vení ľudia. Žiaľ, je to často skôr galé-
ria úbohosti a biedy. 

Niektorí šéfovia si z univerzít urobili 
cestovné kancelárie. Ďalší predávajú 
diplomy politikom a podnikateľom. Sú 
univerzitné pracoviská, kde je úroveň 
vedy, výskumu a výučby veľmi nízka. 
Vedeli by však na svetovej úrovni vy-
učovať napríklad predmety zákulisné 
intrigy a žabo-myšie boje. Smutné sú 
aj rôzne machinácie a obchody pri voľ-
bách do senátov, voľbách funkcionárov 
a udeľovaní titulov. Plagiátorstvo a ko-
rupcia sú ďalšou chorobou niektorých 
univerzitných pracovísk. Najhoršia je 
však pýcha, ktorá sa spája s malosťou 
a provinčnosťou mnohých pracovísk. 
Mladí sú formovaní v nakazenom pro-
stredí. Je to ako dedičná choroba. Oni 
raz budú riadiť tento štát. 30 tisíc stre-
doškolákov odchádza každý rok radšej 
študovať do zahraničia. A nevracajú sa. 
Čo s tým? 

Ak hovoríme o slušnom Slovensku, 
tak nebude stačiť iba politická výmena. 
Budeme musieť očistiť mnohé oblasti 
našej krajiny. V poslednom období sme 
videli špinu, ktorou je zanesená oblasť 
súdnictva a polície. Podobné je to, žiaľ 

aj v školstve, poľnohospodárstve, do-
prave, životnom prostredí, hospodár-
stve aj v zdravotníctve. Okrem zvýšenia 
odbornosti bude nutná hlavne morálna 
očista. Tlak musíme vytvoriť všetci, 
ktorí tento štát spolufinancujeme a sme 
jeho zákazníkmi. Myslím si, že by bolo 
dobré prestať počúvať konferenciu rek-
torov Slovenska, akademikov, ktorí ve-
dia míňať peniaze, ale nevedia priniesť 
úžitok. Eliminovať treba aj rôzne zväzy, 
asociácie, „inovačné a podnikateľské“ 
agentúry, nadnárodné konzultačné 
firmy, ktoré sa podieľali na rozklade 
Slovenska v posledných rokoch. Máme 
dosť ľudí, ktorí majú pevný charakter 
aj kompetencie. Mafiáni z politiky a 
rôznych „elitných“ klubov ich však ne-
pustili tam, kde sa rozhodovalo o dôle-
žitých veciach. Otvorme dvere slušným 
odborníkom - mnohí 
sú skrytí vo svojich 
dielňach, labora-
tóriách a firmách. 
Niektorí doma, iní v 
zahraničí. Je ich dosť, 
len musia uveriť, 
že darebá-
ci začínajú 
prehrávať.

Bieda elít

» Ján Košturiak

Dospelých pacientov možno na-
vštíviť, ak ide o jednu z nasledov-
ných situácií:
- návšteva pacienta v terminálnom štá-
diu ochorenia - je povolená návšteva 
súčasne dvoma blízkymi osobami,
- návšteva kňaza alebo duchovného u 
ťažko chorých a zomierajúcich pre vy-
sluhovanie sviatostí,
- jeden sprievod pri pôrode a popôrod-
nej starostlivosti,
- jedna osoba pre sprevádzanie pacien-
ta pri prepustení z nemocnice,
- jedna osoba u pacienta s poruchami 
duševného zdravia, ako je demencia, 
porucha učenia alebo autizmus (ak by 
neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti 
osoby),
- s psychickými ochoreniami podľa in-
dikácie lekára v prípade, ak neprítom-
nosť osoby môže nepriaznivo vplývať 
na výsledky liečebného procesu,
- návšteva pacienta v umelom spánku 
na OAIM v prípade, ak z liečebného 
hľadiska je táto návšteva indikovaná 
napr. stavy po ťažkých traumatických 
poradeniach, coma vigile a pod.

Deti na lôžkových oddeleniach 
možno navštíviť, ak:
- ide o sprievod detského pacienta, 
- je to návšteva dieťaťa v paliatívnej sta-
rostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane 
iných detí žijúcich s rodičmi v spoloč-

nej domácnosti (bez príznakov respi-
račnej a/alebo gastrointestinálnej
infekcie).

Pôrodnice:
- jedna sprevádzajúca osoba pri pôro-
de a počas pobytu matky v nemocnici 
za splnenia špecifických zdravotných 
podmienok.

Ambulantné, jednodňové zaria-
denia, onkologické centrá:
- jedna sprevádzajúca osoba v prípade 
uľahčenia starostlivosti, jednodňová 
chirurgia a pod.,
- v onkologických centrách, dialyzač-
ných a reumatologických centrách 
vrátane ambulantného podávania 
biologickej liečby z rôznych indikácií, 
kde sa poskytuje starostlivosť imuno-
kompromitovaným pacientom, je prí-
tomnosť sprievodnej osoby zakázaná, 
sprievodná osoba môže čakať v aute 
alebo na určenom mieste (podľa poky-
nov v danej nemocnici).

Zákaz návštev 
nemocniciach dostal výnimky

» red
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22. mája 1970 
sa narodil Róbert Remiáš, slovenský policajt známy z prípadu za-
vlečenia Michala Kováča ml. († 1996).

Výročia a udalosti
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1Videá a fotky realizácií nájdete na:  www.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 363

kde potrebujete.Staviame tam,

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

ANTRACIT
7016

BIELA
9016

HNEDÁ
8003

Materiály:
HLINÍK, DREVO

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

farba
ANTRACIT

farba
HNEDÁ

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

Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade. 
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

320 € 370 €

480 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

16
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AKCIA

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

0918 500 492

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV
    NA ENERGIE

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

• NOVÝ PROFIL
    81 mm
• 7-KOMOROVÝ
    ZA CENU
    5-KOMOROVÉHO

AKCIA 1/3
OKNÁ ZA

BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

3x
BONUS

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
    DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

AKCIA
-61%

PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

V tejto dobe 
vám vyjdeme
v ústrety 
aj cenami

0905 746 988
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 746 988

Viac informácií na tel.:

0905 746 988
KVALITNÉ
VIZITKY

ROZNOSU NAŠICH NOVÍN piestansko@regionpress.sk
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Dňa 9. 5. 2020 bolo Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republi-
ky Rýchlym výstražným systémom 
pre potraviny a  krmivá (RASFF) č. 
2020.1924 zaslané varovné oznáme-
nie o  podozrení na úmrtie po kon-
zumácii výživového doplnku. 

Ide o výživový doplnok HYDROXY-
CUT HARDCORE NEXT GEN obchodnej 
značky MUSCLETECH TM , balenie: 
dóza s obsahom 100 kapsúl, výrobca: 
USA.

Môžete ho stále kúpiť v množstve 
internetových obchodov. Spravidla ho 
konzumujú všetci, ktorí sa chcú zbaviť 
nadbytočných telesných tukov, má to 
však jeden významný háčik. Španiel-
sko nahlásilo úmrtie v priamej súvis-
losti s konzumáciou tohto výživového 
doplnku. Podľa následného oznáme-
nia  je dodávateľom nebezpečného vý-
živového doplnku Nutribulk, S. L., Špa-
nielsko a  odberateľom na Slovensku 
spoločnosť GymBeam s. r. o., Košice. 
Predmetný nebezpečný výživový do-
plnok je ponúkaný aj prostredníctvom 
internetu. V  nadväznosti na na tieto 
skutočnosti Úrad verejného zdravot-
níctva Slovenskej republiky odporúča 
spotrebiteľom, aby predmetný nebez-
pečný výživový doplnok nekupovali a 
už zakúpený neužívali.

Konkrétny preparát bol dosť po-

užívaný všade tam, kde sa niekto po-
treboval rýchlo dopracovať k ideálnym 
telesným rozmerom a pomerom. Jeho 
konzumácia však – ako ukazuje aj 
táto urgentná výzva, môže mať fatál-
ne dôsledky. Rýchly výstražný systém 
pre potraviny a potravinové doplnky 
nepracuje s emóciami, ale s faktami. 
Bol vytvorený ako účinný nástroj pre 
orgány úradnej kontroly potravín a kr-
mív, pre vzájomnú výmenu informácií 
o rizikových produktoch na trhu a pri-
jímanie opatrení s cieľom dosiahnuť čo 
možno najvyššiu úroveň bezpečnosti 
potravín a krmív a na ochranu zdravia 
a spotrebiteľa. Tento systém funguje na 
základe Nariadenia Európskeho parla-
mentu a Rady, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné zásady a požiadavky po-
travinového práva, zriaďuje Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín a stano-
vujú postupy v záležitostiach bezpeč-
nosti potravín.

Nebezpečný výživový 
doplnok, pozor!

» red

18. mája 1984    
sa začala výstavba sídliska Ťahanovce v 
Košiciach.

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Myjave a Starej Turej

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Hľadáme vodičov na prepravu
tovaru v rámci Slovenska a EÚ. 

Požiadavky: vodičský preukaz B,C,E, kvalifikačná 
karta vodiča a prax minimálne 2 roky.

V prípade záujmu prosíme zaslať životopis
na email info@vektoreu.sk. 

Bližšie informácie vám poskytmeme na tel. čísle
0918 141 418, 0911 447 997, www.vektoreu.sk
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Prijmeme 
predavačku 

do predajne odevov
 v Novom Meste nad Váhom 

(na TPP) 
mzda 580 € brutto + prémie

0948 632 663

INZERC
IA

0905 746 988

WWW.REGIONPRESS.SK
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 1. 6. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE

0944 113 140

AKCIA
 -2

5%
 

do konca m
ája

AKCIA
 -2

5%
 

do konca m
ája
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