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KÚPIM BYT, 
DOM, CHATU

0948 107 044

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej 

bývať v prenájme
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párny týždeň: Bánová, Brodno, Bu-
datín, Bytčica, Považský Chlmec, Tr-
nové, Zádubnie, Zástranie, Závodie, 
Žilina, Belá, Bitarová, Dolný Hričov, 
Gbeľany, Horný Hričov, Kotrčina Lúč-
ka, Krasňany, Horný Hričov, Lietav-
ská Lúčka, Nededza, Porúbka, Ro-
sina, Stráža, Teplička nad Váhom, 
Terchová, Turie, Varín, Višňové, Hliník 
nad Váhom, Veľká Bytča, Hvozdni-
ca, Kolárovice, Kotešová, Predmier, 
Štiavnik, Veľké Rovné  

nepárny týždeň: Bánová, Brodno, 
Budatín, Bytčica, Mojšová Lúčka, 
Považský Chlmec, Trnové, Zástranie, 
Závodie, Žilina, Žilinská Lehota, Belá, 
Bitarová, Kamenná Poruba, Konská, 
Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lietava, 
Lietavská Lúčka, Babkov, Lietavská 
Svinná, Mojš, Nededza, Nezbudská 
Lúčka, Ovčiarsko, Podhorie, Porúb-
ka, Rajec, Rajecká Lesná, Poluvsie, 
Rajecké Teplice, Rosina, Stráňavy, 
Stráža, Strečno, Teplička nad Vá-
hom, Terchová, Turie, Varín, Višňové 

zilinsko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6
ŽILINA

INZERCIA

 

ZILINSKO
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Mgr. Dana Mráziková  0908 979 468
Veronika Žideková  0905 362 803 

www.regionpress.sk
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Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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
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    42.810 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
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PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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Začala sa olympiáda populizmu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dáme im toľko! Nie, my im dáme 
viac! A tamtým eštébákom vezme-
me! Dáme,... dáme..., my dáme...

Vážení čitatelia, nenaleťte na to 
tým – chce sa napísať – grázlom -, ale 
volajme ich politici. Nič vám oni ne-
dávajú. A ak aj niečo niekde zvýšia, 
pridajú, to dostanete len to, čo vám už 
raz vzali. To sú vaše a naše peniaze, 
ktorých sa už dávno zmocnili. To je náš 
štátny rozpočet, nie ich!

„Dáme sociálne najslabším“ - tlčú 
sa do pŕs, no nevedia, že sociálne 
najslabších sa pandémia ekonomicky 
nijako nedotkla. Svoje dávky (uzná-
vam, malé), dostávajú na deň presne 
mesiac čo mesiac. Sociálne najslabší-
mi za posledných štrnásť mesiacov sa 
stali živnostníci, drobní podnikatelia, 
pracujúca inteligencia, učitelia, lekári, 
zdravotnícky personál. Tým tí hlúpi 
populisti „nedajú“ nič. Naopak, vezmú 
im aj to málo, čo si nejakým zázrakom 
zadovážili – na daniach. Lebo oni mu-
sia rozdávať, rýchlo sa zvolebnieva a 
musia toho rozdať veľa, nakúpiť zas 
toľko voličských hlasov, aby na ostat-
ných mohli ďalšie štyri roky zvysoka...

Sociálne najslabší sú dôchodco-
via s minimálnymi dôchodkami, hoci 

dreli celý život ako kone na to, aby si 
to tu raz mocní toho nášho malebného 
slovenského sveta mohli rozkradnúť. 
A nielen tí s minimálnymi. Príklad 
učiteľky, ktorá drala školskú katedru 
50 rokov, 50 ročníkov detí pripravila 
na život a ak by dnes nemala podporu 
blízkych, tak zo svojho dôchodku ide 
bez liekov pod most. Príklad poštárky, 
ktoré v lete, v zime, v daždi, v horú-
čavách roznášala poštu a často aj dô-
chodky – bez ochrany a za nejakých 
370 eur mesačne. Aký má asi predčas-
ný dôchodok, keď sa musí starať o svo-
ju matku, o ktorú sa odmietol postarať 
štát?

Nehanbia sa nám do tváre cez 
obrazovky hovoriť, ako nám dávajú. 
Hnus. Berú nám z nášho a časť toho 
nášho nám podhodia ako psovi kosť.

Zapamätajte si ich reči, veľko-
rysé „dary“ a hlavne ich 
aroganciu, drzosť, neob-
medzenú obmedzenosť 
a ignorantstvo. My ich 
nezaujímame. Iba v deň 
volieb. A tie budú. Buď 
čoskoro, alebo v 
riadnom termíne. 
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www.drevoza.sk

od 125 €

 HD+, A2 od 160 €
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28. mája 1999  
v Miláne po 22 rokoch reštaurácie bolo sprístupnené majstrovské 
dielo Leonarda da Vinci Posledná večera  

Výročia a udalosti
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26. mája 1969  
program Apollo: veliteľský modul Apol-
la 10 úspešne pristál v Tichom oceáne po 
osemdňovom lete, počas ktorého otesto-
vali všetky komponenty nevyhnutné pre 
pristátie človeka na Mesiaci 

Výročia a udalosti
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY 

ŠTRKY - PIESKY- KAMENIVO
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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INZERáT,KTORÝ
PREDáVA

0908 979 468
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»KÚPIM SIMSON, Pionier, Ba-
betu Ponúknite 0949 505 
827
»KÚPIM malotraktor AGZAT 
aj nefunkčný Ponúknite 
0949505827

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim akékoľvek zlaté 
a strieborné mince aj celé 
zbierky, šperky a bankovky. 
t. 0915627285

»Predám nový páperový 
paplón, 0904292921

»Slobodná maminka hľadá 
partnera nefajčiara 35-45r 
0940195266

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

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

Príklad:
RP TT 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, ZAzameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

15 HĽADÁM PRÁCU    

Ťažko radiť rodičom budúcich 
prvákov, akú základnú školu (ZŠ) si 
vybrať, keď v okolí máte iba jednu 
alebo je rozhodujúcim kritériom 
vzdialenosť od bydliska. Niekedy 
je nemožné dostať sa na inú ako 
spádovú školu. Súkromné školy si 
nemôže dovoliť každý. Ani domáce 
vzdelávanie. Napriek tomu sa mno-
hí rodičia snažia svojim budúcim 
školákom nájsť to najlepšie.

Ako spoznať dobrú ZŠ? Určite nie 
podľa štátnych testovaní a podivných 
rebríčkov úspešnosti. Dôležité je pô-
sobenie školy navonok i vo vnútri. 
Vizuálne zanedbaná škola prezrádza 
postoj jej zamestnancov k nej. Najmä v 
situácii, keď sa dnes dbá o to, aby ško-
la priťahovala pozornosť aj vzhľadom. 
Dôležité je všímať si, ako škola funguje 
ráno, popoludní, cez vyučovanie. Veľ-
mi veľa vám prezradí vstup do školy. Či 
je temný, uzatvorený, bez informácií a 
kútikov na sedenie alebo je naopak 
otvorený návštevníkom. Keďže boli 
školy dlho zatvorené, užitočným zdro-
jom informácií je aj webová stránka. 
V 21. storočí vizuálne zaujímavá, pra-
videlne aktualizovaná, obsahujúca 
komplexné informácie. Veľa prezradia 
fotografie z aktivít. Ak je web iba pro-
formou, nie je to dobrá vizitka. Všímaj-
te si aj okolie školy, či obsahuje hracie 
prvky, ihriská, či žije aj po vyučovaní. 
Deti tu predsa budú  pol dňa. Ak sa dá, 

komunikujte so zamestnancami školy, 
overte si ich pri zápisoch. Komuniká-
cia veľa prezradí. Pýtajte sa absolven-
tov ZŠ, ako boli spokojní. Môže sa totiž 
stať, že škola na I. stupni nevykazuje 
problémy, no na druhom stupni sa ob-
javujú. Neberte doslova klebety o ZŠ, 
overujte si ich, negatívne referencie 
môžu mať reálny základ. Pristupujte k 
nim konštruktívne. Nehľadajte utopic-
ky dokonalú ZŠ. Pýtajte sa na ZŠ aj v 
blízkych materských školách, ktoré ju 
poznajú. Môžete si pozrieť aj výročné 
správy o fungovaní ZŠ, ktoré sa po-
vinne zverejňujú na webe. Obsahujú 
informácie o prospechu žiakov, o akti-
vitách či úspechoch školy. O škole vám 
môže podať informácie aj zriaďovateľ, 
hoci ten môže byť zaujatý. Prípadne si 
prelistujte miestne médiá a články na 
internete.

Napriek všetkým vašim zisteniam 
sa môže stať, že škola sa bude správať 
inak, ako to prezentuje. Vtedy si treba 
uvedomiť, že aj rodičia sú dôležití (nie 
podradení) členovia komunity školy a 
je nevyhnutné, aby sa zúčastňovali na 
jej fungovaní či na riešení problémov, 
ktoré ničia povesť školy, znižujú kvali-
tu vyučovania či znepríjemňujú životy 
detí. 

Ako vybrať základnú školu?

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

Na turistami vyhľadávanom chod-
níku medzi Hrebienkom a Starým 
Smokovcom monitoruje Zásahový 
tím MEDVEĎ pohyb medvedice s 
dvomi mladými. 

Medvedica stratila plachosť. Za-
tiaľ síce nevykazuje známky agresivi-
ty, ochranári napriek tomu zdvíhajú 
varovný prst. Ministerstvo životného 
prostredia SR apeluje na všetkých náv-
števníkov Tatier, aby sa správali zodpo-
vedne a divoké šelmy nelákali na po-
travu, nefotili sa s nimi, nepribližovali 
sa k nim a zbytočne ich neprovokovali.

Zdravý a nezranený medveď sa 
človeka bojí a každé stretnutie je pre 
neho stresujúce. Z pohľadu prežitia 
medveďov vo voľnej prírode je dôleži-
té, aby sa nedostali k žiadnej potrave 
od ľudí. Bod zlomu nastane v situácii, 
keď si dravé šelmy zvyknú napríklad 
na odpad z nedostatočne zabezpeče-
ných kontajnerových stojísk v blízkosti 
ľudských obydlí. Ak sa medvede majú 
možnosť kŕmiť, hoci aj zahodeným 
rožkom alebo jablkom, či iným biood-
padom, tak sú neraz odsúdené na smrť, 
lebo ich to nie je možné odnaučiť.

Medvedia populácia vykazuje na 
Slovensku zmeny počas niekoľkých 
rokov. Z ekologického hľadiska sa dá 
hovoriť o zvyšovaní početnosti, ale 
nie o premnožení. Hoci v zoologickom 

systéme patrí medzi mäsožravce, je 
všežravcom s prevahou konzumácie 
rastlinnej zložky. 

Stretnúť medveďa ešte nemusí 
znamenať, že na človeka zaútočí. Naj-
bežnejšia je situácia, že odíde. Ak už 
medveďa spozorujete, je vhodné zostať 
ticho a pomaly sa vzdialiť. Prípadný 
krik by ho mohol vyplašiť. Najdôleži-
tejšie je nepodľahnúť panike a nezačať 
kričať. V žiadnom prípade sa netreba 
rozbehnúť, či urobiť iné prudké pohy-
by, ktoré by ho mohli vyprovokovať. 
Ustupujte pomaly smerom, odkiaľ ste 
prišli, a neustále pozorujte správanie 
medveďa - udržujte očný kontakt a po-
maly cúvajte, pričom sledujte reakcie 
medveďa.

Výzva: 
Neprikrmujte tatranské medvede

» red
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NÁTERY 

STRIECH
KOSTOLOV

OPRAVA KOMÍNOV
0908 288 350

MICHAL
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UBYTOVANIE
V AREÁLI

KÚPALISKA
MARGITA-ILONA
PRI LEVICIACH

bližšie informácie:
0907 715 793

036 631 50 44
www.chatynakupalisku.sk

0905 895 698
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Kontakt: 0903 846 665 
e-mail: RNCstrechy@gmail.com

Kvalitné  NÁTERY STRIECH

a za 

 
cenu !!!

dobrú
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

Predaj a rozvoz po celej SR

/m2

-40%

-30%

13
 12

1 0
28

1 

INZERCIA
0905 362 803
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 5. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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u nás si nemusíte 

vyberať medzi

OD PONDELKA 24 . 5.

349

-35%
cena za 1 kg

5.39

odchované na

Parenica  
• údená/

neúdená

499

2 x 30 ks

(1 kus = 0,08)

60 kusov

Vajcia “M”

349

Supercena

1 000 g balenie

Mleté 
mäso mix

Kuracie 
prsné rezne

119

150 g

(100 g = 0,79)

089

120 g

(100 g = 0,74)

• krájaný

899

1 l

• extra jemná

38 % 199

250 g

(1 kg = 7,96)

199

350 g

(1 kg = 5,69)
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333

500 g

(1 kg = 6,66)

balenie

• rôzne druhy

799

12 x 0,5 l
6 l

699

500 g

199

500 g

399

300 g

152/132/120/110 ks

1999

Pampers 

• veľ.: 3/4/4+/5

499
papier  
• 4-vrstvový

089

250 g

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
24. MÁJA
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Kniha Slovensko v čase predstaví 
príbeh Slovenska ako malej krajiny s 
veľkou minulosťou v populárnej dy-
namickej forme. A nielen doma, ale 
aj v zahraničí, pretože bude dvojja-
zyčná – v slovenčine aj v angličtine. 
Publikácia bude využívaná na vzde-
lávacie účely pre školské zariadenia, 
no zároveň aj ako reprezentačný dar.

Jednotlivé míľniky našej histórie sú 
v knihe stvárnené maľbou. Každá maľ-
ba zachytávajúca nejaký dej, či konkrét-
nu udalosť vytvorí príbeh, ktorý nebude 
len statický, ale živý.  

Autorom myšlienky je Milan Papr-
čka, ktorý už má autorské skúsenosti s 
historickými projektami - mapami Slo-
vensko v čase, Veľká Morava, 100 rokov 
ČSR a leteckou mapou SR „Štefánik“. 
Na knihe autorsky pracuje Stanislav 
Šipkovský, aktívny učiteľ dejepisu na 
súkromnej základnej škole v Banskej 
Bystrici.

„Je množstvo kníh, ktoré sa venujú 
histórii Slovenska. Teraz však prichá-
dzame s knihou, ktorá spája výhody 
obidvoch typov už existujúcich publiká-
cií– je to aj reprezentačný dar aj učebná 
pomôcka.“ približuje Milan Paprčka. 

Publikácia bude pozostávať z vyše 
140 významných historických udalostí 
zobrazených technikou digitálnej maľ-
by. Ide o sa o ručnú maľbu, ktorá však 

neprebieha štetcom na plátno, ale po-
mocou grafického tabletu a dotykové-
ho pera.Príležitosť dostala mladá, len 
18-ročná, talentovaná maliarka Bianka 
Horáčeková.

„Maľovanie je mojou záľubou už od 
detstva. Zo začiatku to boli skôr klasické 
techniky. Štetcom, akrylovými farbami 
či jednoducho farbičkami. Na druhom 
stupni základky som ale objavila lepší 
spôsob maľovania. Techniku digitálnej 
maľby. Čiže nemaľujem štetcom na plát-
no, ale kreslím v digitálnom programe 
na počítači pomocou tabletu. Som nes-
mierne rada, že som dostala takúto prí-
ležitosť a môžem ilustrovať moju prvú 
knihu,“ hovorí maliarka a spoluautorka 
knihy, Bianka Horáčeková.

Dvaja „fiškusi“ pripravujú 
unikátnu knihu Slovensko v čase 

» red
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SI INZERáTUVOLAjTE

0908 979 468

 
  PRE PODANIE
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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631



ZA21-20 strana 12

téma Najčítanejšie regionálne noviny
12

Pri ekologickom probléme je potrebné 
zamerať sa nielen na jeho odstránenie, ale aj 
na prevenciu, aby znovu nevznikol. Preto sa aj 
Lidl rozhodol vo svojej kampani Nenechajme to 
plávať riešiť tento problém dvoma spôsobmi. 

Mikroténové vrecká na jedno použitie sú 
najčastejšou zložkou odpadu v  našich riekach 
a  vodných nádržiach. Používame ich len 
chvíľu, no v  prírode, kde častokrát končia, sa 
môžu rozkladať aj niekoľko desiatok rokov. 
Rozhodnutie, či si vyberiete mikroténové 
vrecko alebo recyklovateľnú sieťku má vplyv aj 
na oceány a moria, za ktorými cestujeme kvôli 
oddychu a relaxu. Priamy vplyv to má aj na nás 
samotných, našu krajinu a naše rieky, v ktorých 
sa taktiež nachádza množstvo plastového 
odpadu. Pre ochranu prírody môže niečo urobiť 
každý z nás aj pri bežnom nakupovaní.

 
„Kampaň Nenechajme to plávať je v prvom 

rade o tom, že každý z nás má na výber a môže 
svojou voľbou rozhodnúť o tom, ako bude 
vyzerať naša príroda. Teší nás, že mnoho tisíc 
našich zákazníkov sa čoraz častejšie zamýšľa nad 
tým, či naozaj potrebujú mikroténové vrecká. Je 

dôležité, aby si jednotlivci uvedomili aký veľký 
dosah má ich bežné, každodenné správanie, 
iba to je totiž cesta k  skutočnej udržateľnosti,“ 
vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl 
Slovenská republika.

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Ak sa 
však zákazník predsa len rozhodne pre použitie 

mikroténového vrecka, môže zaň dobrovoľne 
zaplatiť jeden cent. Túto možnosť výberu majú 
zákazníci od polovice septembra 2020. Lidl v tom 
nenechá svojich zákazníkov samých, a  preto sa 
rozhodol priložiť ruku k dielu - darovanú sumu 
za vrecká zdvojnásobí, a  tá poputuje na pomoc 
Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri 
odstraňovaní odpadu a  najmä plastov z  našich 
riek a  vodných nádrží. Diskont taktiež zmenil 
dizajn a  výrobu mikroténových vrecúšok - sú 
z  tenšieho igelitu a  nemajú ušká, čím sa zníži 
množstvo plastu až o 20%.

„Som nesmierne rád, že aj napriek týmto 
neľahkým časom môžeme spustiť projekt, 
ktorý pomáha našim riekam a teda životnému 
prostrediu. A možno aj práve preto, keď viac ľudí 
trávi čas v prírode  si uvedomia význam potreby 
jeho ochrany a sami sa zapoja do čistenia svojho 
okolia,“ uviedol Ing. Róbert Hok, generálny 
riaditeľ SVP.

Minulý rok Lidl a  SVP predstavili iniciatívu 
Slovensku v  obci Margecany. Zamestnanci 
diskontu a vodohospodári spoločne čistili 
sútok riek Hornád a Hnilec pri Ružínskej 
priehrade, o ktorých znečistení sa dlhodobo vie 
a  upozorňuje sa na ne. Čistenia sa zúčastnil aj 
reper Kali, ambasádor projektu „Nenechajme to 
plávať“, ktorý ku projektu zložil aj rovnomennú 
pieseň.

Zber odpadu z brehov v  spolupráci s  SVP, 
dobrovoľníkmi, mestami a  školami začal 
na jar 2021. Projekt „Nenechajme to plávať“ 
má už svoje prvé reálne výsledky. Doteraz 
sa podarilo vyzbierať z  našich riek a brehov 
vyše 1000 ton odpadu a  plastov. Najnovším 
vyčisteným miestom boli Zemplínska Šírava 
a  Liptovská Mara, z  ktorých ubudlo niekoľko 
stoviek ton odpadu. O  jednotlivých etapách 
a  ďalších úspešne vyčistených riek a  vodných 
nádrží vás bude obchodný reťazec informovať 
prostredníctvom sociálnych sietí a  vlastného 
webu www.spolocenskazodpovednost.sk. Takto 
budete môcť priamo sledovať postup čistenia 
slovenských riek.

Lidl ukazuje pri ďalšom projekte silu svojich 
zákazníkov, ktorí pomáhajú dosiahnuť spoločný 
cieľ. Pripojte sa aj vy a pomôžte v ochrane našej 
prírody a  vôd. Použite recyklovateľnú sieťku 
alebo prispejte jedným centom. Malý krok pre 
jednotlivca, no napriek tomu to má veľký vplyv 
na nás všetkých.

Viac ako 1 000 ton odpadu 
sme nenechali plávať

Množstvo odpadu v našich riekach a vodných nádržiach každým rokom rastie. Jednou z hlavných zložiek 
takéhoto odpadu sú mikroténové vrecká z  obchodov. Voda je spoločným dedičstvom a bohatstvom nás 
všetkých. Jej zdroje sú však vyčerpateľné - o to viac zodpovednejšie by sme mali k tejto téme pristupovať.  
Lidl si uvedomuje časť svojej zodpovednosti, a preto sa rozhodol pomôcť s odstraňovaním tohto problému. 
Vďaka diskontu a jeho zákazníkom sú slovenské rieky a vodné nádrže ľahšie už  o  1 000 ton odpadu. 
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Sledujte od 21. májana RTVS

viac na www.citronada.show

Službu technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o.,
cena spätnej SMS: 1€ s DPH, viac info na www.citronada.show

Generálni partneri:

na číslo  7000
pošli hesloCITRONADA

Vyhraj nový Enyaq na 2 týždne a 2x e-bajk navždy, zapoj sa a 
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23. mája 1805  
Napoleon Bonaparte bol v milánskej katedrále korunovaný za ta-
lianskeho kráľa 

Výročia a udalosti

25. mája 1898  
v Prešove vznikol najstarší futbalový klub na Slovensku Tatran Pre-
šov, vtedy pod názvom ETVE Prešov (Eperjesi Torna es Vivo Egyesület) 

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Bytči
Mzda: 3,58 €/h. brutto 

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Nástup ihneď. POS nutný!
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UPRATOVACIE A ČISTACIE PRÁCE  

Mzda: 3,90 €  / hod. v čistom , za víkend: 4,50  € / hod. v čistom
STROJNÍK S  VP SKUPINY  T

Mzda: 4,10 €  / hod. v čistom , za víkend: 4,70 € / hod. v čistom 
 

VYPLÁCAME KAŽDÝ TÝŽDEŇ ▪ NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ 

PONÚKAM PRÁCU 
 v priemyselných parkoch v Žilinskom kraji

KONTAKT: 0948 626 438 
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Prijmeme pracovníkov SBS, 
mzda 3,58€/hod brutto, 

stravné lístky, TPP. 
Podmienky: preukaz SBS, 
spoľahlivosť, flexibilita. 

Tel. +421905208803
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24. mája 1993
Eritrea získala nezávislosť od Etiópie 

Výročia a udalosti
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 091

PRÁCA PRE 
ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

VVOO ŠŠVVAAJJČČIIAARRSSKKUU

TETELL.:: 09095050 3 30101 3 30101

- Hľadám skupinu elektrikárov, 
  alebo 
  aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu
  hradí firma
- Zabezpečíme náradie 
  a firemné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky 
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0944 113 140

Z Ľ A V A 

25%
DO 31.5.

2021
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