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JESENNÁ AKCIA
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Ponuky a zameranie ZDARMA. 0940 88 88 29

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Tesárske

Pokrývaèské

Klampiarske
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
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OPRAVY A SERVISOPRAVY A SERVIS

0905 308 280

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž
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CHCETE ochranu pred BANKAMI,
 SÚDMI, EXEKÚTORMI a DRAŽBAMI?!
! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !
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 bcsiprichard@gmail.com 0910 664 000iprichard@gmail.com 0910 664 000
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 470€
všetky dvere

SKLADOM

v ponuke aj

hladké dvere

a odtieň Wenge

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40
Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník) Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A, Otvorené: Po-Pia: 8-17
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0907 895 864

REKLAMA
do novín................................
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Používame materiál nemeckej kvalityPoužívame materiál nemeckej kvality

www.c
Pomníky s nápismi , krycie dosky

čistenie
betónových plôch

isteniehrobovsaris.sk

Predaj a stavba urnových
a detských pomníkov

0902 509 700

jednohrob
dvojhrob
maľba písma

€
120

80
€

1,00€/znak

Predaj a montáž svietnikov a váz

Vyčistenie
okolia hrobu,
impregnácia
a doprava

Používame materiál nemeckej kvalityPoužívame materiál nemeckej kvality
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0911 150 447
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Oprava

Klampiarska – zváračská výroba

Prístrešky, atiky, oplechovanie každého druhu
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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VÝVOZ  ŽÚMP
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POŽIČOVŇA
ÁUT

ODŤAHOVÁ
SLUŽBA

N O N S T O P

0948 861 497

ODŤAHOVÁ SLUŽBA P&J S. R. O.
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INZERCIA

 

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

Marianna Sovjaková  0907 895 864

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

párny týždeň: 
Michalovce, Močarany, Topoľany, Vrbo-
vec, Budkovce, Čičarovce, Dúbravka, Jov-
sa, 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 

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

michalovsko@regionpress.sk

Redakcia: Štefánikova 44
 MICHALOVCE

Michalovce

Sobrance

Trebišov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (31.260 domácností)
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Našou vizitkou je spokojnosť zákazníkov po celom Slovensku

Oprava eternitových, plechových a plochých striech

Oprava komínov  •  Oprava a montáž odkvapových žľabov

� zameranie ZDARMA
� cenová kalkulácia ZDARMA

� odborné poradenstvo ZDARMA
� pre dôchodcov ŠPECIÁLNA ZĽAVA

BEZ POTREBY DEMONTÁŽE

UŽ 11 ROKOV NA TRHU
0940 776 203

 A KÖVETKEZŐKET NYÚJTJA:
$ Egyéni hozzáállás a vásárlókhoz

$ Szlovák mellett magyar nyelvű kommunikáció 
    lehetősége
$ A gyógyszerek e-recept útján történő megrendelése
$ PARTNER hűségprogram érdekes kedvezményekkel 
$ Szükség esetén gyógyszerek házhozszállítása 

$ Hiányzó gyógyszerek még aznapi biztosítása

Nyitvatartás: Hétfő – Péntek 8.00 – 16.00 ó.
Tel. kapcsolat: 0910 992 994

Hlavná 491/132, 044 17 Slanec

VÁM PONÚKA: 
$ Indviduálny prístup k zákazníkovi
$ Telefonické objednávanie liekov na e-recepty
$ Vernostný program PARTNER so zaujímavými zľavami
$ V prípade potreby rozvoz liekov až k Vám domov
$ Vaše chýbajúce lieky Vám vieme zabezpečiť 
    ešte v ten deň
$ Možnosť dorozumieť sa aj v maďarskom jazyku

Otváracia doba: PO – PI   8.00 – 16.00 hod.
Tel. Kontakt: 0910 992 994

A SZALÁNCI CSALÁDI 

GYÓGYSZERTÁR 

„RODINNÁ LEKÁREŇ“
Hlavná u. 491/132, 044 17 Slanec

DARUJ

ZDRAVIE!

RODINNÁ  LEKÁREŇ 
V SLANCI
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Oprava komínu GRÁTIS

- prvotriedny materiál 
  zn. Index mineral design- zľava pre seniorov

- záruka 25  rokov

www.bituflex.sk

22. októbra 1978    
pápež Ján Pavol II. bol oficiálne uvedený 
do úradu pápeža.

Výročia a udalosti
23. októbra 1956    
Začiatok povstania v Maďarsku

Výročia a udalosti

TIP na výlet

Senderov
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Sociálna poisťovňa začne od 1. no-
vembra 2022 poskytovať svojim po-
istencom nový typ dávky materské, 
takzvané „otcovské“. Dávka je určená 
pre oteckov a po splnení zákonných 
podmienok ju budú môcť poberať 
najviac 14 kalendárnych dní v období 
šiestich týždňov po narodení dieťa-
ťa. Novinku prinesie novela zákona 
o sociálnom poistení, ktorú schválila 
Národná rada SR. Priemerná výška 
dávky v roku 2022 za 14 dní bude pred-
stavovať 604,50 eura.

„Otcovské“ možno priznať už po 
narodení dieťaťa - „Nárok na „otcov-
ské“ vznikne otcovi dieťaťa v rozsahu 
maximálne dvoch týždňov (14 kalendár-
nych dní) v období šiestich týždňov od 
narodenia dieťaťa. Stráviť čas s dieťaťom 
tak po novom môžu oteckovia už tesne 
po narodení dieťaťa, najneskôr do šies-
tich týždňov od pôrodu. V prípade, ak 
je dieťa alebo matka s dieťaťom v tomto 
období hospitalizovaní, toto obdobie sa 
predlžuje o obdobie hospitalizácie,“ ob-
jasňuje Sociálna poisťovňa na svojej we-
bovej stránke.

Podmienky pre získanie dávky „ot-
covské“ - Otec dieťaťa, ktorý si ako iný 
poistenec uplatní nárok na „otcovské“, 
musí splniť nasledovné podmienky náro-
ku na materské a jeho výplatu: 
1. existencia nemocenského poistenia 
alebo plynutie ochrannej lehoty v deň, od 
ktorého si uplatňuje nárok na „otcovské“,

2. starostlivosť o dieťa,
3. získať 270 dní nemocenského poistenia 
v posledných dvoch rokoch pred uplatne-
ním nároku na „otcovské“ (do splnenia 
podmienky 270 dní nemocenského pois-
tenia je možné započítať aj predchádzajú-
ce obdobie akéhokoľvek ukončeného iné-
ho nemocenského poistenia spadajúceho 
do sledovaného obdobia),
4. v prípade zamestnanca je potrebná ab-
sencia príjmu,
5. SZČO a dobrovoľne nemocensky po-
istená osoba musí splniť aj podmienku 
zaplatenia poistného včas a v správnej 
výške.

V prípade „otcovského“ nebude 
Sociálna poisťovňa sledovať, či matka 
dieťaťa zároveň poberá materské alebo 
rodičovský príspevok. Obaja rodičia tak 
môžu v rovnakom období poberať na die-
ťa dávku materské.

Ako požiadať o „otcovské“ - Nárok 
na novú dávku si otec dieťaťa uplatní pro-
stredníctvom Žiadosti iného poistenca o 
materské, ktorá bude od 1. novembra 2022 
k dispozícii na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne. Otec dieťaťa pri uplatnení 
nároku na „otcovské“ vyplní časť A tejto 
žiadosti. Následne vypísané, zamestná-
vateľom potvrdené (ak ide o zamestnan-
ca) a podpísané tlačivo doručí príslušnej 
pobočke Sociálnej poisťovne. 

Podrobnejšie sa téme budeme veno-
vať na našej webovej stránke cujte.sk.

Nová dávka pre otcov - „otcovské“

» ren

Volič preukáže svoju totožnosť v spoje-
ných krajských a komunálnych voľbách 
občianskym preukazom. Cudzinci sa 
preukážu dokladom o pobyte cudzinca.

Ministerstvo vnútra SR v tejto súvis-
losti upozorňuje, že cestovný pas alebo 
vodičský preukaz nie je možné použiť na 
zdokladovanie totožnosti. „Na hlasova-
nie nepostačuje ani skutočnosť, že voliča 
bez dokladov pozná niektorý z členov 
okrskovej volebnej komisie,“ uvádza re-
zort na svojej webovej stránke a dodáva: 
„v prípade, že si volič v čase konania vo-
lieb do orgánov územnej samosprávy vy-
bavuje nový občiansky preukaz z dôvodu 
uplynutia doby jeho platnosti či nespráv-
nych alebo neplatných údajov tvoriacich 
jeho obsah, vo volebnej miestnosti sa 
môže preukázať žiadosťou o vydanie ob-
čianskeho preukazu alebo potvrdením o 
občianskom preukaze vydaným prísluš-
ným orgánom Policajného zboru.“

Nepreukázanie totožnosti bráni vo-
ličovi vo výkone práva hlasovať v danom 
momente, neznamená však, že volič svo-
je právo stráca. Totožnosť občianskym 
preukazom alebo dokladom o pobyte 
cudzinca možno preukázať až do skon-

čenia hlasovania, teda do 20.00 h. Tieto 
pravidlá platia aj pre hlasovanie mimo 
volebnej miestnosti.

Dôležitý je trvalý pobyt
Volič môže v spojených voľbách vo-

liť len v obci svojho trvalého pobytu. 
Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého 
zozname voličov je zapísaný. Preuká-
zanie totožnosti po vstupe do volebnej 
miestnosti je tak nielen súčasťou overe-
nia totožnosti, ale aj súčasťou zistenia, či 
je volič oprávnený hlasovať vo volebnej 
miestnosti, do ktorej sa dostavil.

Zoznam voličov pre jednotlivé volebné 
okrsky vyhotovuje obec zo stáleho zo-
znamu voličov. Volič si môže v úradných 
hodinách obce overiť, či je zapísaný v 
stálom zozname, či údaje o ňom sú úplné 
a pravdivé a môže požadovať doplnenie 
údajov alebo vykonanie opráv.

Na účasť vo voľbách je potrebný 
občiansky preukaz

» ren
zdroj foto minv.sk

a vyskúšajte kvalitné slovenské  

 

na matrace, vankúše a prikrývky.

Spánok
( Základ  
pohodového 
rána :)
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Získajte s týmto kupónom

PODSEDÁK 
S VLNOU MERINO 
ZADARMO
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Ak ste sa rozhodli založiť si ovocnú 
záhradu, alebo len plánujete dopl-
niť si do tej jestvujúcej nové ovocné 
stromy, tak jeseň je na to ten správ-
ny čas. 

Akým stromom 
sa na Slovensku darí?

V našich podmienkach sa najčastej-
šie pestujú jablká, hrušky, marhule, 
slivky, broskyne či čerešne. V južnej-
ších oblastiach môžete byť aj o čosi 
odvážnejší a vysadiť si napríklad figov-
ník.

Samoopelivý či cudzoopelivý?
Pri kúpe ovocných stromov si overte, 

či je drevina samoopelivá alebo cudzo-
opelivá. Aby ste sa dočkali úrody, treba 
v prípade cudzoopelivých stromov vy-
sadiť aspoň dve dreviny.

Ako postupovať pri výsadbe:
- nájdite stromom vhodné miesto - 
ovocné stromy obľubujú pôdu bohatú 
na živiny a dariť sa im bude na slneč-
nom mieste chránenom pred silným 
vetrom.
- vopred si naplánujte, kedy budete 
stromy sadiť, pretože je lepšie ich dať 
do pôdy čo najskôr po zakúpení

- drevinu, ktorú plánujete vysádzať 
vložte aspoň hodinu pred sadením do 
nádoby s vodou
- pripravte si jamu určenú na výsadbu
- vložte strom do jamy a zasypte zemi-
nou
- zeminu okolo stromu poriadne utlačte 
či ušliapte
- strom poriadne zalejte vodou a pravi-
delne ho zavlažujte
- k stromu nezabudnite umiestniť opo-
ru, o ktorú ho pevne uviažte špagátom

Náš tip:
V zimnom období je vhodné chrá-

niť korene niektorých náchylnejších 
drevín – napríklad aj figovníka pred 
prípadným vymrznutím tak, že ich po-
kryjete nástielkou z čečiny.

Vysádzame ovocné stromy

» ren
autor foto pixel2013 pixabay

28. októbra 1918   
Česko-slovenská národná rada vyhlásila vznik Česko-slovenskej 
republiky na severných územiach Rakúsko-Uhorska

Výročia a udalosti
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Sadíme cesnak

www.hilfe-in-wuerde.at

office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 20 rokov

 +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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SENIANSKE
RYBNÍKY

TIP na výlet
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Už o pár dní si budeme pripomínať 
Pamiatku zosnulých a naše kroky 
budú smerovať na cintoríny, aby 
sme si zapálením sviečok a polože-
ním kytíc a vencov uctili pamiatku 
tých, ktorí už nie sú medzi nami.

Väčšina z nás sa bude počas nasle-
dujúcich dní oddávať tichej spomien-
ke na svojich milovaných a vzdávať 
im úctu za všetko, čo pre nás v živote 
vykonali. Nedá mi pri tejto príležitosti 
nespomenúť aj dve obrovské tragé-
die, ktoré v uplynulých dňoch otriasli 
Slovenskom a pri ktorých prišlo úplne 
zbytočne o život niekoľko mladých ľudí 
- mali celý život ešte pred sebou. Kým 
tú prvú z nich, na zastávke mestskej 
hromadnej dopravy Zochova, mala na 
svedomí nezodpovednosť, tú ďalšiu, 
spojenú so streľbou na Zámockej ulici, 
zapríčinila nenávisť. 

Práve v období, kedy si uctievame 
pamiatku tých, ktorí už nie sú me-
dzi nami, sa zvykneme trošku stíšiť a 
stať sa citlivejšími. Je možno preto ten 
správny čas sa zamyslieť  nad tým, akú 
obrovskú zodpovednosť navzájom voči 
sebe máme, aké je v rámci nášho spo-

ločenstva rozhodujúce ctiť zákony a 
rešpektovať pravidlá. Myslím si, že je 
tiež potrebné pripomenúť si, že našimi 
ideálmi by mali byť hodnoty, akými 
sú pokora, úcta a rešpekt k ľuďom a k 
životu, pochopenie, slušnosť, zodpo-
vednosť, tolerancia a empatia. Je nado-
všetko nutné o nich nielen premýšľať či 
hovoriť, ale podľa nich tiež žiť a byť tak 
príkladom aj našim potomkom.

Vštepujme našim deťom či vnúča-
tám lásku k rodine a ku každej živej 
bytosti, ale aj k pestrosti sveta, k ina-
kosti ľudí a učme ich, že bez ohľadu na 
rasu, národnosť, farbu pleti, jazykový 
pôvod, sociálne pozadie, výzor, vek, 
úroveň výkonu, zdravotné znevýhod-
nenie, svetonázor, tradície či viero-
vyznanie sme si všetci 
rovní. Umožnime im 
vnímať skutočnosť, že 
práve vďaka tomu, 
že je každý z nás 
iný, sa navzájom 
dopĺňame a tým 
vytvárame akúsi 
prirodzenú har-
móniu.

Stíšme sa trošku, 
vzdajme úctu a premýšľajme

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Problémy s kĺbmi a bolestivý pohyb ?
Posledné roky sa medzi populačné 

ochorenia dostal na prvé priečky zdravot-
ný problém týkajúci sa ťažkostí s  kĺbmi 
a pohybovým aparátom. Ako sa zrýchľu-
je tempo života, každým dňom je menej 
času na oddych a menej času dať telu 
pauzu. Tým čoraz viac sa zaťažuje celý 
organizmus a v neposlednom rade trpí aj 
kostra, kĺby, šľachy a svaly, ktoré nemajú 
čas resp. výživu na samoregeneráciu. 

V  dnešnej dobe sa stalo „luxusom“ do-
priať si chvíľku oddychu a  práve preto by 
mala byť nevyhnutnosťou každého dňa 
dostatočná výživa, príjem kvalitných po-
travín a  dopĺňanie živín a  cenných mine-
rálov. 

Problémy s  kĺbmi môžu začať nenápad-
ne – bolesťami, ktoré riešime tabletkou. 
V prevažnej miere je to tabletka, ktorá pô-
sobí utlmujúco, analgeticky a  tým pádom 
bolesť potláča, ale nerieši príčinu zdravot-
ných problémov. Odporúčaním odborníkov 
lekárov sa do popredia dostávajú výživové 
doplnky obsahujúce hovädzie kolagénové 
peptidy, chondroitín, glukozamín sulfát a 
ďalšie látky ktoré pomáhajú pri liečbe po-
hybového aparátu, podieľajú sa na rýchlej-
šej rekonvalescencii po úrazoch či operá-
ciách a pomáhajú predchádzať bolestiam. 

 
Nie je kolagén ako kolagén... 
rybí vs hovädzí

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 

označované číslicami I a II, tieto kolagé-
ny sú neoddeliteľnou súčasťou v  raste, 
obnove a rekonvalescencie kostí, šliach, 
väzov a kože. Pri dennom užívaní pred-
písaných dávok dostáva naše telo skrz 
hovädzí kolagén veľké množstvo ami-
nokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,  prob-
lémoch s  pohybovým aparátom, boles-
tiach a pri reumatických ťažkostiach. 

 Rybí kolagén tvorí kolagén typu I. 
Tento druh kolagénu obsahuje podob-

né množstvo aminokyselín ako hovädzí 
kolagén, ale však v menšom množstve. 
Zdrojom hydrolyzácie kolagénu z rýb sú 
šupiny a koža. Tento typ kolagénu je bo-
hatý na aminokyselinu „hydroxyprolín“ 
, ktorá je základným prvkom pokožky, 
ciev a  tkanív. Rybí kolagén má bla-
hodárne účinky v  boji proti vráskam, 
zvyšuje pružnosť a  elasticitu pokožky 
a  podporuje antioxidáciu organizmu. 
Pomáha  udržiavať mladistvý vzhľad 
pleti a potláča s známky starnutia. 

             » red
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25. októbra 1996    
zomrel Vladimír Mináč, slovenský spiso-
vateľ (* 1922)

Výročia a udalosti
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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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PENZIÓN ***

 

Jesenná dovolenka 

Cena : 
185.- €/ Pobyt/ 1 osoba - nepracujúci senior
235.- €/ pracujúci senior a Rekreačné poukazy

s plnou penziou – výber, 
výlety v cene, folklór... a BONUSY.

www.oravskahoraren.sk

Voľné termíny:  7.11 – 12.11. 2022 
14.11 – 19.11. 2022, 21.11 – 26.11. 2022

Rezervácie: 0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

Oddych, relax a pokoj 
na 6 dní/ 5 nocí 

ORAVSKÁ HORÁREŇ
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Adresa: Oravský Podzámok č. 396
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Ponúkame:
● Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu 
● Platobné podmienky
    3.500 – 4.000 € za mesiac 
● Fakturácia každé 2 týždne 
    s 10-dňovou splatnosťou 
● Pracovné náradie 
● Hradené ubytovanie v RD

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

JEDNOTLIVCOV A UCELENÉ
MURÁRSKE PARTIE

na výstavbu rodinných domov v Belgicku.

Požadujeme:
● Vlastné auto ● Živnosť ● Serióznosť, 
pracovitosť a zodpovednosť
Viac info: ZU-COM, s.r.o. 
Mgr. Zuzana Ježeková, MSc 
+421 917 860 693,  info@zu-com.eu

ZU-COM, s.r.o. 
www.zu-com.eu
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www.ozpotravinarovsr.sk
odbory.potravinari@gmail.com

Kontakt: 0905 595 996

Odborový zväz 
potravinárov 

Slovenskej republiky 
Ti ponúka výhodné služby 

priemysle.

Staň sa 
členom odborov !

Staň sa 
členom odborov !


