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Týždenne do 29 620 domácností

87-0039

FÓLIE NA TERASY - ALTÁNKY

87-0009

KRTKOVANIE

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE

87-0001

0908 580 291

Realizácie záhrad
Zavlažovacie systémy

Predaj a montáž robotických
kosačiek AUTOMOWER

62-0001

Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

DESTILA
spĺňajú požiadavky EÚ 2016/426

62-0033

87-0012
62-0021

PLYNOVÉ KOTLY

Plynex, Kátlovce 2
0905 908 867, 033/5576 143
Predajňa: Trnava
Rybníková 14 • 0905 160 148

87-0064

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

PREPICHY
POD CESTY

08-0 TT23

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

NONSTOP

0905 188 051

0907 924 947

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

Pochádzam z Michalovského regiónu

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

87-0002

0905 308 280

www.cisteniekanalizacie.sk
87-0015

0907 148 965
0905 195 458

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

0û),¤5-4-3<:7576<¬:7>

62-0017

OPRAVY A SERVIS

Prečistenie kanalizácií
Monitorovanie kanalizácie
Vývoz žumpy
Prenájom mobilných WC
NAJNIŽŠIE CENY!
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MARCIN

KAMENÁRSTVO

!!

57-0072 TT34

na pracovnú zmluvu
ITMJWXIZ\QMæQ^VW[\VÐSW^

PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

87-0028

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

87-0047

ZALUŽICE 89
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Obec Lesné, Lesné 81, PSČ: 071 01, IČO: 325431 podľa ustanovenia § 9a
a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov zverejňuje
1. ZÁMER PRENECHAŤ DO PRENÁJMU POZEMOK:
parcela E-KN 268, E-KN 269 a časť parcely E-KN 270/2, o výmere spolu 28.62 ha,
zapísaných na LV č. 473, k. ú. Lesné v cene podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z,- minimálne 53,42 €/ ha.
Presná špecifikácia - umiestnenie pozemku (výkres) je zverejnený na www.lesne.sk
príp. je možné doň nahliadnuť na obecnom úrade v Lesnom v úradných hodinách.

66-0206

riadková inzErcia / služby, reality

2

´
POMNIKY
ŠIROKÝ VÝBER
moderných
tvarov a farieb

Pozemky sú určené na poľnohospodársku prvovýrobu
Návrh, ktorý bude obsahovať cenu a spôsob využívania prenajatých pozemkov
(podnikateľský zámer) je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Obec Lesné,
Lesné 81, 071 01 Michalovce v termíne do 20.9.2021 do 12,00 hod. v zapečatenej
obálke. Lehota na doručenie návrhu je hmotnoprávnou lehotou. Na obálku uvedú
svoje meno, adresu a oznam "Prenájom poľnohospodárskeho pozemkuneotvárať", pre viac informácii je možné sa kontaktovať na tel. č. 0918873843 príp.
osobne na obecnom úrade v Lesnom v úradných hodinách.

AKCIOVÉ CENY

2. ZÁMER PRENECHAŤ DO PRENÁJMU NEBYTOVÉ PRIESTORY:
o výmere 55,00 m2 a sociálne zariadenia, umiestnené v budove Obecného úradu
Lesné, súpisné číslo 81, postavenej na pozemku parc. číslo 876/2, zapísanej na LV č.
317 pre k.ú. Lesné v cene minimálne 75,- €/ mesiac.

0919 082 596

Návrh, ktorý bude obsahovať cenu a spôsob využívania prenajatých priestorov je
potrebné doručiť poštou alebo osobne na Obec Lesné, Lesné 81, 071 01
Michalovce v termíne do 20.9.2021 do 12,00 hod. v zapečatenej obálke. Lehota na
doručenie návrhu je hmotnoprávnou lehotou. Na obálku uvedú svoje meno,
adresu a oznam "Prenájom nebytových priestorov - neotvárať", pre viac
informácii príp. obhliadku priestorov je potrebné kontaktovať tel. č. 0918873843
príp. osobne na obecnom úrade v Lesnom v úradných hodinách.

OBNOVA STRIECH

Časť z parcely prc. č. KNE 796/1 (podľa náčrtku), vo výmery 1200 m2, trvalé trávny
porast, LV č. 473, k.ú. Lesné, za cenu minimálne 7500 €. Presná špecifikácia - umiestnenie pozemku (výkres) je zverejnený na www.lesne.sk príp. je možné doň
nahliadnuť na obecnom úrade v Lesnom v úradných hodinách. Pozemok je určený
na individuálnu bytovú výstavbu. Pozemok nie je napojený na inžinierske siete,
napojenie na inžinierske siete si zabezpečuje uchádzač na vlastné náklady.

CIA
LETNÁ AK

0949 765 613

Uchádzač uhrádza všetky náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti (správne
poplatky za vklad do katastra nehnuteľnosti, za vyňatie z pôdneho fondu, osvedčenie
podpisu a pod.) a s vypracovaním geometrického plánu a znaleckého posudku.

62-0042

Uchádzač musí spĺňať podmienky ustanovené zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí.

Výročia a udalosti
v Prahe sa začala stavba diaľnice Praha –
Bratislava

8. septembra 1967

9. septembra 1928

bol založený Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, najstarší profesionálny orchester na Slovensku

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

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

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

AKCIA 370€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník) Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A, Otvorené: Po-Pia: 8-17
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66-0007-1

DUB
MATNÝ

34-0086-6

OBNOVA
ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
álna záruka
OBHLIADKA ZDARMA Re12 rokov

3. ZÁMER NA PRIAMY PREDAJ POZEMKU:

Záujemcovia môžu písomne predložiť cenovú ponuku poštou alebo osobne v
zalepenej obálke s označením "Neotvárať- pozemok- KNE 796/1" najneskôr v
lehote do 20.9.2021 do 12,00 hod. na adresu Obec Lesné, Lesné 81, 071 01
Michalovce, viac informácii osobne v úradných hodinách na Obecnom úrade Lesné,
resp. na tel. č. 0918873843 príp. osobne na obecnom úrade v Lesnom v úradných
hodinách.

87-0044

RENOVÁCIA
HROBOV

Priestory sú určené na predaj rozličného tovaru resp. prevádzka pohostinstva.
Nájomca bude uhrádzať 75% celkovej spotreby vody v budove OcÚ, elektrickú
energiu bude uhrádzať podľa odpočtu na pomocnom elektromere nachádzajúcom sa v budove OcÚ.

hlavu hore / zdravie, služby

michalovsko

3

Modli sa a pracuj

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

5

ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 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

Sme tu pre Vás po celom Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

» Ján Košturiak
TIP na výlet

0800 162 162

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

ZÁHRADNÍCTVO

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

Výročia a udalosti
taliansky anarchista Luigi Lucheni zavraždil rakúsku cisárovnú Sissi

10. septembra 1898

0940 234 800

www.zahradnictvo-uhrin.sk

62-0016

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

STRECHY
PRÁCE

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Kostol sv. Štefana kráľa
Nová Kelča, Domaša

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
Ponuky a zameranie ZDARMA.

0940 88 88 29

87-0004

www.slovaktual.sk

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

85_0099

MICHALOVCE

52-0064-1

Priniesol peniaze, kúpil dom a začal
podnikať vo Varíne. Môj otec, ako mladý
muž, staval priehradu a veril, že bude
lepšie a zasvätil tomu celý svoj život ako
lekár alebo riaditeľ nemocnice. Ja som
koncom osemdesiatych rokov pracoval
v spoločnosti Fraunhofer IPA v Stuttgarte. V roku 1990 som začal podnikať v Žiline a založili sme s mojimi nemeckými
spolupracovníkmi spoločný podnik. Môj
syn pracoval pre švajčiarsku firmu v kuchyni na výletnej lodi. Vrátil sa a otvoril
si reštauráciu v Žiline. Generácie mužov
a žien v tejto krajine snívajú a pracujú na
tom, aby ich deti mali lepší život. Nie je to
iba o zarábaní veľa peňazí. Dôležité sú aj
sloboda, spravodlivosť, dôvera a vzťahy,
životné prostredie, zdravotníctvo alebo
vzdelávanie. Nedávno som diskutoval
s majiteľmi strojárskych firiem a hovorili
mi, že riešia niekoľko problémov – nedostatok objednávok, nedostatok materiálu, ktorý je stále drahší a nedostatok
kvalitných pracovníkov. Jeden z nich
pracuje na tom, aby mali jeho spolupra-

covníci iba štyri pracovné dni a trojdenný víkend – a zarábali viac.
Niekedy máme pocit, že väčšina
ľudí v našej krajine iba nadáva a protestuje. Našťastie to nie je pravda, akurát
ich viac počuť ako tých, ktorí snívajú
o lepšej budúcnosti a pracujú na nej.
Keď porovnávam život môjho pradeda,
deda, otca a seba, tak sa väčšina vecí
zmenila k lepšiemu a nemáme žiaden
dôvod nadávať. Žijeme kvalitnejší život
v lepšej krajine a verím, že aj naše deti
sa budú mať lepšie. Nás najskôr komunisti ohradili ostnatým drôtom a nepustili von. Ľuďom, ktorí mali svoj vlastný
názor zabraňovali robiť prácu, v ktorej
boli dobrí a bavila ich. Keď sa už ľudia
dostali na západ, tak prvé roky iba obzerali reštaurácie a obchody zvonka, lebo
nemali peniaze. Dnes môžeme cestovať
kam chceme, študovať a robiť to, čo nás
baví.
Benediktíni
majú heslo modli
sa a pracuj. Toto je
cesta k lepšiemu životu, nie nadávanie
a hádky.

34-0010

Môj prastarý otec išiel do Ameriky.
Priniesol odtiaľ peniaze, postavil
dom v osade U Koštúrov a začal tam
obrábať pôdu. Môj starý otec chodil
pracovať do Nemecka a Česka.

25
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spravodajstvo / služby
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michalovsko

právnik radí / domácnosť, služby
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Dobrá, obľúbená brigáda a dobrý zárobok!
Priemerný čistý zárobok pracovníka 1220 Kč/deň
(cca 45 €) a VIAC, t.j cca 54.000 Kč čistého/2
mesiace (výplata v hotovosti). Hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá
podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo
dohodou. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na
úkol! Strava za symbolický príspevok, alebo
poskytujeme stravné. Zálohy každý týždeň.
Nástupy od cca 12.9.2021.
Viac na 0948 762 295 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees.

TIP na výlet

Skrabské

Najčítanejšie regionálne noviny

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

začneme žiť prítomnosťou, aj keď to
akokoľvek divne znie. Ak sa nenaučíme žiť a dôstojne, tu a teraz, darmo sú
nám sľuby o krásnej politickej a teda –
vraj – našej budúcnosti zo strany egoistov. Ak sa raz naučíme vnímať, čo je
O niekoľko dní si možno viacerí slušné, dôstojné, ľudské, až potom prípripomenú smutné výročie zo 7. sep- de aj tá správna politická voľba. Naša.
Zabúdame na to biblické - „nikdy
tembra 2011 – pri leteckom nešťastí
zomrelo 26 hráčov a realizačný tím nevieš“... Mrháme s časom, ktorý je
hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavľ, nám daný. Nevyužívame príležitosti,
vrátane nášho Pavla Demitru. Nastu- ktoré sú okolo nás, ale aj v nás, ľuďoch
puješ nejakú cestu, robíš si plány čo samotných. Naše bytie zabíjame a ak
na nej a čo po nej a zrazu – tma. Nič. nie zabíjame, tak ubíjame nesvármi a
Koniec.
nenávisťou, ktorú do nás zámerne zaMoja stará mama, zbožná, hlboko sievajú predstavitelia nespoločenskej
veriaca žena, vždy svojským slovní- politiky, aby sme si menej všímali ich
kom nám všetkým okolo nej pripomí- podnikanie so štátom, so stranou, s
nala: „Čo si človek predkladá, to si Pán mocou.
Boh za ric odkladá“. Inak povedané,
Nastupujeme do lietadla, v ktorom
nerozťahujme sa vo svojich nárokoch, doslova chceme obletieť celý svet a ono
potrebách, predstavách. Život je tu a pritom môže padnúť už na konci vzleteraz. My chceme mať moc a majetky tovej dráhy.
o rok, o dva, po voľbách. Celý život naSnívať je krásne a povznáša to.
šich politikov je podriadený iba tomuto Ale žiť prítomnosťou je zas dôležité,
„chceniu“. Väčšiny z nich, tej, ktorá je nadovšetko dôležité. A snažiť sa z tej
pri moci a rozhoduje. Slušných a pokor- prítomnosti vytláčať všetko
ných politikov vo výkonných funkci- zlé, neprijateľné, neakách máme pramálo. Takých, čo nemys- ceptovateľné a odsúdenia
lia iba na seba, na svoje ego, na stranu hodné. Ide predsa o nás,
a jej peniaze. Lebo si takých nevolíme. o náš život a nie o ich taAsi ich ani nechceme. Nepotrebujeme. kzvané blaho a pokoj!
Ako to v praxi potom vyzerá, vidíme
Všetko
dobré
každý deň, každú hodinu.
do začínajúcej sa
Škoda reči, to sa u nás nezmení, jesene
kým sa nezmeníme my sami. Kým ne» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Problémy so spánkom? Pomôcť môže CBD
Kvalitný spánok je základným predpokladom 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 samozrejmosťou, spánkovými poruchami môže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpieť až
tretina ľudí.
Najčastejšie ide o insomniu alebo nespavosť,
ktorá spôsobuje ťažkosti so zaspávaním, prejavuje sa prerušovaným spánkom či skorým prebudením. Vzniká najmä v stresovom období,
pri nadmernom toku myšlienok alebo zvýšenej
citlivosti na vonkajšie prostredie.
Nespavosť je problém, ktorý možno v mnohých prípadoch riešiť prírodným spôsobom,
a tým zmierniť vedľajšie účinky dlhodobého
užívania liekov na spanie. Z niektorých štúdií
vyplýva, že z dlhodobého hľadiska sú nefarmakologické postupy pri boji s nespavosťou efektívnejšie.
Jedným z týchto prírodných spôsobov je užívanie 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 reguluje 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.

Ďalšími príčinami nespavosti môžu byť bolesTie majú často psychologický pôvod. Insomnia
je podľa platformy Harvard Health Publishing ti. Podľa niekoľkých výskumov CBD pôsobí protizápalovo a dokáže zmierniť bolesť pri migréne
bežná pre viac ako polovicu ľudí s úzkosťami.
či reume. Vďaka tomu nepriamo reguluje aj náš
CBD pomáha regulovať náš nervový systém, spánkový cyklus.
a preto tiež pôsobí ako balzam na úzkosti či iné
Ako CBD vnímajú jeho užívatelia mimo štúpsychické problémy. Prirodzene, s „pokojom v
duši“ sa zvyšuje šanca, že sa človeku zlepší kva- dií? Skúsenosti opisuje Pavol Remiaš z Bratislavy: „CBD vo forme oleja používam nepravidelne
lita spánku. Potvrdzuje to aj niekoľko štúdií.
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.“

Foto: freepik / jcomp

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 nespavosť zmierniť, je odstránenie možných príčin
nespavosti.

V roku 2019 sa výskumníci pre odborné peDávkovanie
riodikum Permanente Journal snažili zistiť, či
CBD dokáže redukovať nespavosť a úzkosti. Zo
Zatiaľ čo pacienti s nespavosťou by mali CBD
72 ľudí 47 pociťovalo úzkosť a 25 malo slabý spánok. Každý z nich užil 25 miligramov CBD každý užívať niekoľko hodín pred spaním, tí, ktorí trdeň. Už po prvom mesiaci vyše 79 percent z nich pia nadmernou únavou, ho môžu užiť ráno po
zhodnotilo, že pociťujú menej úzkosti a 67 per- prebudení.
cent zaznamenalo lepší spánok.
Aby CBD čo najefektívnejšie ovplyvnilo váš
Štúdia z roku 2016 zas hodnotila účinky CBD spánok, odporúča sa pravidelné dávkovanie
na 10 - ročné dievča s úzkosťou a post-trauma- vo forme olejov, tinktúr, gélových kapsúl. Optitickým stresom. Popri užívaní farmaceutických málna dávka závisí od jednotlivca, odporúča sa
liekov CBD pôsobilo ako doplnok, ktorý prinie- začať s 20 mg denne hodinu pred spánkom. Posol okrem poklesu úzkosti zlepšenie kvality a kiaľ sa efekt nedostaví do dvoch týždňov, dávku
môžete zvýšiť.
dĺžky spánku.
» red.
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CBDexpert

5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
DOHERN¼SLħ
v predajni:

$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRPDM9\
NRQWDNWXMWHQ£VD]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0063

2EěÕEHQØ]EHUMDEėNYç5

08-0 TT35

redakčné slovo / práca, zdravie

6

škola, práca

michalovsko

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
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DISTRIBÚCIA (29.620 domácností)
párny týždeň:
Michalovce, Močarany, Topoľany,
Vrbovec, Budkovce, Čičarovce,
Dúbravka, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Kusín, Lastomír,
Nacina Ves, Palín, Pozdišovce,
Rakovec nad Ondavou, Sliepkovce, Strážske, Trhovište, Trnava pri
Laborci, Zemplínska Široká, Sobrance, Trebišov, Cejkov, Hriadky,
Zemplínske Hradište

Sobrance

ANGLICKÝ
JAZYK

DIGITÁLNE
TECHNOLÓGIE
 ï
ï 

u3v.upjs.sk

PRÁVO

POLITOLÓGIA

PSYCHOLÓGIA

MEDICÍNA

RASTLINY
ï 
PROSTREDÍ

SVET OKOLO
NÁS

055/234 1289, 0918 833 588

Michalovce

66-146

nepárny týždeň:
Michalovce, Ložín, Lúčky, Petrovce
nad Laborcom, Staré, Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, Vinné,
Zalužice, Závadka, Sobrance,
Veľké Revištia, Trebišov, Kráľovský
Chlmec

Trebišov

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

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

62-0034

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

Západné Slovensko
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

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091

PRÁCA v NEMECKU
- 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

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
48.090
32.750

85_0655

86.750
87.350
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

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

- ZDRAVOTNÉ SESTRY BEZ UZNANIA A
OPATROVATEĽKY- od 11,- € do 13,50€ brutto
+ príplatky za nadčasy a nedele ubytovanie
+ 1x doprava hradená
- ZDRAVOTNÉ SESTRY S ANERKENNUNG
od 16,50 € do 18,50€ brutto+ príplatky za nadčasy
a nedele ubytovanie + 1x doprava hradená

Východné Slovensko

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

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

Viac info Tel. č.:

0917 650 018, 0915 971 823

Výročia a udalosti
loď Mayﬂower sa s prvými osadníkmi vydala na cestu do Nového sveta

6. septembra 1620
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BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

zdravie / služby

8

Najčítanejšie regionálne noviny

OPERÁTOR VO
VÝROBE LCD GALANTA

MUŽI - ŽENY - PÁRY ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE

0800 500 808
0800 500 909

47-091

NABOR@PROJOB.SK

�����������
�����������

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

������������������������

OPERÁTOROV
VÝROBY

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

do Mikulova, Opavy a Ostravy.

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

87-0012

34-0002-1

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

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

85_0654

  
    
  
  

MI21-35 strana-

8

