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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
Prečistenie kanalizácií
Monitorovanie kanalizácie
Vývoz žumpy
Prenájom mobilných WC
NAJNIŽŠIE CENY!
Pochádzam z Michalovského regiónu

0905 188 051

87-0012

www.cisteniekanalizacie.sk

NOVÁ
KOLEKCIA POSTELÍ
NÍZKE
UVÁDZACIE CENY

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

tel.: 0915 880 808
PLOŠNÁ

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

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

NONSTOP

0908 580 291

0907 895 864

87-0001

AKCIA PLATÍ DO 30.06.2021

OPRAVY A SERVIS
62-0004

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

AKCIOVÉ CENY

0905 308 280

87-0002

POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk

- výmena displeja, vstavaných batérií a iné
- výkup a predaj mobilných telefónov
- odblokovanie
0911 420 200
- batérie, kryty, nabíjačky 0917 240 135

ŠIROKÝ VÝBER
moderných
tvarov a farieb

0907 148 965
0905 195 458

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

ARTEL Nám. Osloboditeľov 2 (budova SATUR), Michalovce
RÝCHLOSERVIS MOBILNÝCH TELEFÓNOV

´
POMNIKY

KRTKOVANIE

STUDNE

62-0002

62-0033

Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

za NAJLEPŠIU CENU !!!

87-0015

0907 924 947

62-0017

Predaj a montáž robotických
kosačiek AUTOMOWER

ROZUMNÁ
ROZUMNÁ PÔŽIÈKA
PÔŽIÈKA

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

Realizácie záhrad
Zavlažovacie systémy

Týždenne do 29 620 domácností

62-0021
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ZÁHRADNÍCTVO
Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

87-0044

0919 082 596

62-0001

PREPICHY
POD CESTY

0940 234 800

www.zahradnictvo-uhrin.sk

62-0016

RENOVÁCIA
HROBOV

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y!
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
BIELA

farba
ANTRACIT

kde p

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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87-0007

farba
ANTRACIT
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Realizujeme

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

Plechová strešná krytina

PIESOK
ŠTRK
KAMENIVO

6 �/m�

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY

ZÁHRADNICTVO

Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

LETNIČKY

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

62-0005

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.
61-0056

dovoz
zdrama

87-0039

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

MUŠKÁTY SURFÍNIE
BEGÓNIE
TRVALKY A INÉ

STROMY KVETY
KRÍKY OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ PORADENSTVO
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

25

-00

25

KRT - VRT

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn
85-0300

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 290€
všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

s montážou 439€

OBNOVA STRIECH

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

t Prešov, Podnikateľské centrum PYRAMÍDA t Košice, Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. poschodie

www.slovaktual.sk

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

66-0007-1

DUB
MATNÝ

MICHALOVCE

85_0099

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
ka
Reálna záru
TESÁRSKE PRÁCE
12 rokov
OBHLIADKA ZDARMA

KCIA
0949 765 613 JARNÁ A

34-0086-5

0902 348 974

www.zasas.sk
0907 990 754

87-0032

Pretláčanie - krtkovanie

ZIMNÉ ZÁHRADY * PRÍSTREŠKY * PRESKLIEVANIE TERÁS

9\UiEDPHDPRQWXMHPHPDWHULiO\YìKUDGQH]R6ORYHQVND

NRQåWUXNFLHDVWHQ\U{]Q\FKUR]PHURY

SUHVNOHQpVWUHFK\UiPRYpDEH]UiPRYpV\VWpP\X]DP\NDQLHQDIDENO~ĀHSURÀO\DMYGUHYRGHNRUH

0915 439 240 * 0949 234 445 *

CORTIZOSRVXYQpKOLQtNRYpV\VWpP\EH]370DV370 www.WLPPRQWVN
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LQIR#WLPPRQWVN

37-0044

Dç]iNODGQìFKIDULHE

služby, domácnosť
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PLECHOVÉ GARÁŽE
V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

12

PLOŠNÁ

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

rokov
na trhu

0907 895 864

Kúpim BYT | Kúpim GARÁŽ
PLATBA
v MI, TV v HOTOVOSTI
09 4 9 85 4 569

34-0010

87-0022

michalovsko

3x5m

Dovoz a montáž
ZDARMA
87-0023

699€

0905 282 697
0907 920 773
Fidlíková 2591
HUMENNÉ

VÝROBNÁ HALA PRIAMO V HUMENNOM
PONÚKAME:
Hliníkové okná a dvere
Plastové okná a dvere
Zasklenie altánkov, balkónov a terás
ˇ
Parapety, siete, zalúzie

MARCIN

KAMENÁRSTVO
PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

www.glassglobal.sk
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62-0027

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

87-0028

ZALUŽICE 89

spravodajstvo, relax
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Stačí iba trošku láskavej driny
Mladosť bujnie a rozvíja sa sama. Má
na to dostatok síl. A hlavne – veľa
času. Staroba je na tom naopak. A
opustená staroba úplne najhoršie.
Niekedy sa vám tajomstvá života
zjavujú až po dlhých rokoch. Nie je to
film, ktorý pozeráte stodvadsať minút a
poznáte záver. Istý grunt bol roky opustený. Žila iba časť záhrady, na ktorej si
smeli pracovití ľudia dopestovať zeleninu, zemiaky, rajčiny, papriky, uhorky.
Predok chátral. Chalupa, dvor. Pôvodných gazdov dali mladí do penziónu.
Lebo veď, kto sa dnes bude starať o
starých, čoraz viac chorých a čoraz viac
nevládnych? Už len predať ich grunt a
dostať peniaze. Gazdovstvo, na ktorom
sa deti hrávali, dom, v ktorom susedia
pod schodami na povalu miešali slivkový lekvár, dvor, na ktorom po robote
stával koník a chvostom zo seba odháňal muchy. A záhrada za stodolou, kde
si ľudia mohli utrhnúť čo len chceli.
Domu vpredu pukla stena, až to
vyzerá, že od žiaľu. Z pumpy na dvore
sa dávno prestala ťahať voda na zalievanie, na záhrade vyrástla dvojmetrová
burina. Iba čerešňa a moruša rodili zo
zvyku rok čo rok na opustenom grunte.
Konečne sa našiel kupec. V predzá-

hradke domu s puknutou stenou zasiala mladá žienka pás kvetín. Jej manžel
zbavil pozemok buriny, zo stodoly vyviezol slamu, ktorú ešte starí gazdovia
podstieľali koníkovi. Týždne roboty a
na grunt sa vrátil mladý život. Nech sa
im obom darí!
No a sme v téme. Stačí iba kus láskavej driny. Keď vaši rodičia zostarnú a nebudú vládať, neodložte ich a
nepredajte ich majetok, o ktorý sa oni
celý život starali a zveľaďovali ho. Žiaden peniaz vám za to nemôže stáť. Ak
nevládzu, pomôžte im, ale neberte im
domov. Pod akoukoľvek zámienkou, že
„tam“ im bude dobre. No nebude. Ak sa
čo len trochu dá, opatrujte ich a ich dielo. Ani oni vás neodložili, keď vás bolo
treba prebaľovať, čistiť, ošetrovať. Buďte ako oni. A ak túžite po majetkoch, peniazoch, tak si na ne zarobte vlastnou
drinou. Vaši starkí to nemali
o nič ľahšie ako vy.
Nesmierne
držím
palce tým mladým.. Vydali sa inou cestou, ako je
obvyklé. Začali budovať
život. Nie ho míňať.
Pekný týždeň

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

TIP na výlet

Povinná materská škola
Skrabské

Krajina papalášov
Papaláši zneužívajú svoje postavenie, mu nepatrí, tvári sa, že sa nič nestalo. A
aby získali nejakú výhodu. Väčšinou ľudia si povedia, že takto to u nás od nesa za papalášov považujú vyššie po- pamäti chodí. V krajine papalášov, kde
stavení verejní činitelia.
nikdy neplatil rovnaký meter pre všetkých.
Takmer každý Slovák má však v sebe
Bol by som rád, keby sme raz žili v krapapalášske sklony - vyhľadávať známos- jine, kde majú všetci ľudia rovnaké práva
ti, vybavovať pre seba výhody a výnimky, a možnosti. Tí hore aj tí dole, vzdelaní aj
privlastňovať si, čo nám nepatrí, pred- menej vzdelaní, starí aj mladí, bohatí aj
biehať sa a porušovať predpisy. Každý chudobní, zdraví aj nemocní. Potrebujedeň vidím takýchto ľudí - niektorí si nad me na to tri veci:
Varínom načierno stavajú namiesto zá- 1. Osobnú odvahu a statočnosť, neustuhradných chatiek veľké domy, ďalší sa povať papalášom a postaviť sa proti nim.
preháňajú na terénnych autách po lesoch 2. Transparentný systém a jasné pravidlá
a lúkach v Malej Fatre a okolo Vodného pre všetkých.
diela Žilina. Nelegálne rúbu drevo a strie- 3. Kontrolu dodržiavania pravidiel a neľajú zvieratá v národných parkoch. Ká- kompromisnú represiu pri ich porušovaní.
moši ministrov, tenistka a iné „celebrity“
Robíme si žarty z Američanov, ale
predbiehali ľudí pri očkovaní a ministri ľudia tam rešpektujú zákon a policajtov.
s majákmi vodičov na cestách. Pre oby- Moja dcéra žije v Šanghaji. Vírus tam eličajných ľudí platia predpisy a vyhlášky, minovali disciplínou
papaláši si u hygienika povybavujú vý- a dodržiavaním pranimky. Papaláš s anténou na hlave si vidiel. Všetci a bez
počas mimoriadnych opatrení vodil do rozdielu. V krajine
nemocnice svoj hárem. Pre ambicióznych papalášov si mnohí
papalášov vznikajú aj nové ministerstvá, robia, čo chcú. A tak
úrady a funkcie. Papaláši v samosprá- aj táto krajina vyvach si kupujú strategické pozemky a roz- zerá - chaos,
deľujú provízie.
klamstvo a
Keď papaláša prichytia, že odpísal podvody.
diplomovku, alebo si privlastnil niečo, čo
» Ján Košturiak

Keď počujem od politikov frázu, že
„nalejú“ do školstva peniaze, vnímam to ako tradičnú populistickú
jazdu. Jednak škola nie je len o nalievaní peňazí, jednak také reči počúvame roky.
Isto, verím, že sa do školstva bude
perspektívne investovať, lebo môže totálne skolabovať. Kedy sa však investície naplnia, to nedokážem odhadnúť,
hoci sa školstvom zaoberám. Určite
však viem, že modelové školy, rozšírenie zamestnancov o zdravotné sestry
či investícia do digitalizácie nie sú riešenia, ktoré by riešili vážne problémy.
Takéto nápady sú iba modelové príklady na budovanie imidžu politikov.
Najhoršie je, že stav školstva sa dotýka
bežných občanov.
Predchádzajúca vláda uzákonila povinnosť, aby žiaci rok pred nástupom na základnú školu povinne
navštevovali materskú školu (MŠ). Z
hľadiska pedagogického tomu nemám
čo vyčítať, pomôže to najmä deťom zo
sociálne slabšieho prostredia. Politici
si začiarkli aktivitu a dodnes sú takí,
čo sa tým chvália. Ale aká je realita?
Taká, že v niektorých regiónoch je nedostatok MŠ a pokojne sa môže stať, že
mladšie deti nebudú môcť byť prijaté
z kapacitných dôvodov. Dali vtedy zákonu dvojročný odklad, no to je málo.
Postaviť MŠ netrvá ani tak dlho ako
vybaviť všetky potrebné papiere. Je
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dobré, že sa uvoľňujú prostriedky na
budovanie MŠ, no vyššie popísaný stav
sa začína už od tohto septembra! Opäť
to schytajú rodičia mladších detí, ktorí
nedokážu umiestniť dieťa v štátnej MŠ
alebo budú musieť platiť za súkromnú
MŠ. Dostanú sa tak do zložitej finančnej situácie. A to po likvidačných epidemických opatreniach.
A takto to je. Politici si presadia nápady, hoci aj rozumné. No bez kontaktu
s realitou. My schválime, vy zrealizujte!
A najlepšie bez nárokov na štát. My sa
pochválime. Samospráva, rodič, škola,
poraďte si, ako viete. Je hrozné, že niektoré obce otvárajú MŠ v kadejakých
voľných priestoroch.
Riešenie sa núka samo. Prečo tento zákon ešte na dva roky neodložiť?
Keď si politici potrebujú riešiť záujmy,
krivia legislatívu tak, ako im vyhovuje.
No logický posun platnosti zákona by
mnohých z nás uchránil od stresu, od
nadľudskej námahy, od hľadania riešení ťažko riešiteľného - niet budov, niet
škôlok. V neposlednom rade by mali
politici, čo nám kladú prekážky pod
nohy, myslieť na to, že aj takéto veci
ich pripravujú o popularitu. A potom
sa niet čudovať, že Slovač iba brble,
nadáva či kritizuje. Ale politik si chce
začiarknuť aktivitu...

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

právnik radí / domácnosť, služby

michalovsko
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VODA, NÁŠ ŽIVOT
ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI
OBYVATEĽOV NAJMÄ
KOŠICKÉHO A PREŠOVSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
V OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI
VODNÝCH ZDROJOV SDÔRAZOM
NA ZAPOJENIE ŽIAKOV ŠKÔL.

DAJTE SVOJ LIKE PROJEKTU:
VODA OČAMI DETI

AKO ŠETRIŤ S VODOU?

VÝBER ZO 174 ŠKOLSKÝCH PROJEKTOV - FB
OPKZP-PO1-INFO-2017-28

ZÍSKAJTE INFORMÁCIE
O
spôsoboch šetrenia pitnej
vody v domácnostiach
hospodárení a využívaní
vody
priaznivých finančných
dopadoch na domáci
rozpočet v prípade
zavedenia navrhovaných
šetriacich opatrení

MŠ NEZÁBUDKA

MŠ LEHOTA

MŠ ŽAKOVCE

ANEŽKA ŠČURKOVÁ

ELA HANÍKOVÁ

OLIVER HABORÁK

NELLA GAJDOŠOVÁ

IVAN HRABČÁK

NIKOLETTA ŠTEFANOVÁ

SLEDUJTE NÁS
WEB | https://infovoda.webnode.sk/
FB | @InfoVoda Tuke
IG | @infovodatuke
IG

WEB

66-150

FB
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OD PONDELKA 14. 6.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

ƎƐƋ¸

Kuracie
prsné rezne

odchované na

Supercena

cena za 1 kg

350 g balenie

-31%
5.39

69

3

79

½¨ïȝĒìï¤ÌÏĒ¤úÔàĊ©
]ċ¨¨ú¨ÒÒ¨

1

(1 kg = 5,11)

• ext�a sladké

140 g

-37%
0.79

49

0

125 g

150 g

-44%

-28%

(100 g = 0,35)

Treska v majonéze

1.25

69

0

(100 g = 0,55)

;ïǿ Ï
• tavený syr

200 g

-44%
5.99*

33

3

(100 g = 1,67)

Nescafé
ÀÙóúÙúȕÏĊ

1.39

99

0

(100 g = 0,66)

Ø¨ÙúÒ
• plátky
• 45 % t. v s.

120 g

-22%
0.89*

69

0

200 g

-20%

(100 g = 0,58)

2.49

dúȝÙóÏ
Niva

99

]½ċïėċÒ¤óÏõÿÙÏ

• rôzne druhy

• krájaná

1

(100 g = 1,00)
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riadková inzercia, vtipy / práca

michalovsko
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OD PONDELKA

cena za 1 kg

14. JÚNA

-34%
1.29

dï¤À ÙēÌà¸ÿïú

85

0

• rôzne druhy

Supercena

ÙÙĒ

145 g

33

0

dÿÙÀÏàĊēõÒú
• rôzne druhy

ƌƜƛƛ¸ŽƛİƝƞƍ

160 g

-20%
1.99*

59

1

(100 g = 0,99)

ÀïċÀÏJóĊÀ¨ęàĊ 
Ċė¤ÿ½ÿóÙìÒÜàÿ

Supercena

• v ponuke aj Náplň
do osviežovača 250 ml
za 3,99 €

balenie

-40%
9.99*

Supercena
250 g

40 praní

d¨ÏÿúēìïÂ
ìïàóúȝǿ¨¤àÏ
• rôzne druhy

99

3

49

0

(1 kg = 1,96)

ƌƜìïÙÀ¨ŽƛİƜƛƍ

;ĒóÒ
smotana 14%

99

5

ũú¨ïȄàúõÏ
2,25 l

-40%

6 x 0,5 l

1.49*

3l

VÀÒóÙ¨ïiïîÿ¨ÒÒ
• svetlý ležiak

6

ƌƜÒŽƝİƞƞƍ
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Horúce dni a zavlažovanie
Konečne sa začína leto a to nie iba kalendárne. Teploty atakujú tridsiatku,
slnečných dní pribudlo, Medard si
vzal dovolenku. Je čas polievať.

kovej plsti.
Pri polievaní sa voda musí dostať
aj do najspodnejších častí pôdy, aby
sme posilnili korene rastlín a tie neskôr
ľahšie prečkajú obdobie bez dažďov.
Ale pozor! Vysoké teploty a sucho Vodu potrebujeme dostať až do hĺbnás vedie k pocitu, že rastliny potrebu- ky 15-30cm. Aby sme toto zvládli, 1m
jú podstatne viac zálievky, ako keď nie štvorcový musíme zavlažiť 15-30-tili litje tak teplo. Tp môže viesťk nadmer- rami vody. Nezalievame každý deň, ale
nému zavlažovaniu, čo môže byť ešte s odstupom niekoľkých dní.
väčším problémom ako krátkodobé
Rastlinky v kvetináčoch potrebujú
sucho. Nadmerné zalievanie môže totiž viac vody, ako v záhrade. Ideálne je
spôsobiť vylúhovanie dôležitých živín polievať ich skoro ráno, keď ešte nie je
z pôdy a znemožnenie prijímania kys- také teplo a následne aj večer, keď už
líka koreňmi. Premočenou pôdou vzni- slnko zájde. Rovnako zalievame aj čerká riziko hubových ochorení a šírenia stvo nasadené rastliny, ktoré potrebujú
škodcov.
viac vody.
V horúcom letnom počasí však hroAby ste mohli zväčšiť rozstupy mezí pri zanedbaní pravidelnej závlahy dzi zálievkami a tým ušetriť za vodu,
zaschnutie pôdy, čo môže viesť k trva- pravidelne kyprite pôdu. V záhradníclému poškodeniu mladého trávnika. tve platí pravidlo, že jedno kyprenie
Ten má ešte slabý korienok a je závislý ušetrí dve zálievky. Pri kyprení pôdy
na vlahe v hĺbke do dvoch centimetrov. prerušíte kapiláry, a teda zabránite
Pri staršom trávniku, mesiac a viac, rýchlemu odparovaniu vody.
zvyšujeme závlahové dávky a predlžujeme časové intervaly medzi nimi.
A pozor, čím teplejšie a slnečnejšie,
tým opatrnejšie trávnik kosíme. Mali
by sme mu nechať vyššiu výšku, inak
„zahorí“ a tráva zoschne.
Ak zavlažujete starší trávnik malými a častými dávkami, vedie to k
redukcii koreňového systému, k väčšiemu výskytu plytko koreniacich burín,
nežiaducej lipnice ročnej, machu a hu» red
bových chorôb vo vlhkej vrstve trávni-

Výročia a udalosti
americký prezident Ronald Reagan oﬁciálne vyzval vodcu Sovietskeho zväzu Michaila Gorbačova na zbúranie berlínskeho múru

85_0269

32-0055-1

12. júna 1987
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Poučné leto plné zábavy,
príbehov ale aj súťaží
Národná banka Slovenska (NBS) a
jej Príbehy z Kremnice. Pripravte
sa na dobrodružnú cestu za poznaním s permoníkmi, Barborkou a
Klimkom, pre malých aj veľkých.
NBS v rámci projektu finančnej
gramotnosti 5peňazí v spolupráci s
Múzeom mincí a medailí v Kremnici prináša zábavné finančné vzdelávanie pre rodiny s deťmi. Zažite
dobrodružstvá so zvedavými permoníkmi u vás doma, aj v prírode,
a rozprávajte sa spolu o peniazoch.
Počas nasledujúcich
mesiacov
pribudne na stránke 5penazi.sk/pribehyzkremnice vždy v 1. deň v mesiaci
nový príbeh o permoníkoch, Klimkovi a Barborke z Kremnice. Rozprávky
vznikajú v spolupráci so skúsenými
lektorkami 5peňazí a obsahujú viaceré
finančné témy, ktoré sme spracovali
na úrovni vzdelávania detí z 1. stupňa
základných škôl. Okrem samotného
napínavého príbehu si tak deti precvičia čítanie s porozumením, môžu si
osvojiť základné finančné zručnosti,
ako aj spoznávať hodnotu peňazí a svet
svojich rodičov. Ku každému príbehu
nájdete aj samostatne spracovaný materiál pre celú rodinu, ktorý obsahuje
niekoľko otázok pre deti a tematických
okruhy pre rodičov, ako viesť s deťmi

TIP na výlet

Najčítanejšie regionálne noviny

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
Redakcia:

rozhovor o peniazoch. V materiáli sa
tiež nachádzajú zaujímavosti zo sveta
peňazí pre dospelých a tipy na 3 aktivity, ktoré môže rodina spolu podniknúť.
Spomínané aktivity budú každý
mesiac spojené aj s výzvami na sociálnych sieťach, v rámci ktorých môžu
rodiny vyhrať zaujímavé ceny.
V príbehoch z Kremnice sa spoločne s permoníkmi dozviete, ako peniaze zarobiť, ako s nimi hospodáriť a
ochrániť ich pred sebou i nástrahami
moderného sveta. Zároveň získajú deti
motiváciu ísť von, „na vzduch“ a objavovať svoje okolie vďaka zaujímavým
aktivitám a dobrodružstvám.
Podľa jednej z mnohých kremnických legiend o objavení zlata v Kremnických vrchoch, sa jedného dňa zjavil istému poddanému, ryžujúcemu v
potoku pri Starej Kremničke zlato pre
pána hradu Šášov, bradatý človiečik,
ktorý ho zaviedol k prameňu potoka
vyvierajúcemu spod skaly z čistého zlata. Potom ako poddaný trikrát mocne
udrel do skaly, povyskakovali z vody
malí človiečikovia a stiahli ho do nej
za jeho chamtivosť. Údery však začuli
poddaní kráľa, ktorý na tieto miesta
povolal baníkov a práve na tom mieste
sa v Kremnici začalo ťažiť zlato.
Navštívte stránku 5penazi.sk/pribehyzkremnice.
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» Zdroj: Národná banka Slovenska
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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

1
4

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

4

10

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

služby, práca

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

RÁMOVÉ ZASKLENIE

DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
Promont Glass sro

www.promontglass.sk

0918 623 064

87-0011

OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
VO ŠVAJČIARSKU
- 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

Vodiči VZV, skladníci,
operátori výroby
Miesto práce
Bratislava, Lozorno, Nitra, Hlohovec, Trnava...
Školíme VZV ZDARMA

Mzda od 1 100,-€
www.pracahned.eu

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA PORÁŽKA
A ROZRÁBKA V NEMECKU

t

12€ - 18€
BRUTTO NA HODINU
PRÁCA VHODNÁ AJ PRE PÁRY

0917 839 697
0917 465 632
0915 663 240
0948 002 048
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VIAC info:
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20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

85_0216

85_0321

TEL.: 0950 301 301

Ponúka prácu

Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom &%+ßȶàK>àMOȚ@RàSàȴ /

%ɥ"ǳ1ßà-/ǳ!2à
MY JU PONÚKAME!

-/!,3+Ȏ(,3ȴ(6
+à-/ǳ!2à",àȴ/

, /ǳ ȴà(,3,3

brúska na plocho, na guŒato sústruh, fréza aj iné pozície

. UBYTOVANIE ZDARMA, DOVOZ ZO SLOVENSKA

7Ȅ)&1ßàȅ&3,1,-&0

*&),*à)ß ,à73,)'1ß
saludosro@gmail.com
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NEMÁTE PRÁCU

+421 944 995 400

85_00334

www.simon-ﬂeisch.de I job@simon-ﬂeisch.de
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

EXPRESNÁ LINKA

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

1,-€

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV
- OPERÁTOR VÝROBY

Lístok
kúpite na

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

bus.daka.sk
k

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

94-0041

BRATISLAVA -TRNAVA - NITRA -ZVOLEN LUČENEC -RIMAVSKÁ SOBOTA - ROŽŇAVA
- KOŠICE - MICHALOVCE – HUMENNÉ

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

0800 500 091

85_0268

už
od

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

MI21-23 strana-

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

www.aiw.sk

12

0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-3

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM

