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Krásnohorská ulica 4124/1, Rožňava 

Po – Pia: 8.30 – 17.00, Sob: 8.00 – 12.00

 na druhý lacnejší kus
z kolekcie BTS - Back to

school, Denim - džínovina,
Elegant

BACK TO

SCHOOL-30%
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Štítnická 46, Rožňava   •   jozefdoboddrevoseb@gmail.com

0907 499 636 / 0944 206 915

SYPANÉ

BUKOVÉ

SYPANÉ

SMREKOVÉ UKLADANÉ

BUKOVÉ

UKLADANÉ

SMREKOVÉ VRECOVÉ

NAJVÄČŠÍ PREDAJCANAJVÄČŠÍ PREDAJCA
ŠTIEPANÉHO PALIVOVÉHO DREVA V OKRESEŠTIEPANÉHO PALIVOVÉHO DREVA V OKRESE

NAJVÄČŠÍ PREDAJCA
ŠTIEPANÉHO PALIVOVÉHO DREVA V OKRESE

AKCIA

ODREZANÉ KONCE

MIEŠANÉ
8
8
-0
0
9
4

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

dahostatrade@dahosta.sk
0915 369 367

• BÚRACIE PRÁCE
• VÝKOP ZÁKLADOV 
• PRÍPOJKY NA
   INŽINIERSKE SIETE
• STAVEBNÉ PRÍPRAVY
   POD BAZÉNY A JAZIERKA,
   ŽUMPY A ČISTIČKY VÔD
• ÚPRAVA SVAHOV
• TERÉNNE ÚPRAVY

• PRESUN ZEMINY
   A SYPKÝCH MATERIÁLOV

kkkk

ERKA,
VÔD

MURÁRSKE A TESÁRSKE
PRÁCE

STAVBY NA KĽÚČ
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Nákupy, vrátane potravín, vybavíme

za vás a doručíme vám ho domov

Objednajte si nákup na 0948 124 048

Cena: 4 € v Rožňave, 7 € mimo Rožňavy

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA
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SABO
TAXI

0940 056 888
ROŽÒAVA
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• pobyt medzi zvieratkami
   minifarmy
• kŕmenie a hladkanie ovečiek,
   zdrobnených králikov
• vozenie detí na poníkoch
• detské ihrisko

minifarmawattani

4. septembra 2005   
otvorenie stavby Most Apollo v Bratislave

Výročia a udalosti 6. septembra 1620   
loď Mayflower sa s prvými osadníkmi vy-
dala na cestu do Nového sveta

Výročia a udalosti
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HĽADÁME
ELEKTROMONTÉROV

na pracovnú zmluvu
alebo partie živnostníkov

0905 279 365

• Práca v Nemecku a Luxembursku
• Znalosť nemčiny výhodou
• Ubytovanie a cesta hradené
• Turnusová práca
• Odmeňovanie podľa technickej a jazykovej znalosti
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párny týždeň: 
Revúca, Jelšava, Tornaľa, Rimav-
ská Sobota, Sobôtka, Bátka, 
Hnúšťa, Rožňava, Plešivec 

nepárny týždeň: 
Revúca, Tornaľa, Rimavská Sobo-
ta, Sobôtka, Rožňava, Betliar, Br-
zotín, Dobšiná, Gemerská Hôrka, 
Gemerská Poloma, Henckovce, 
Jablonov nad Turňou, Jovice, 
Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipov-
ník, Plešivec, Štítnik, Vlachovo 

gemersko@regionpress.sk

Redakcia: Čučmianska dlhá 3 
ROŽŇAVA

INZERCIA

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

Bc. Ján Vojta   0907 887 322 

Distribúcia:
Ladislav Juhász  0908 979 467 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Revúca
Rožòava

Rimavská

Sobota

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
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (28.710 domácností)
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KAMENÁRSTVO
Helczman

KAMENÁRSTVO
Helczman

spracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇAspracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇA

Prerábame staré
betónové hroby
na NOVÉ  ŽULOVÉ
za  VÝHODNÉ CENY!
... aj atypické rozmery
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NOVÁ DACIA

SANDERO

Dacia odporúča  

LPG ZDARMA PRI FINANCOVANÍ 
BEZDRÔTOVÉ ZRKADLENIE SMARTFÓNU 
AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA

LPG ZDARMA PRI FINANCOVANÍ 
BEZDRÔTOVÉ ZRKADLENIE SMARTFÓNU 
AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA

UŽ OD

2,9 €/deň
s Dacia Finance na 5 rokov

Ponuka platí od 1. 2. do 28. 2. 2021. Ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy. * Záruka 3 roky alebo do 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi 
konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ponuka LPG pri financovaní zdarma predstavuje dodatočnú zľavu 550 € s DPH pre TCe 100 LPG pri financovaní 
s Dacia Finance. Reprezentatívny príklad financovania: pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 3,96 % p. a. na 5 rokov a pri financovanej hodnote 5 125 € zaplatíte 
59 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 88,21 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 2 073,92 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena 
je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 12,38 %. Celková čiastka s havarijným poistením, ktorú 60 splátkami zaplatíte je vo výške 7 339,51 €. Denný výdavok 2,9 € je 
skalkulovaný ako podiel súčtu dvanástich mesačných splátok financovania vrátane havarijného poistenia a čísla 365. Údaje pre komunikáciu sú zaokrúhlené. Dacia Finance znamená financovanie 
poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Nové Sandero: spotreba 5,1 – 7,3 (l/100 km), emisie CO2 106 – 137 (g/km). Nové Sandero Stepway: spotreba 5,6 – 7,7 (l/100 km), emisie CO2  

114 – 145 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných na homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidiel je iba ilustratívne.

Tempus - Car, s.r.o., Šafáriková 91, 048 01 Rožňava
tel.: +421 918 957 263, e-mail: alorinczova@tempus.sk

Ponúkam
za výhodnú cenu

KOMPLETNÉ
ČISTENIE

KOPANÝCH
STUDNÍ

tel.0905 764 689
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hľadá:

0800 555 777
0915 849 481

Sereď + UBYTOVANIE!

UPRATOVAČOV

A UPRATOVAČKY

TPP - 4,00 € / SZČO - 5,50 €
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Bezplatná linka: 

Mobil: 

PRÁCA v NEMECKU 

Viac info Tel. č.:  0917 650 018, 0915 971 823
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- VÝROBA BETÓNOVÝCH  ODLIATKOV 
  /práca pre mužov/ - 12,-€ brutto  + príplatky za 
   nadčasy , ubytovanie + 1x doprava hradená

- PLASTOVÁ VÝROBA- /práca pre ženy, mužov 
   + páry/ - 10,-€ brutto + príplatky za nadčasy 
   a nočne ubytovanie + 1x doprava hradená 

- ZDRAVOTNÉ SESTRY S ANERKENNUNG
od 16,50 € do 18,50€ brutto+  príplatky za nadčasy
a nedele  ubytovanie + 1x doprava hradená 

- ZVÁRAČI - ŽIVNOSTNÍCI MAG135-138 - 19,-€ netto 

- ZDRAVOTNÉ SESTRY BEZ UZNANIA  A 
   OPATROVATEĽKY- od 11,- € do 13,50€  brutto 
  + príplatky za nadčasy a nedele  ubytovanie
  + 1x doprava hradená 

INZERCIA

0907 887 322

PLYNOVÉ KOTLY

DESTILA
spĺňajú požiadavky EÚ 2016/426

Plynex, Kátlovce 2
0905 908 867, 033/5576 143
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Predajňa: Trnava 
Rybníková 14 • 0905 160 148
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091

MZDY MZDY OD 900 € DO 1300 €OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE
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   lucenec@vsemvs.sk +421 905 604 736Gemerská cesta 1, 
984 01, Lučenec

Podaj si elektronickú prihlášku včas, alebo príď k nám a podáme ju spolu!

Mgr. PhD.

Verejná správa 

Manažment malého 
a stredného podnikania 

www.vsemvs.sk,  a lebo navysku.vsemvs.sk

Verejná správa 

Manažment malého 
a stredného podnikania 

PhD.Bc.

Bez  prij ímacích skúšok
Viac informácií získate NON-STOP v blízkosti Vášho domova

Verejná správa 

Manažment malého 
a stredného podnikania 

Ekonomika 
a manažment 

verejných služieb

www.vsemvs.sk alebo navysku.vsemvs.sk
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok

� Vynikajúca kvalita prevedenia
� Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
� Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
� Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
�
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OPRAVA HROBOV, HROBIEK • ÈISTENIE
HROBOV • BRÚSENIE DIAMANTOVOU
VODNOU BRÚSKOU • LEŠTENIE • DVÍHANIE 
• VÝMENA PLATNÍ A HROBOV ZA NOVÉ
• BETÓNOVANIE
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Griffin  S  Group   s.r.o.

bezpečnostné služby - security

- fyzická ochrana osôb a majetku

- prevoz peňazí a cenín /doprovody/

- pult centrálnej ochrany /PCO/

- GPS monitorovanie + videopult

- kurzy SBS /odborná príprava/

- recepčná a informačná služba

- bezpečnostný audit a poradenstvo

Security

prevádzka:

Tornaľa

Daxnerova 13

tel.:  0907 070 009

griffins@centrum.sk
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CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

alebo kúpiť
v predajniach:

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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Problémy so spánkom? Pomôcť môže CBD
Kvalitný spánok je základným predpokla-

dom telesného a duševného zdravia. Sedem až 
desať hodín spánku denne telu dodá potrebnú 
energiu, posilní imunitu a regeneruje svalstvo. 
Zdravý spánok však nie je pre každého samo-
zrejmosťou, spánkovými poruchami môže pod-
ľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpieť až 
tretina ľudí.

Najčastejšie ide o insomniu alebo nespavosť, 
ktorá spôsobuje ťažkosti so zaspávaním, preja-
vuje sa prerušovaným spánkom či skorým pre-
budením. Vzniká najmä v stresovom období, 
pri nadmernom toku myšlienok alebo zvýšenej 
citlivosti na vonkajšie prostredie.

Nespavosť je problém, ktorý možno v mno-
hých prípadoch riešiť prírodným spôsobom, 
a tým zmierniť vedľajšie účinky dlhodobého 
užívania liekov na spanie. Z niektorých štúdií 
vyplýva, že z dlhodobého hľadiska sú nefarma-
kologické postupy pri boji s nespavosťou efek-
tívnejšie.

Jedným z týchto prírodných spôsobov je uží-
vanie kanabidiolu (CBD), látky získavanej z 
konopy siatej. V súčasnosti sa o účinkoch CBD 
v našom tele stále učíme. Mnoho experimentov 
však preskúmalo jeho nepriame účinky na náš 
endokanabinoidný systém (EKS), ktorý v tele re-
guluje dôležité funkcie, napríklad náš nervový 
či hormonálny systém.

Vzťah medzi CBD a spánkom

Vďaka nepriamej stimulácii EKS dokáže CBD 
zmierniť aj niektoré príčiny spánkových porúch. 

Tie majú často psychologický pôvod. Insomnia 
je podľa platformy Harvard Health Publishing 
bežná pre viac ako polovicu ľudí s úzkosťami.

CBD pomáha regulovať náš nervový systém, 
a preto tiež pôsobí ako balzam na úzkosti či iné 
psychické problémy. Prirodzene, s „pokojom v 
duši“ sa zvyšuje šanca, že sa človeku zlepší kva-
lita spánku. Potvrdzuje to aj niekoľko štúdií.

V roku 2019 sa výskumníci pre odborné pe-
riodikum Permanente Journal snažili zistiť, či 
CBD dokáže redukovať nespavosť a úzkosti. Zo 
72 ľudí 47 pociťovalo úzkosť a 25 malo slabý spá-
nok. Každý z nich užil 25 miligramov CBD každý 
deň. Už po prvom mesiaci vyše 79 percent z nich 
zhodnotilo, že pociťujú menej úzkosti a 67 per-
cent zaznamenalo lepší spánok.

Štúdia z roku 2016 zas hodnotila účinky CBD 
na 10 - ročné dievča s úzkosťou a post-trauma-
tickým stresom. Popri užívaní farmaceutických 
liekov CBD pôsobilo ako doplnok, ktorý prinie-
sol okrem poklesu úzkosti zlepšenie kvality a 
dĺžky spánku.

Ďalšími príčinami nespavosti môžu byť boles-
ti. Podľa niekoľkých výskumov CBD pôsobí pro-
tizápalovo a dokáže zmierniť bolesť pri migréne 
či reume. Vďaka tomu nepriamo reguluje aj náš 
spánkový cyklus.

Ako CBD vnímajú jeho užívatelia mimo štú-
dií? Skúsenosti opisuje Pavol Remiaš z Bratisla-
vy: „CBD vo forme oleja používam nepravidelne 
pred spaním. Účinkuje na mňa uvoľnením tela, 
svalov, spomalením dýchania a asi aj istým 
nervovým uvoľnením. Opadne stres a rušivé 
myšlienky a ľahšie upadnem do kvalitnejšieho 
regeneračného spánku.“

Napriek rastúcemu dopytu po CBD, podľa 
Mayo Clinic doktori neodporúčajú používať 
látky na zlepšenie spánku dlhodobo. Hoci CBD 
môže efektívne doplniť či dokonca nahradiť 
syntetické lieky, najúčinnejší spôsob, akým ne-
spavosť zmierniť, je odstránenie možných príčin 
nespavosti. 

Dávkovanie

Zatiaľ čo pacienti s nespavosťou by mali CBD 
užívať niekoľko hodín pred spaním, tí, ktorí tr-
pia nadmernou únavou, ho môžu užiť ráno po 
prebudení.

Aby CBD čo najefektívnejšie ovplyvnilo váš 
spánok, odporúča sa pravidelné dávkovanie 
vo forme olejov, tinktúr, gélových kapsúl. Opti-
málna dávka závisí od jednotlivca, odporúča sa 
začať s 20 mg denne hodinu pred spánkom. Po-
kiaľ sa efekt nedostaví do dvoch týždňov, dávku 
môžete zvýšiť.                   » red.

Foto: freepik / jcomp

Salon Barber
Šafarikova 443/116, Rožňava

tel.: 0902 309 235

SoftDerm Studio
Čučmianska dlhá 3, Rožňava

tel.: 0915 619 010

V Biblii nájdeme poučný odkaz, že 
človek ani netuší, kedy sa priblíži 
jeho koniec. „Bedlite teda, lebo ne-
viete dňa ani hodiny“ - Evanjelium 
podľa Matúša.

O niekoľko dní si možno viacerí 
pripomenú smutné výročie zo 7. sep-
tembra 2011 – pri leteckom nešťastí 
zomrelo 26 hráčov a realizačný tím 
hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavľ, 
vrátane nášho Pavla Demitru. Nastu-
puješ nejakú cestu, robíš si plány čo 
na nej a čo po nej a zrazu – tma. Nič. 
Koniec.

Moja stará mama, zbožná, hlboko 
veriaca žena, vždy svojským slovní-
kom nám všetkým okolo nej pripomí-
nala: „Čo si človek predkladá, to si Pán 
Boh za ric odkladá“. Inak povedané, 
nerozťahujme sa vo svojich nárokoch, 
potrebách, predstavách. Život je tu a 
teraz. My chceme mať moc a majetky 
o rok, o dva, po voľbách. Celý život na-
šich politikov je podriadený iba tomuto 
„chceniu“. Väčšiny z nich, tej, ktorá je 
pri moci a rozhoduje. Slušných a pokor-
ných politikov vo výkonných funkci-
ách máme pramálo. Takých, čo nemys-
lia iba na seba, na svoje ego, na stranu 
a jej peniaze. Lebo si takých nevolíme. 
Asi ich ani nechceme. Nepotrebujeme. 
Ako to v praxi potom vyzerá, vidíme 
každý deň, každú hodinu.

Škoda reči, to sa u nás nezmení, 
kým sa nezmeníme my sami. Kým ne-

začneme žiť prítomnosťou, aj keď to 
akokoľvek divne znie. Ak sa nenaučí-
me žiť a dôstojne, tu a teraz, darmo sú 
nám sľuby o krásnej politickej a teda – 
vraj – našej budúcnosti zo strany ego-
istov. Ak sa raz naučíme vnímať, čo je 
slušné, dôstojné, ľudské, až potom prí-
de aj tá správna politická voľba. Naša.

Zabúdame na to biblické - „nikdy 
nevieš“... Mrháme s časom, ktorý je 
nám daný. Nevyužívame príležitosti, 
ktoré sú okolo nás, ale aj v nás, ľuďoch 
samotných. Naše bytie zabíjame a ak 
nie zabíjame, tak ubíjame nesvármi a 
nenávisťou, ktorú do nás zámerne za-
sievajú predstavitelia nespoločenskej 
politiky, aby sme si menej všímali ich 
podnikanie so štátom, so stranou, s 
mocou.

Nastupujeme do lietadla, v ktorom 
doslova chceme obletieť celý svet a ono 
pritom môže padnúť už na konci vzle-
tovej dráhy.

Snívať je krásne a povznáša to. 
Ale žiť prítomnosťou je zas dôležité, 
nadovšetko dôležité. A snažiť sa z tej 
prítomnosti vytláčať všetko 
zlé, neprijateľné, neak-
ceptovateľné a odsúdenia 
hodné. Ide predsa o nás, 
o náš život a nie o ich ta-
kzvané blaho a pokoj!

Všetko dobré 
do začínajúcej sa 
jesene

Nikdy nevieš dňa ani hodiny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Škola už sa rozbieha naplno, vaše 
dieťa v akomkoľvek školopovin-
nom, ale aj stredoškolskom veku je 
potrebné denne vybaviť desiatou. 
Pripomínajú to odborníci.

Desiata je dôležitá súčasť stravo-
vacieho režimu dieťaťa. Má tvoriť asi 
15 percent z denného príjmu energie. 
V súvislosti so začiatkom školského 
roka to uviedla vedúca sekcie ochrany 
a podpory zdravia a špecializovaných 
činností Úradu verejného zdravotníc-
tva  Jana Hamade.

„Kvalitná desiata pre školáka má 
obsahovať celozrnné pečivo, nátierku, 
prípadne syr, porciu ovocia, zeleniny a 
kvalitný nápoj. Pre detský organizmus 
vo vývoji je veľmi dôležitý dostatok 
vápnika, preto by mali byť súčasťou 
desiaty mlieko, najmä probiotické a 
acidofilné výrobky, jogurty a syry,“ 
informovala Jana Hamade. Ak dieťa 
trpí intoleranciou laktózy, prípadne 
mliečnej bielkoviny, podľa Hamade sa 
majú rodičia poradiť s lekárom o potra-
vinách, ktoré sú pre dieťa vhodné.

Z ovocia a zeleniny je podstatné 
striedať druhy, ktoré má dieťa rado. Od-
borníčka upozorňuje na to, že sa nemá 
zabúdať na nápoj pre školáka. Podľa 
Hamade je najzdravšia čistá voda. 
„Striedajte ju s nesladeným čajom, do-
mácim sirupom, čerstvými šťavami, 
alebo nesýtenou minerálnou vodou. 
Nevhodné sú energetické a rôzne sla-

dené nápoje,“ priblížila Hamade.
Deti podľa odborníčky potrebujú 

aj rýchle kalórie, sladkosti deťom nie 
je potrebné úplne zakazovať, no upred-
nostniť by sa mali kvalitné výrobky, 
napríklad cereálne keksíky, sušené 
ovocie či tyčinky s vyšším obsahom 
kakaa. Dôležité je, aby si dieťa osvojilo 
správne stravovacie návyky, tvrdí Jana 
Hamade. Ich súčasťou je i dodržiavanie 
približne rovnakých časových interva-
lov na jedlo.

Mimochodom, vedeli ste, že prí-
jem tekutín môže ovplyvniť prospech 
vašej ratolesti? Mozog tvorí až z 85 per-
cent voda. Schopnosť sústrediť sa, tvo-
rivo premýšľať a rýchlo riešiť problémy 
tak vo veľkej miere závisí od toho, či má 
hlava malého študenta k dispozícii do-
statok tekutého „paliva“. Tak neyabú-
dajte ani na jeho „pitný režim“.

Nezabúdajte dať deťom desiatu

» Zdroj: ÚVZ
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OSB3 KRONOSPAN hladká 2500 x 1250
10 mm | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | 25 mm

MOLMAX, s.r.o., Železničná 649, Plešivec
058/792 84 39, 0907 855 449 • 0905 311 130, Po – Pia: 8 – 17, So: 8 – 12 h

Možnosť dopravy!

•  CEMENT  •  STIERKY 
•  LEPIDLÁ •  FARBY-LAKY   
•  SADROKARTÓNY 
    A PRÍSLUŠENSTVO  
•  ŠALOVACIE TVÁRNICE 
•  IZOLÁCIE ISOVER 
•  KANALIZÁCIA
    (KG, HT, PE, PPR RÚRY)

ŠTRKY
PIESKY
DOPRAVA

UŽ
V PONUKE

����������������������������

Bag in Box 5l-es, tasak + kartondoboz

����������������������������  

Bag in Box 3l-es, tasak + kartondoboz

������������������

����������tt 100% lé
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��������������tt 100% lé
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������������������Hogyan talál meg minket?

���������������������Címünk
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0902 449 419

ovocovo
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��������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

�������������������

�����������

�������������������
 

�����������

��������������������������������������

�������������������������������
����������������������������
������������������������������

�������������������������������

������������������ 0902 449 419.
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449 419.
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 OCHRANA  ZADĹŽENÝCH pred
BANKAMI, SÚDMI aj DRAŽBAMI !

! Volajte na 0905 638 627 !
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 OPERÁTOROV
VÝROBY

do Mikulova, Opavy a Ostravy.

������������������������������������

���������������������������������

���������������������

�������������������������

�����������������
�������� 0911 478 509

���������������������������

ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE

OPERÁTOR VO
VÝROBE LCD

MUŽI - ŽENY - PÁRY

GALANTA

0800 500 808
0800 500 909

 NABOR@PROJOB.SK
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

������������������������

���TO, RÝCHL���������������

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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