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Týždenne do 26 640 domácností
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premýšľať
Jozef Hatala

0910 34 44 66
0908 979 512

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

87-0015

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................

AUTOMOWER

62-0015

Obhliadka
a konzultácia ZDARMA

87-0039

62-0001

PREPICHY
POD CESTY

FÚKANÁ
IZOLÁCIA
Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní
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0915 927 993 MASTER GROUP s.r.o.
0940 707 621 www.mgroupsro.sk

87-0009

62-0007

Návratnosť
2-3 roky!!!

redakčné slovo / služby, reality
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Začala sa olympiáda populizmu
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
Vážení čitatelia, nenaleťte na to učiteľky, ktorá drala školskú katedru
tým – chce sa napísať – grázlom -, ale 50 rokov, 50 ročníkov detí pripravila
volajme ich politici. Nič vám oni ne- na život a ak by dnes nemala podporu
dávajú. A ak aj niečo niekde zvýšia, blízkych, tak zo svojho dôchodku ide
pridajú, to dostanete len to, čo vám už bez liekov pod most. Príklad poštárky,
raz vzali. To sú vaše a naše peniaze, ktoré v lete, v zime, v daždi, v horúktorých sa už dávno zmocnili. To je náš čavách roznášala poštu a často aj dôštátny rozpočet, nie ich!
chodky – bez ochrany a za nejakých
„Dáme sociálne najslabším“ - tlčú 370 eur mesačne. Aký má asi predčassa do pŕs, no nevedia, že sociálne ný dôchodok, keď sa musí starať o svonajslabších sa pandémia ekonomicky ju matku, o ktorú sa odmietol postarať
nijako nedotkla. Svoje dávky (uzná- štát?
Nehanbia sa nám do tváre cez
vam, malé), dostávajú na deň presne
mesiac čo mesiac. Sociálne najslabší- obrazovky hovoriť, ako nám dávajú.
mi za posledných štrnásť mesiacov sa Hnus. Berú nám z nášho a časť toho
stali živnostníci, drobní podnikatelia, nášho nám podhodia ako psovi kosť.
pracujúca inteligencia, učitelia, lekári,
Zapamätajte si ich reči, veľkozdravotnícky personál. Tým tí hlúpi rysé „dary“ a hlavne ich
populisti „nedajú“ nič. Naopak, vezmú aroganciu, drzosť, neobim aj to málo, čo si nejakým zázrakom medzenú obmedzenosť
zadovážili – na daniach. Lebo oni mu- a ignorantstvo. My ich
sia rozdávať, rýchlo sa zvolebnieva a nezaujímame. Iba v deň
musia toho rozdať veľa, nakúpiť zas volieb. A tie budú. Buď
toľko voličských hlasov, aby na ostat- čoskoro, alebo v
ných mohli ďalšie štyri roky zvysoka... riadnom termíne.
Sociálne najslabší sú dôchodcovia s minimálnymi dôchodkami, hoci
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRAĿ%AMI, PODVODMI
je volaħ 0905 638 627 súrne!

66-0102

87-0011

Dáme im toľko! Nie, my im dáme
viac! A tamtým eštébákom vezmeme! Dáme,... dáme..., my dáme...

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

Plechová strešná krytina

6 �/m�

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

Kúpim chatu na DOMAŠI
platba v hotovosti.
0917 830 888 P O N Ú K N I T E

1.090€
62-0056

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

62-0005

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

STRECHY
Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
Ponuky a zameranie ZDARMA.

0940 88 88 29

62-0003

Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
87-0004

PRÁCE

Najlacnejšia strešná krytina v okolí
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Spolu zostarnúť
Pred desiatkami rokov prežívali lásku mladosti. Dnes sa tešia z každého
dňa, dobrého aj zlého. Majú krásne
deti aj vnúčatá a roky spomienok.

vnučky Natálky. Títo všetci, a mnohí ďalší, sa rozhodli spolu zostarnúť a prežiť
spoločne krásnu jeseň svojho života. Vedia, že raz príde deň, keď tu jeden z nich
zostane sám. Skôr zvyknú odchádzať
V mladosti ich spájali spoločné zá- muži. Hovorí sa, že nežijú tak zdravo
žitky, dnes občas aj spoločné trápenia ako ich manželky. A možno odchádzajú
a choroby. Sú spolu desaťročia a doko- skôr, aby svojim milovaným manželkám
nale poznajú svoje silné aj slabé stránky. zariadili v nebi príbytok. Tak ako to robili
Rozhodli sa spolu zostarnúť – Jurko a He- na zemi pred desiatkami rokov.
Kedysi som sa na týchto ľudí pozeral
lenka, Janko a Alenka, Martin a Hanka,
Jožko a Zdenka. Štyridsať a päťdesiatroč- ako na starcov. Dnes patrím medzi nich
nú mládež medzi nich ešte nepočítam. a vôbec sa tak necítim. Spoločne starnúť
Pekné kombinácie. Veterinár Jurko so môže byť krásne. Už si nič netreba dokasvojou Helenkou prekonali vírus a tri zovať, nikam sa ponáhľať, len sa tešiť z
týždne im nechutil večerný pohárik vína. každého dňa. Viem, prichádzajú choroJanko, ktorý sa s matematickou presnos- by aj trápenia a odchádzajú blízki ľudia.
ťou snaží pochopiť zložitý duchovný svet To všetko nás však staroba postupne učí
okolo nás. Jeho milovaná Alenka občas pokorne prijímať. Spoločné starnutie
zdvihne obočie a s úsmevom zakrúti hla- som obdivoval na mojej mame a otcovi.
vou nad romantikom, s ktorým žije vyše On už pár mesiacov
štyridsať rokov. Prežívajú spolu choroby pripravuje pre nás
aj spoločné prechádzky a výlety.
príbytok tam hore.
Strojár Jožko a jeho strážny anjel Naučme sa prijímať
Zdenka, ktorí sa modlia za svoje dcéry pribúdajúce
roky
a ich rodiny. Pomáhajú vo svojom oko- a ďakujme Bohu za
lí a postupne spomaľujú tempo svojho možnosť spolu zoživota. Šikovný majster Martin a jeho starnúť.
Hanka, ktorá s nim chodí na jeho dobrodružné výlety. Prerábajú dom, skrášľujú záhradu a tešia sa zo svojej prvej
» Ján Košturiak

,-/3à(,*Ȏ+,3
mobil:

0940 973 777

PLOŠNÁ

ZELENINOVÉ PRIESADY

0908 979 512

JASENOVSKÁ 12, HUMENNÉ, 0908 631 444

INZERCIA
................................

PREDAJ Z DVORA

87-0017

7>ßMOFG>QBɊKȅß@BKR

85_0275

34-0086-2

KCIA
0949 765 613 JARNÁ A

62-0022

+1&ß/ȴ013,
*)&/013,
+ǳ1ß/6à01/&ß!%

62-0028

OBNOVA STRIECH

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
záruka
OBHLIADKA ZDARMA Reálnarokov
12
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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.
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.

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.

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.

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

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

HU21-20 strana-

4

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.

humensko

domácnosť, služby, záhrada
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DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY
PROMONT GLASS s.r.o.

RÁMOVÉ ZASKLENIE

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
Promont Glass sro

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

KLIMATIZÁCIE
TEPELNÉ ÈERPADLÁ
REKUPERÁCIE

NONSTOP

záruka 7 rokov

0908 580 291

0907 234 408

62-0030

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

0918 623 064

A.SK
N
I
N
S
A
M
I
KL

87-0001

Predaj a montáž robotických
kosačiek AUTOMOWER

www.promontglass.sk

62-0017

Realizácie záhrad
Zavlažovacie systémy

AQUAMOTION ROSSA s.r.o.
Priemyselná 1, Michalovce, 0905 503 222
www.e-zahrada.sk

OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

87-0011

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

ZÁHRADNICTVO
LETNIČKY

MUŠKÁTY SURFÍNIE
BEGÓNIE
TRVALKY A INÉ

25

-00

25

KRT - VRT

Pretláčanie - krtkovanie

0902 348 974

85-0300

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn

STROMY KVETY
KRÍKY OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ PORADENSTVO
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

STROJOVÉ
POTERY

GAŠTANOVA 4, HUMENNÉ
www.zasas.sk
0905 303 973

85_0008

0948 300 988

TIP na výlet

PIESOK
ŠTRK
KAMENIVO

Vodná nádrž

STA R I N A

61-0056

dovoz
zdrama

Výročia a udalosti
v Prešove vznikol najstarší futbalový klub na Slovensku Tatran Prešov, vtedy pod názvom ETVE Prešov (Eperjesi Torna es Vivo Egyesület)

25. mája 1898
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Realizujeme
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OD PONDELKA 24 . 5.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

odchované na

Mleté
mäso mix
cena za 1 kg

-35%

Supercena

5.39

1 000 g balenie

49

3
350 g

150 g

99

1

Kuracie
prsné rezne

49

3

120 g

19

1

(1 kg = 5,69)

;ïÔàĊóÏēóĒï

(100 g = 0,79)

Parenica
• údená/
neúdená

89

0

(100 g = 0,74)

DÀúȍÙĮVìïǯÏõ
• krájaný

1l
250 g

60 kusov

99

Vajcia “M”

4

(1 kus = 0,08)

]½ċïėċÒ¤óÏ
õÿÙÏ

99

1

(1 kg = 7,96)

99

8

DÀàÒÿótà¤Ï
• extra jemná
38 %
ÒÏà½àÒÿ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƍƏıƐı¤àƎƋıƐıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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33-0024

2 x 30 ks

riadková inzercia / práca

humensko
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OD PONDELKA

ØÿÒúǯìÏ

24. MÁJA

Pampers
úǯĊ¨Ē
C¨¸VÏ
• veľ.: 3/4/4+/5

12 x 0,5 l

152/132/120/110 ks

6l

Òúē
ęÙúōƒƎ

99

19

99

7

żƌÒŭƌİƎƎŽ

żƌÏÿóŭƋİƌƎĮ
ƋİƌƐĮƋİƌƒĮƋİƌƓŽ

250 g

89

0

żƌÏ¸ŭƎİƐƑŽ

ƒƗÔåÿĆ¡ÅÔåĐ

]ØàúÙàĊ
Ùúǯ¨ïÏ
• rôzne druhy

dàÒ¨úȅē
papier
• 4-vrstvový

.ÙóúÙúȅ
ÏĊ

500 g

99

99

żƌÏ¸ŭƌƎİƎƋŽ

1

żƌÏàúĀ ÀÏŭƋİƎƌŽ

żƌÏ¸ŭƎİƔƓŽ

500 g

ÿ àïǯ¨¤ÏĒ

zz=

4

&ïÙÏà

300 g

3

99

500 g
balenie

33

3

(1 kg = 6,66)

99

6

żƌÏ¸ŭƌƎİƔƓŽ

VÀóúÀ¨

• rôzne druhy
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33-0024

... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ
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zdravie / služby
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Generálni partneri:

Sledujte od 21. mája
na RTVS

Vyhraj nový Enyaq na 2 týždne a 2x e -bajk navždy, zapoj sa a
pošli heslo

viac na www.citronada.show

CITRONADA
na číslo 7000

HU21-20 strana-

49-0016

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

8

zdravie, služby, auto-moto

humensko

9

NEBUĎ SÁM PRI PRESADZOVANÍ SVOJICH PRÁV!
Odborový zväz potravinárov
Slovenskej republiky Vám ponúka spoluprácu.
Zastupujeme členov odborov pracujúcich
v potravinárskom priemysle.
Vyjednávame výhodnejšie pracovné, sociálne
a mzdové podmienky.
Dohliadame na bezpečnosť práce a
poskytujeme pracovnoprávne poradenstvo.

37-00
37065

www.ozpotravinarovsr.sk
odbory.potravinari@gmail.com
0905 595 996

32-0055-1

STAŇ SA ČLENOM NAŠICH ODBOROV!
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riadková inzercia / Práca
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
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
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F&H Tools s.r.o. pôsobí ako poskytovateĐ perVRQiOQ\FKVOXåLHEVSROXVGFprVNRXVSRORþQRVĢRX
v NHPHFNXDãSHFLDOL]XMHVDQDVWrRMirstvo.
Niã]iND]QtNMHVWrHGQHYHĐNêDPHG]LQirRGQHS{VRELDFLSRGQLNsRVtGORPYEOt]NRVWL Augsburgu prL
Mníchove v Nemecku. SSRORþQRVĢMHVYHWRYêOtGHr v r{]Q\FKREODsWLDFKDY\QLNiY\VRNêPQirokom
QDNYDOLWX.
PrHQiãKR]iND]QtNDKĐDGiPHNþRQDMVN{rPRåQpPXWHrmínu nástupu:

3UDFRYQmNQDREVOXKXVWURMRYEUrVL´VrVWUXªQmN
IUk]DU PªL
3RªDGXMHPH
ÚspešneXNRQþHQpY\ããLHRGERUQpY]GHODQLHYREODVWLVSUDFRYDQLDNRYRYDOHERSRGREQpY]GHODQLH
ZQDORVĢYREVOXKRYDQtDQDVWDYRYDQtEr~VLDFLFKIrp]RYDFtFKVWrRMRYDVWrRMRYQDV~VWrXåHQLe
VýrD]Qê]P\VHOSre prHFt]QRVĢDY\VRNpYHGRPLHSrHNYDOLWu
RHPHVHOQtFNXDWHFKQLFN~]rXþQRVĢ
PrLSrDYHQRVĢSrDFRYDĢQDVPHQy
NHPHFNêMD]\NYêKRGRu
1gSOÉ9D¨HMSUgFH

PrograPRYDQLHREVOXKRYDQLHDQDVWDYRYDQLHYLDFHUêFKPRGHUQêFK&1&ULDGHQêFKEU~VLDFLFK
sústrXåQtFN\FKDIrp]RYDFtFKVWrRMRv
Výroba vysoko prHFt]Q\FKYêrobkov pomocou výrobných nákresov
Samostatná kontrRODNYDOLW\SRPRFRXPDQXiOQ\FKPHrDGLHl

=DPHVWQDQHFORJLVWLN\ PªL
3RªDGXMHPH
ÚVSHãQHXNRQþHQpY]GHODQLHYRGERre
PrRIHVQiVN~VHQRVĢYREODVWLORJLVWLN\YêKRGRu
V\VRNpYHGRPLHSrHNYDOLWu
VRGLþVNêSrHXND]DNRDMSrHXND]QDY\VRNR]GYLåQêYR]tk
NHPHFNêMD]\NYêKRGRu
1gSOÉ9D¨HMSUgFH
UVNODGQHQLHQDãLFKSrRGXNWRv
VyberDQLHWRYDrX]RVNODGu
BDOHQLHDRGRVLHODQLHWRYDru vrátane preprDYQêFKGRNXPHQWRYSDtrLDFLPNWRYDru
NDNODGDQLHDY\NODGDQLHr{]Q\FKSrepravných prostrLHGNRYSRPRFoXY\VRNR]GYLåQpKRYR]tNa

=DPHVWQDQHFIDFLOLW\PDQDªPHQWX PªL
3RªDGXMHPH
ÚVSHãQHXNRQþHQpY]GHODQLHYrHPHVHOQtFNRPRGERre
RHPHVHOQtFND]rXþQRVĢ
PrRIHVQiVN~VHQRVĢYêKRGRu
FOH[LELOLWDVSRĐDKOLYRVĢG{NODGQRVĢþLVWRWa
NHPHFNêMD]\NYêKRGRu
1gSOÉ9D¨HMSUgFH
SDPRVWDWQpY\NRQiYDQLHPHQãtFK~GråEirVN\FKVHrYLVQêFKDRSravárenských priFYQDãLFh
výrobných halách
ÚGråEDQDãLFKSrLHVWRrov prHYiG]Ny
UprDWRYDQLHDþLVWHQLHKiODVRFLiOQ\FK]DrLDGHQí
ZLPQi~GråEa
V]EXGLOLVPHXViV]iXMHP"PrRVtPHR]DVODQLHVDãLFKNRPSOHWQêFKSRGNODGRY(åLYRWRSLVYrátane
stov)VSROXV~GDMRPPRåQpKRWHrmínu
nástupu na ePDLO LQIR#IXKtools.eu
7H¨mPHVDQD9D¨XªLDGRVÕ
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Práca, reality

humensko

11
Firma

Prijmeme do pracovného pomeru pracovníkov:

3,"&ȴà373

XAMEX s.r.o

Prijme šikovných stavebných
robotníkov, ktorí majú skúsenosti

aj bez oprávnenia - 5 EUR/hod. + odmeny

POMOCNÉ PRÁCE
V PIVOVARE
SKLADNIK/ PIKER
V PIVOVARE

Bližšie info na tel. čísle: +421 902 099 990

62-0026

s bednením a šalovaním do TPP,
nástup je možný ihneď, práca po SK.

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

ͽͽ àHȵELA

• VODIČ "B", "T" - 3,58 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie
do výšky 1,85 €/hod. brutto
• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
do výšky 2,10 €/hod. brutto

TIP na výlet

• RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné
ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto
Letná údržba ciest a komunikácií v Bratislave
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

-/ǳ!à3àȴ/

tel: 0907 919 325 e-mail: info@trumal.sk web: www.trumal.sk

85_0365

.MQIWRSHCKCÍ@CXNJ?RLgÍS@WRMT?LGC ÍMBTMXÍBMÍX?KCQRL?LG? ÍKMƑLMQŵÍRWƑBCLLďAFÍ
XĉJMFÍ?ÍMBKCLW ÍTWQR?TCLGCÍTXTÍNPCSI?XMT ÍNMKMAÍNPGÍPGCƐCLֈÍCVCIĎAGֈ
2SPLSQMTĉÍNPĉA? ÍKMƑLMQŵÍL?BĢ?QMT ÍNMKMAÍIMMPBGLĉRMP?.

Základná zložka mzdy
+ príplatky a ODMENY

94-0042

ͽ ͽHȵELAà àLAJBKVà
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Turnusová
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MLAɦ>àPQ>SFB?à
ÐÐÐ Ð4ĞFMBMSÐTMBGıQIĞÐNPCSI?XÐQI Ð
K>GJeà0/à>àȴ/
ÐÐÐ Ð4ĞFMBMSÐCJCIRPMRCAFLGAIhÐ?JC@MÐQRPMHĖPQICHÐTXBCJ?LGC
1?KMXPCHKMQƄMSÐHC
ÐÐÐ Ð.MBKGCLI?Ð?QNMūÐÐPMIÐNP?VCÐNPĖACÐTMÐTĞơI?AF
ÐX?@CXNCıCLhÐS@WRMT?LGC
,ĖQRSNLĖÐKXB?Ð  ÐÑ
?ÐTWNJĖA?LGCÐACQRMTLĞAFÐ

    
Prijmeme zamestnancov na

LĖFP?B
àȅFSKLPQKȝHLSàMLAɦ>à
ALELAV

 

do Sládkovičova

- 12 hodinové zmeny
- Priemerný mesačný zárobok 880 eur v čistom
- Ubytovanie a dopravu zabezpečíme
ŭúþýÿāĎòôsĎłþóôāðóĈpþÿāðąĄĉĎŖ÷þ
- Základná
hodinová mzda 3,58 eur/hodina + príplatky

85_0216

̞à01/,'+Ȏ(ạ̀à, 0)2%à01/,',3à-/ßà*,+1ǳȅà
ààà3,"&ȴ,3à+à3ß"ß+&!%à33+
ÐÐÐ ÐÐ,ĖQRSNLĖÐKXB?Ð  ÐÑ
ƠG?BMQRGÐ X?QGCJ?HRCÐ L?Ð FKCLPJP>P PHà
?JC@MÐ GLDMÐ RCJCDMLGAIWÐ 0903 717 998

VÝROBU BAGIET a SENDVIČOV

ĉðñôĉÿôĝıüôĉðóðāüþ ñĈăþąðýøôĉðñôĉÿôĝ

Nová Sedlica

Adresa : Šaľa, P.Pázmáňa 49/3 , budova Merus (bývalý hydrostav)
e-mail: request@request.sk, mobil : 0915/953 631

ÿāıÿðóôĉĎĄùüĄĂðøýõþāüĄùăôăôûôõþýøòúĈýðĝıĂûþ

Výročia a udalosti
ÿþĂøôûðùăôűøąþăþÿøĂĈýðôEüðøû
v Miláne po 22 rokoch reštaurácie bolo sprístupnené majstrovské
dielo Leonarda da Vinci Posledná večera

28. mája 1999

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................

52-0004-34

0908 979 512
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36-0073

0915 /953 631

zdravie / služby
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PRÁCA PRE
ELEKTRIKÁROV
VO
V
O ŠVAJČIARSKU
ŠVAJČIARSKU

TEL.:
TEL
TE
L.:: 09
0950
50 301
301 301
301

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY
BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

85_0373

85_0360

- 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

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

0800 500 091

85_0196

12

ZĽAVA

25%

87-0012

0944 113 140

13 121 0150

DO 31.5.
2021
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