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Týždenne do 26 640 domácností

CHCETE MENIŤ OKNÁ?
Využite
JESENNÉ ZĽAVY!

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

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

UNITERMONT

Kukorelliho 60, HUMENNÉ
(oproti Mestskému úradu)

0915 856 447
unitermont@gmail.com

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!
interiérové, exterierové
62-0044

ROLETKY

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

za NAJLEPŠIU CENU !!!

SIETE PROTI HMYZU

PREDAJ ŠTRKU A BETÓNU
Na betonárke UND-03 v Strážskom
Kontakt: 0905 281 207

Kúpim chatu na DOMAŠI PONÚKNITE
platba v hotovosti, 0917 830 888

ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ
PRÁCE
0907 572 001

87-0025

minibagrom

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

NONSTOP

0908 580 291
PLOŠNÁ

INZERCIA
................................
0908 979 512
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PREPICHY
POD CESTY
62-0004

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

87-0008

Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

0907 148 965
0905 195 458

62-0053

posuvný systém

62-0041

ZASKLENIA BALKÓNOV

87-0019

STUDNE

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

62-0027

Overená kvalita
od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

ŽALÚZIE

87-0011

za NAJLEPŠIE CENY !

62-0043

TIENIACA TECHNIKA

redakčné slovo / služby

2
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Domáce väzenie

390 EUR
MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

Nie, vážení čitatelia, nesťažujem
sa naň. Mám to obrovské šťastie,
že môžem pracovať z domu a využívam všetky vymoženosti modernej doby, ktoré mi poskytujú
zásielkové obchody.

1090 EUR
ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ,
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

30 ROKOV NA TRHU

31. októbra 2000

Výročia a udalosti

štart kozmickej lode Sojuz TM-31 s prvou stálou posádkou pre ISS

85_0

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

Nemusím chodiť na verejnosť, nemusím nastupovať do prostriedkov
hromadnej dopravy, nemusím každý
deň na pracovisko. Som na ňom stále,
24 hodín denne.
Nemusím sa rozčuľovať, prečo
ľudia ešte stále vonku nenosia rúška,
nemusím sa báť ako zamestnanec či
klient domova sociálnych služieb,
ktorého zamestnankyňa egoisticky a
drzo voči kolegom i klientom odmietala rúško a teraz nielenže je pozitívna, nielenže musí do karantény, nielenže do karentény musí jej rodina,
ale ostatní jej kolegovia a klienti sú v
strachu, čo bude s nimi. Ona je asi v
pohode, oddovolenkovaná, vycestovaná, bez obmedzenia svojej “slobody”. Želám jej a jej rodine uzdravenie,
želám jej kolegom a klientom nenakazenie a hlavne, želám nám všetkým
návrat k rozumu, hoci aj na takýchto
prežitých skúsenostiach. To chcem
však priveľa. Rozum všade skôr ubúda, ako pribúda. Je to nezastaviteľný
trend.
A tak mi je fajn v tom domácom
väzení. A zjavne ešte dlho bude, vďaka čomu a komu, vie väčšina z nás.

Prežiť toto všetko, zvládnuť to, je napokon dobrá škola do budúcna. Táto
doba mnohé a mnohých odhaľuje,
takpovediac viac ako len donaha.
Ono to napokon za všetky tie svadby,
cestovanie, odmietanie čohokoľvek,
nerešpektovanie ničoho okrem seba
a vlastných potrieb (je na to aj trošku
surovejšie slovo, ale to nepoužijem),
organizovanie zakázaných zhlukov
ľudí vlastne stojí. Prinieslo to poznanie. O nás, o ľuďoch okolo nás, o tom
čo a kto je v nich. Domáce väzenie ma
oslobodilo od nutnosti stretávať sa
s nimi, vidieť ich aroganciu, musieť
sa podriadiť ich nevšímavosti. A to
je veľký dar. Myslím, samozrejme, to
väzenie. Na rozdiel od nich, môj pes
rešpektuje pravidlá a normy medziľudského správania. A to je iba pes.
Taký ľudský. Kríženec. Z útulku.
Prechod zo sveta, v ktorom som
nútený žiť, do sveta v ktorom sa mi
chce žiť, hoci zavretý v karanténe,
je napokon celkom príjemný. Ak to
okolnosti umožnia.
Všetko dobré, nenakazte sa a pokiaľ možno,
nenakazte nikoho okolo
vás!
S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ZLIKVIDUJME CORONA VÍRUS COVID 19 V NAŠICH PRIESTOROCH
-HGLQHþQêP]DULDGHQtP6':MHOLNYLGiWRUKP\]XEDNWpULLDYtUXVRYRGVSRORþQRVWL6TAR CENTRUM.

Len za
49,90 €

/LNYLGiWRU 6' ± : MH YLDF~þHORYêP FHUWLILNRYDQêP ]DULDGHQtP NWRUêP ]DEH]SHþtPH GH]LQIHNFLX
SULHVWRURY RG YtUXVRY Då SR OLNYLGiFLX QHåLDG~FHKR
OLHWDM~FHKRKP\]X
=DULDGHQLH REVDKXMH 89$ åLDULYN\ NWRUp SULĢDKXM~
OLHWDM~FL KP\] D WHQWR MH XVPUWHQê ]DEXGRYDQRX
HOHNWULFNRX PULHåNRX DNR V~ QDSUtNODG PXFK\
NRPiUHPROHDLQp
3UtORKRX V~ JHUPLFtGQH åLDULYN\ [: 3R LFK
LQãWDORYDQtD]DSQXWtåLDUHQtPY\GH]LQILNXMHWH]D
PLQRGP²DåGRP²YiãKRSULHVWRUXRGYãHWNêFK
PLNURRUJDQL]PRY DNR V~ EDNWpULH YtUXV\ D SUYRN\
þRVS{VREtIRWRFKHPLFNêUR]NODGLFK'1$D]QLþHQLH

3RXåLWLH
/,.9,'È725$6'±:MHPRåQpY\XåtYDĢYGRPiFQRVWLDFKUHãWDXUiFLiFKKRWHORFK
REFKRGQêFKSULHVWRURFK]GUDYRWQêFK]DULDGHQLDFKNDQFHOiULiFKYêUREQêFKDVNODGRYêFK
SULHVWRURFKDQDLQêFKPLHVWDFKNGHVDY\åDGXMHQLþHQLHKP\]XDOHEREDNWpULtDYtUXVRY
9êKRGRXMHåHQHSRWUHEXMHWHSRXåtYDĢåLDGQHFKHPLFNpDLQpSUtSUDYN\D]DVLDKQHWHNDåGê
N~WYPLHVWQRVWL
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TIP na výlet

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA
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09-115
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hlavu hore / služby

2D experti
Viete čo sú 2D informácie? Sú to
sprostredkované informácie, ktoré
prijímame počúvaním alebo čítaním.
Učitelia v škole nám väčšinu dávajú
2D informácie.
Vysvetľujú nám niečo, pri čom sme
neboli. 5D informácie získavame všetkými piatimi zmyslami - okrem očí, aj rukami, čuchom a chuťou. Sme vtiahnutí do
príbehu, zostáva v nás aj emócia a všetko
sa to ukladá do nášho podvedomia. 2D
informácie získavame keď si napríklad
budeme čítať knihu receptov alebo knihu
o tom, ako sa jazdí autom. 5D informácie
získame, keď budeme skutočne variť a
autom jazdiť. 2D je naštudované a 5D
je prežité. To prvé je naučená teória, to
druhé prax a skúsenosť. Dnes máme veľa
2D expertov, ktorí vyštudovali špičkové
školy. Niektorí píšu na ministerstvách
stratégie rezortov a krajiny, iní vedú veľké firmy alebo učia na univerzitách.
Rozprávajú a píšu o niečom, čo sami
nikdy nerobili - o inováciách, transformáciách alebo stratégiách. A tak máme
dobré strategické dokumenty a zle spravovanú spoločnosť. Chýbajú znalosti,
skúsenosti aj zdravý sedliacky rozum.
Sedia za počítačmi a nemajú čas, aby
vyšli von medzi reálnych ľudí, podniky,

5

STROJOVÉ
POTERY

TIP na výlet
farmy a spoznali ich problémy.
Kedysi mi zavolala jedna dáma, ktorá vyštudovala americkú univerzitu. Písala sociálny program politikovi a chcela
cez telefón vedieť, čo a ako robíme v Dobrom Pastierovi v Kláštore pod Znievom.
Na 5D informácie nemala čas, musela písať. Máme sociálny podnik a zhora nám
posielajú odkazy na rôzne internetové
stránky, formuláre a súťaže. Chcú od
nás 2D príbehy ale my riešime 5D problémy - pripraviť jedlo pre 600 ľudí, obriadiť polia a zvieratá, navoziť potraviny z
Potravinovej banky, nájsť ľuďom prácu.
Chodia aj „Bírešove trestné komandá“
veterinárov.
Niekedy mám pocit, že kravu videli
na obrázku, ale dávajú pokuty za priviazané teliatko ku svojej matke, za lastovičky v maštali, málo vody pre ovečky na
noc, alebo veľké dierky na sieťkach na oknách. 2D úradníkov
pribúda s tých, čo
veciam rozumejú a
vedia ich robiť ubúda.
Z analýz a stratégií
2D expertov
sa ľudia nenajedia.

» Ján Košturiak

0948 300 988

Nová Sedlica
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OD PONDELKA 2. 11.
u nás s nemuste
vybera� medz

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU

C H L AD E N É

C H L AD E N É

cena za 1 kg

500 g balenie

-50%

-32%

2.59

Kuracie
štvrte
• zadné

2.49

1

29

Mleté
brav�ové mäso

1

69
(1 kg = 3,38)

C H L AD E N É

cena za 100 g

-35%

1

29

Losos

• fileta s kožou, bez kosti

150 g

-40%
1.99

1

(100 g = 0,79)

30 kusov

2

(1 kus = 0,08)

3

33

Prosciutto Cotto

Vajcia „M“

-26%
4.53*

19

29

950 g

(1 kg = 3,51)

Med kvetový

10 kg balenie

-50%
6.49**

Konzumné zemiaky neskoré
• neprané
• varý typ B – prílohové

3

19
(1 kg = 0,32)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 19. 10. 2020.
**Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 22. 10. 2020.
Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 8. 11. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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33-0072

1.99

riadková inzercia / práca

humensko

7
OD PONDELKA
2. NOVEMBRA

500 g
Hera margarín
• 72 % tuku

0

Supercena
ena
250 g

88

0

89

Ochutený tvaroh

(1 kg = 1,76)

• rôzne druhy

(1 kg = 3,56)

Z MR A Z E N É

250 g

-20%

• rôzne druhy

1

-34%

1.39

500 g

Knedli�ky
s ovocnou
nápl�ou

0,5 l

1

11

29
(1 kg = 2,58)

(1 kg = 4,44)

Eidam

• 45 % t. v s.
• blok

0.75

0

49
(1 l = 0,98)

Budvar

• svetlé vý�apné
pvo

Tortové
oblátky

0

49
(100 g = 0,33)

Solamyl/
Gustn

0

0

33

�ubovnianka

• jemne perlvá/perlvá

1

29

99
(100 g = 0,50)

Rajo maslo

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 19. 10. 2020.
... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 8. 11. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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(1 l = 0,22)

2.79*

1.39*

0.69*

0.45*

-53%

-28%

-28%

-26%

250 g

200 g

150 g

1,5 l

7

(1 kg = 5,16)

33-0072

Supercena

8

SPOLOČNOSŤ
spoločnosť
/ domácnosť

Najčítanejšie regionálne noviny

Recepty s vitamínom D proti COVIDU
V boji proti koronavírusu odporúčajú odborníci zvýšiť príjem vitamínov. Významnú úlohu v tomto
smere zohráva vitamín D. Prinášame jednoduché recepty, ktoré
vám ho môžu pomôcť doplniť.
Bežne získava naše telo vitamín D
prostredníctvom slnečného žiarenia. V
jesenných a zimných mesiacoch, kedy
je slnečných lúčov menej, nám jeho zásoby môžu pomôcť doplniť aj niektoré
potraviny. Sú to predovšetkým ryby, napríklad losos, tuniak či sardinky, potom
oleje z rybej pečene, ale aj vaječný žĺtok,
mlieko a mliečne výrobky, kvasnice či
rastlinné tuky a oleje.

budú uvarené, vodu zlejte (cestoviny
nepremývajte pod studenou vodou) a
cestoviny vložte na panvicu k lososovi
a smotanovej omáčke. Zvyšný škrob,
ktorý zostane na cestovinách, omáčku
mierne zahustí. Pridajte nastrúhaný syr
a všetko spolu premiešajte. Na tanieri
môžete ozdobiť rukolou.

Nátierka s tuniakom
Suroviny: 1 vaničku syru typu cottage, 1

konzervu tuniaka, 1PL horčice, 1 jarnú
cibuľku, soľ, korenie

Postup: Tuniaka zmiešajte v miske so
syrom cottage a horčicou a nadrobno
nasekanou jarnou cibuľkou. Nátierku
dochuťte korením a soľou. Podávajte s
celozrnným chlebom.

Penne s lososom
a smotanovou omáčkou
Suroviny: 300 g cestovín Penne, filet čer- Šalát s vajíčkom a tuniakom
stvého lososa, olej, 1 menšiu cibuľu, cca Suroviny: 1 menšiu bielu cibuľu, 1 čer-

Postup: Cibuľu očistite a nadrobno nakrájajte. Lososa pokrájajte na kocky.
Na panvicu nalejte olej, vložte cibuľu a
orestujte, potom pridajte lososa, soľ a
nechajte pár minút podusiť. Následne
zalejte smotanou, okoreňte a na miernom ohni krátko povarte, priebežne
premiešajte.
Do hrnca dajte vodu, pridajte soľ,
priveďte k varu a vložte cestoviny. Keď

venú cibuľu, 2 ČL bieleho vínneho octu,
1 PL dijonskej horčice, 4 PL olivového
oleja, 2 vajcia, štipku soli, 2 paradajky,
200 g tuniaka v oleji, 1 rímsky šalát, 100
g baby mix šalátu, korenie, 50 g malých
čiernych olív

Postup:
Zálievka: Bielu cibuľu očistite,
nadrobno nakrájajte a vložte do misky.
Zalejte octom, olejom a horčicou, podľa
potreby prisoľte a okoreňte.
Šalát: Vajcia uvarte natvrdo, očistite a

Pripravte si cestoviny s lososom.
rozkrojte na štvrtiny.
Červenú cibuľku nakrájame na kolieska, paradajky nakrájajte na štvrtinky. Umyte šalát, natrhajte na menšie
kúsky, vložte do misky, zalejte polovi-

foto autor ThorstenF pixabay
cou zálievky a zľahka premiešajte. Cibuľu, paradajky, olivy, kúsky tuniaka a
vajíčko položte na šalát a polejte zvyškom zálievky. Podávajte s celozrnným
pečivom.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

33-0073

150 ml smotany, soľ, korenie, syr typu
parmazán, rukola na ozdobenie
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Ako postupovať
v prípade podozrenia na Covid - 19

- výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné
stredisko a informovať ich o svojom
zdravotnom stave

- nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z
dôvodu možného šírenia nákazy,
- následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov,
ako požiadať o vyšetrenie: https://
www.korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/
Ako rozoznať ochorenia:

75-41

V prípade, ak máte podozrenie na
výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti
hrdla, dýchavičnosť, horúčka, odporúčame postupovať nasledovne:

Výročia a udalosti
Druhá svetová vojna: začala sa Operácia Goodtime – námorná pechota USA sa vylodila na Bougainville na Šalamúnových ostrovoch

1. november 1943

my
to
dáme!

2
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Otvorme si srdcia
9
K
a egÁ pokorme
» red

Najlepšie Kultúrno-osvetové
zariadenia roka 2019 získali tituly
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne a Krajská hvezdáreň v Žiline
sú prvými nositeľmi titulov súťaže
Ministerstva kultúry SR Kultúrno-osvetové zariadenie roka. Pri príležitosti dnešného Dňa osvetových
pracovníkov im titul na návrh odbornej poroty udelila ministerka kultúry
Natália Milanová. Prvý ročník súťaže
vyhlásilo ministerstvo kultúry 30. januára 2020. Opatrenia prijaté proti šíreniu koronavírusu však vyhlásenie
výsledkov posunuli z jari až na jeseň.
Oravské kultúrne stredisko uspelo
v kategórii Kultúrno-osvetové zariadenie roka 2019 so všeobecným zameraním a Krajská hvezdáreň v Žiline v
kategórii Kultúrno-osvetové zariadenie
roka 2019 so špecializovaným zameraním. Víťazi získajú osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrno-osvetové
zariadenie roka za rok 2019, finančnú
odmenu 2 500 eur a artefakt symbolizujúci výhru v súťaži. Okrem iného majú
právo používať titul Kultúrno-osvetové
zariadenie roka za rok 2019 a zverejniť
titul na svojom webovom sídle.
Zámerom súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka je medzi iným
ocenenie profesionality výkonov kultúrno-osvetových zariadení a podpora
skvalitňovania ich činnosti. Obom víťazom srdečne blahoželáme.

Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma

TIP na výlet
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Pre zaujímavosť - najviac kultúrno
– osvetových zariadení v miestnych
a regionálnych podmienkach je v Slovenskej republike. Zariadenia patria
obciam a mestám v sídlach do 3000
obyvateľov, teda v malých a stredne
veľkých obciach.
Osobitné postavenie z hľadiska miestnej a regionálnej
kultúry zastávajú mestá Bratislava a
Košice, ako veľké aglomerácie. V týchto mestách sú vybudované najmä špecializované kultúrne zariadenia, ktoré
fungujú samostatne a svojou špecifickou činnosťou nesaturujú činnosť kultúrno- osvetových zariadení.
Na regionálnej úrovni kultúry pôsobia spoločenské inštitúcie, ktoré patria síce do sféry kultúry, ale na druhej
strane, veľmi dôležitou zložkou ich činnosti je výchova a vzdelávanie.
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Jeseň je mimoriadne prospešná
Vlkovi zabezpečíme ochranu,
aká prináleží chráneným živočíchom pre organizmus
Ministerstvo životného prostredia
SR sa nestotožňuje s rozhodnutím
agrorezortu, ktorý určil pre poľovnícku sezónu 2020/2021 kvótu lovu
vlka a stanovil podmienky jeho lovu.
Minister životného prostredia Ján
Budaj považuje za chybu úmyselne
oslabovať populáciu vlka dravého
na Slovensku „Populácia tejto dravej
šelmy pomáha znižovať riziko šírenia
klasického moru ošípaných, ako aj afrického moru ošípaných. Vlk je veľmi
dôležitý pri znižovaní stavu diviakov,
ktoré spôsobujú škody farmárom a
zároveň sú predátorom tetrova hôlniaka či hlucháňa hôrneho,“ podčiarkol
minister Budaj s tým, že ministerstvo
bude presadzovať, abyvlk dravý nebol
poľovným zvieraťom, ale aby sa mu zo
zákona zabezpečila taká ochrana, aká
prináleží všetkým chráneným živočíchom.
Ministerstvo nepovažuje za dôležitý argument, že vlk dravý spôsobuje
významné škody na hospodárskych
zvieratách alebo lesnej zveri. Vysoká
či diviačia zver spôsobila v roku 2019
poľnohospodárske škody vo výške 17
mil. eur, a to aj napriek opatreniam poľovníkov. Vlk svojím lovom lesnej zveri
či hospodárskych zvierat zapríčiňuje
ujmu štátu a vlastníkom na hospodárskych zvieratách (na hospodárskych

Jeseň je totiž rovnaké ročné obdobie
ako ktorékoľvek iné a napríklad v porovnaní s letom, keď sa náš organizmus
mimoriadne namáha, aby udržal teplotu
organizmu v prijateľných medziach či
keď trpí deficitom spánku počas krátkych nocí, je pre nás jeseň vlastne prospešná.Je to hneď z viacerých dôvodov.
Napríklad, spíme dlhšie, pretože sa skoro stmieva, mnohé aktivity jednoducho
večer už nevykonávame. Aj ráno si, ak
máme šancu, doprajeme “pomalšie”
zobúdzanie. Čiže, nepriamo, bez toho,
aby sme to nejak ovplyvňovali, má náš
organizmus možnosť dôkladnejšie regenerovať a akumulovať energiu na ďalší
pracovný deň.Jeseň nám tiež poskytuje
čosi, čo okrem jari už žiadne ročné obdobie asi nemôže.
Prechádzky v krásnom počasí “babieho leta” v prírode, pri ideálnej vonkajšej teplote, v obklopení tej najkrajšej
palety farieb. Na náš organizmus takéto
prechádzky pôsobia mimoriadne povzbudzujúco, osviežujúco a v podobe
hormónu endorfín nás robia aj šťastnými. Endorfín je totiž takzvaná “droga”
šťastia, pokoja, pohody.Nuž a na jeseň
prirodzene meníme aj stravu a vonkaj-

» red

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

ším okolnostiam počasia prispôsobujeme konzumované nápoje. Ak začneme
tým druhým, potom treba spomenúť
rôzne bylinkové čaje, ale aj čaje so zázvorom, ktoré nám významne pomáhajú budovať si imunitu a ktoré vytvárajú pocity
pohody a tepla.
Akosi prirodzene sa dostávame aj k
spotrebe sezónneho ovocia, najmä pre
zdravie mimoriadne potrebných jabĺk,
ale aj pochúťok z nich, ktoré zas vyžadujú napríklad také “koreniny”, ako je škorica. A škorica je pre naše zdravie priam
zázrak. Svoje vedia diabetici, ktorým
znižuje hladinu krvného cukru, ale aj
“otužilci”, pre ktorých je škorica či muškátový orech výbornou podporou imunitného systému. Dokonca fungujú aj
ako preventívne prírodné antibiotikáTak
zabudnite na depresie a užívajte si jeseň,
využite jej dary, príroda vie, ako nás má
pripraviť na zimu!

» red

Výročia a udalosti
Barack Obama bol ako prvý Afroameričan
zvolený prezidentom USA

PRÁCA v ČR

korunovácia francúzskej kráľovnej, Márie
Tudorovej, manželky francúzskeho kráľa
Ľudovíta XII.

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

4. november 2008
5. november 1514
94-0158

t70%*Ǝ# 5 ûIPECSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP
t70%*Ǝ$ ûIPECSVUUP PTPCOÏPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP
 ;JNOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
+ príplatky a 0%.&/:
,recepcia@aii.sk

NÁSTUP IHNEĎ

Nepodliehajte zaužívaným ošúchaným tvrdeniam o depresii na jeseň a
o tom, ako čo najrýchlejšie toto obdobie treba nejak “pretrpieť”.

zvieratách v posledných rokoch klesajú na hodnotu 30 – 40 tisíc EUR/ročne),
no pomáha predchádzať väčším stratám vzniknutých práve pri ničení poľnohospodárskych plodín či prevenciou
rozšírenia diviakov.
Za posledných 20 rokov bolo v
rámci legálnych povolení zastrelených
takmer 1800 vlkov, čo podľa odborníkov negatívne vplýva na zloženie a
správanie celej populácie.
Lesoochranárske
zoskupenie
VLK požiadalo preto Európsku komisiu
o obnovenie konania voči Slovensku
pre porušenie európskej a slovenskej
legislatívy. Zároveň žiadame ministra
pôdohospodárstva, aby toto zlé a nepochopiteľné rozhodnutie zrušil.
Ak chcete pomôcť zrušiť tento plánovaný odstrel 50 vlkov, pomôžte. Píšte
listy a emaily na Európsku komisiu aj
ministrovi.

PRE KAŽDÉHO
UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

0915 971 823 I 0918 607 897
RY
ŽOV, ŽENY aj PÁ

VHODNÉ PRE MU

Pracuj s EUROPERSONALom v najlepších
automobilových spoločnostiach na Slovensku.

VIAC ako je priemerná mzda!
Volajte bezplatne
0800 500 502
0800 500 520
0800 500 002

Výročia a udalosti
prezident Edvard Beneš vymenoval druhú povojnovú vládu vedenú Zdeňkom Fierlingerom.

6. november 1945

34-0125-3

U nás zarábate

MOJE RÚŠKO CHRÁNI TEBA,
TVOJE RÚŠKO CHRÁNI MŇA.
#ZOSTANDOMA
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CALL CENTRUM:
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INZERCIA
................................
0908 979 512

TIP na výlet
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iwin

services spol. s r.o.

Firma IWIN SERVICES spol. s r.o.
Budovateľská 1285
093 01 Vranov nad Topľou

ponúka dlhodobú prácu na TPP a živnosť
pre jednotlivcov a partie v Prefách
(prevádzky Sereď, Sučany, Senec, Kysak) v nasledovných profesiách:

ŽELEZIAR, TESÁR, BETONÁR,
ZÁMOČNÍK, ŽERIAVNIK
Mzda: TPP 600 - 1.000 € v čistom mesačne, Živnosť 5 – 6 €/h

INZERCIA

Jana Paľová

85_0

riadková inzercia / práca

humensko

Taktiež ponúkame prácu pre zlievarenské profesie:

0908 979 512

odlievač, palič, tavič, brusič, lakovač, formovač, žeriavnik, jadrár, zlievarenský robotník

Mzda: TPP 600 - 1.000 € v čistom mesačne, Živnosť 5 – 6 €/h

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

Ponuka pre ženy a absolventov – jednoduchá práca vo výrobe, zaškolíme priamo na pracovisku

Mzda: od 650 € v čistom mesačne

Poskytujeme: týždenné zálohy, ubytovanie, dopravu, OOPP hradí firma

DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)
párny týždeň:
Humenné, Brekov, Jasenov, Kochanovce, Topoľovka, Medzilaborce, Snina, Čemerné, Vranov
nad Topľou

KONTAKT: 0905 902 180 • 0905 655 360

nepárny týždeň:
Humenné, Brestov, Papín, Závadka, Medzilaborce, Dlhé nad
Cirochou, Zemplínske Hámre,
Čemerné, Vranov nad Topľou,
Sečovská Polianka, Sedliská, Slovenská Kajňa, Tovarné, Zámutov

87-0073

work@iwin.sk • praca@iwin.sk

PONUKA PRÁCE

OBSLUHA VZV
NOVÝ JIČÍN

Medzilaborce

Snina

Vranov n/Top¾ou

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

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

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

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

BEZPLATNÁ LINKA

0800 500 091
WEB www.konstrukter.sk

85_0751

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

STARINA

Pracuj v Hradci Králové
PRACUJ
OPERÁTOR VÝROBY
U NÁS v ČR à(ȴàELA àMLàW>MO>@LS>Kȝ
ààELAFKLSiàWJBKVààO>KKià àABKKià àKLȵKi
ààELAFKLSiàWJBKVàO>KKià àKLȵKi
àAIELAL?ȚàMOȚ@>
àQȢȇABKKiàWȚILEV
àSȢMI>QVàK>ȵ>P
àR?VQLS>KFBà
àààW>?BWMBȵBKi

MZDA OD 850 €
DO 1300€

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

Bezplatná infolinka
0800 500 091

HU20-44 strana-
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Západné Slovensko

0800 500 091 +420 730 893 338
-LAJFBKHLRàGBàRHLKȵBKiàJFKFJȚIKBàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB

85-0748

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

85_0749
FSAFF

Humenné

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné
(možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené
hradene ﬁrmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného
fondu motivačné bonusy

zdravie / služby

12
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Facebook: aiwsk

32-0107

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

HU20-44 strana-
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34-0128

SK.ABAINNOVATOR.COM

