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Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy, MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

montter@montter.sk                 www.montter.sk                0919 370 730   0919 383 363

Zameranie a doprava ZDARMA7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad

STAVEBNÉ PRÁCE    RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ/OTOÈNÉ ZASKLENIE    TIENENIE NA STRECHY    SKLENENÉ STRECHY    DREVENÉ PODLAHY

TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKA

Materiály: HLINÍK, DREVOMateriály: HLINÍK, DREVO

62
-0

02
7

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

CHCETE MENIŤ OKNÁ?
Teraz je to najlacnejšie !!!

GARANTUJEME
najnižšie ceny!

Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie,
rozdiel Vám vrátime.

NAJLEPŠIE CENY !N ŠNAJLEPŠNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAJJJJJJJJJJJJJJJLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPPPPPPPŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEE CCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!NAJLEPŠIE CENY !za NAJLEPŠIE CENY !
Overená kvalita od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

Overená kvalita od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

ŽALÚZIE
interiérové, exterierové

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

SIETE PROTI HMYZU
pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ROLETKY
látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

rorozrozoozzzoozozo ddddddddddiedidd l VVVáám ámm vvvvrávrávráááátimtititimtimimmmmmtime.

ŽŽŽA ÚÚLÚZIE

0915 856 447Kukorelliho 60     HUMENNÉ
(oproti Mestskému úradu)

Unitermont
unitermont@gmail.com

Teraz je to 

Unit

j

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!a výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

využite skvelé akciové zľavy!JAR SA BLÍŽI,

využite skvelé akciové zľavy!JAR SA BLÍŽI,
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PREDAJ ŽIVEJ HYDINY

Ing. Jozef Telepun, PhD.  0917 311 544

FARMA HYDINY - Vranov n/T - OrtášeFARMA HYDINY - Vranov n/T - Ortáše
DOPRAVA ZDARMAPod veterinárnym dohľadom

1.ročné
nosnice
3 €/ks

Zdravá hydina = úspešný chov
Objednávky a poradenstvo

vo výžive zvierat:
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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EXPERT NA OKNÁ A DVERE 
 0904 952 026  /  0949 550 410

info@fenweb.sk 
predaj a montáž okien a dverí všetkých materiálov 
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VÝKUP

PALIETPALIET
DREVENÝCH

0905 910 1320905 910 132
paletatrans@gmail.com

ODBORNEJODBORNEJ

SPÔSOBILOSTISPÔSOBILOSTI
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Jozef Hatala
Humenné 0908 208 908

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

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

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

Plechová strešná krytina
od slovenského výrobcu

a ďalšie klasické 
NAJLEPŠIE CENY

5 /m²
s DPH

krytiny za



HU19-12 strana- 2

2
POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY, ZÁHRADA

62
-0

00
6

VŠETKO pre
         vašu záhradu

Jozef HatalaJozef HatalaJozef HatalaJozef HatalaJozef Hatala

Hattech, Jozef Hatala, Čsl. armády 19, Humenné, 0915 18 20 40

RYBIA FARMA
GERLACHOV okres Bardejov

0903 845 321 - 0905 371 565 m
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PREDAJ TRŽNÝCH RÝB:
- pstruh dúhový
- sivoň
PREDAJ NÁSAD:
- pstruh duhový
-pstruh potočný
- sivoň
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Priemyselná 1, Michalovce, 0905 105 793  0905 503 222

Realizácie záhrad na kľúč
Realizácie zavlažovacích systémov

Realizácie záhrad na kľúč
Realizácie zavlažovacích systémov
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Hattech - Jozef Hatala
Čsl. armády 19, Humenné
tel.: 0915 695 545, 7754244

- predajňa Dom služieb
- predajňa veľká žel. stanica pri Švejkovi
- predajňa Čsl. armády 19

ZEMIAKY SADBA
Slovenské odrody

Balenie 5 kg   5,99 €
Holandské odrody

Balenie 1,20 kg   4,70 €
Síran amónny

Hnojivo na zemiaky

20 kg   11,00 €
  5 kg      3,00 €

5 kg   6,50 €
Pri  kúpe sadby a hnojiva
Po  predložení  inzerátu

zľava 10%
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Slovensko pre rodiny

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Rodina je zák-
ladnou bunkou 
spoločnosti. Hnu-
tie OĽANO jej preto 
od svojho vzniku 
venuje osobitnú 
pozornosť. Nepre-

behla snáď ani jedna schôdza parlamen-
tu, na ktorú by naše hnutie nepredloži-
lo aspoň jeden návrh zákona s cieľom 
pomôcť slovenským rodinám (a nie len 
úplných).

Osobitnú pozornosť venujeme rodi-
ne a rodinnej politike aj v hĺbkovom re-
ferende, ktoré pripravujeme. Až 7 otázok 
spomedzi 17, ktoré sme navrhli, sa týka 
problémov našich rodín. Dnes vám pred-
stavíme 4 z nich:

5. Príspevok od 4. mesiaca tehoten-
stva. Pracujúce a študujúce matky by 
mali mať nárok na materský príspevok 
vo výške rodičovského príspevku už od 
4. mesiaca tehotenstva. Aj vďaka tomu-
to opatreniu by pravdepodobne mnoho 
žien, ktoré podstúpia interupciu len z 
ekonomických dôvodov, prehodnotilo 
svoje rozhodnutie a dieťa by riadne do-
nosilo.

6. Hypotekárne prázdniny rodi-
nám. Rodič dieťaťa do 6 rokov by mohol 
požiadať banku o plný odklad splátok 

hypotéky. Chceme pomôcť rodičom, kto-
rí majú starosti s výchovou malých detí, 
aby si starosti so splácaním hypotéky 
mohli odložiť a posunúť na menej nároč-
né obdobie, kedy už ich deti budú samo-
statnejšie.

7. Flexibilná rodičovská dovolenka. 
3 roky „materskej“ a rodičovskej by si 
mohli obaja rodičia rozdeliť medzi seba 
podľa ľubovôle. Čerpať by ju mohli naprí-
klad aj zároveň, každý po roku a pol.

8. Miesto v škôlke pre každé dieťa. 
Každé dieťa od 3 rokov by malo mať nárok 
na bezplatné miesto v škôlke. Ak by mu 
však aj napriek tomu nebolo poskytnuté, 
získal by rodič každý mesiac odškodné 
vo výške príspevku na starostlivosť o 
dieťa. OĽANO to považuje za základnú 
spravodlivosť, ktorá 
však na Slovensku 
dlhé roky naplatí 
pre každého.

Ide nám o Slo-
vensko pre rodiny. 
Pomôžte nám ho 
presadiť.
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Každá očistná kúra znamená 
zmenu stravovacích zvyklostí. Sa-
mozrejmosťou je uprednostňovanie 
čerstvej zeleniny a ovocia, vyhýbanie 
sa hotovým jedlám, uprednostňova-
nie celozrnných výrobkov, zníženie 
červeného mäsa, hlavne bravčového, 
uprednostnenie porcií rýb alebo chu-
dej hydiny.

Neoddeliteľnou súčasťou očistnej 
kúry je vyhýbanie sa cukru a soli. Aj 
počas krátkodobej očistnej kúry pred 
jedením jedenkrát denne je účinnejšie 
rozdeliť si diétne jedlo do troch hlav-
ných porcií a prijímať aj bielkoviny v 
podobe chudého mäsa, syrov alebo 
vajíčka. 

Dostatočný príjem tekutín 2-3 litre 
denne je nevyhnutný, hlavne vody a 
bylinkových čajov. 

Vzorový jedálny lístok na 3 dni od-
ľahčujúcej kúry:

1. DEŇ
Raňajky: 1 vajce na tvrdo, 1 celozrnný 
toast, 1/2 grepu, čaj alebo káva

Obed: Polovica konzervy tuniaka vo 
vlastnej šťave, 1 toast,  čaj alebo voda
Večera: 2 plátky chudého mäsa, šálka 
zelených fazuliek, šálka mrkvy

2. DEŇ
Raňajky: 1 opečený toast,  1 avokádo, 
čierna káva alebo čaj. 
Obed:  1 šálka tvarohu alebo cotta-
ge syra, 1 paradajka 
Večera: 2-3 plátky šunky, 1 šálka bro-
kolice, ½  šálky mrkvy, ½ banánu. 

3. DEŇ
Raňajky: 1 jablko, 5 plátkov syra, by-
linkový  čaj 
Obed: 1 porcia ryby na 
pare, 1 šálka mrkvy, 1 
šálka karfiolu
Večera: dusené hydi-
nové prsia, 1 šálka ša-
látu, ½ pomaranča 

Jarné očistné kúry II.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

TIP na výlet

SNINSKÝ KAMEŇ
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BETÓNOVÉ PLOTY
obojstranné za cenu

jednostranných
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Nezabudnite
na SERVIS záhradnej techniky

PRED SEZÓNOU

Hattech - Jozef Hatala
Čsl. armády 19

Humenné 066 01
Jozef HatalaJozef Hatala
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GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY

INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY

obchod.alurenostav@gmail.com
0907 533 504    0918 841 371

PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE

Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

ALU RENOSTAVALU RENOSTAV s.r.o.

DECCO 83
7-komorový profil,
ktorý spĺňa
najnáročnejšie
normy EÚ
3-tesnenia
3-sklo

pre pohodlie domova... 
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ELEKTROINŠTALÁCIE

- elektroinštalačné práce
   - inteligentné inštalácie
      - alarmy JABLOTRON
         - DATA, SAT, TV  rozvody
            - výroba rozvádzačov
               - bleskozvody
                  - zabezpečenie revízie

0915 953 378       instalaciaelektro@gmail.com

Veľmi dôležitý je charakter pozem-
ku. Najmä to, aby na stavenisku nebo-
la voda. Stavebník by to už mal mať v 
tejto etape stavby vyriešené. Zemina 
nesmie byť z pozemku vyplavovaná, 
okolité komunikácie nemožno zanášať 
bahnom zo staveniska, lebo za to hrozí 
vysoká pokuta. Ďalšou nevyhnutnos-
ťou sú inžinierske siete, každá stavba 
potrebuje zdroj energie a prívod vody. 
Ak ešte nemáte na pozemku prívod 
vody a elektrickej energie, tieto siete sa 
zriaďujú na hranici staveniska. Umiest-
nenie pripojenia je však nutné najskôr 
dohodnúť s miestnymi dodávateľmi 
elektrickej energie, či vody. Pri výstav-
be domu určite potrebujete trojfázový 
prúd. A nie, nie je to na smiech – každá 
stavba sa začína zriadením sociálneho 
zariadenia – teda wc a priestoru, kde sa 
možno umyť. Na zabezpečenie toaliet 
dnes už mnohí využívajú možnosť pre-
najať si celú „búdku“, ktoré je ekologic-
ká a aj estetická a hygienická.

A pozor na doklady - Samozrejmé 
je, že sprievodnú dokumentáciu si sta-
vebník svedomite odkladá. Zhotovova-
teľ si napríklad preberie stavenisko pro-
stredníctvom preberacieho protokolu a 
získava povinnosť začať viesť stavebný 
denník, udržiavať na danom pozemku 
poriadok a vykonávať stavebné práce 
súvisiace len s projektom stavby.

Ide sa na základy - Samozrejme, 
žiadne „krokovanie“ neprichádza do 
úvahy. Stavba musí byť precízne zame-

raná, to je úloha pre geodeta. Až potom 
sa možno venovať samotnému pôdory-
su. Už pri vyberaní pozemku je dôleži-
tý vzťah k svetovým stranám. Slnečné 
svetlo ovplyvňuje nielen náladu, ale 
aj výkonnosť človeka počas dňa. Ale o 
tom niekedy v ďalších pokračovaniach 
nášho cyklu. Vytýčenie pôdorysu sa 
realizuje pomocou orientačných bo-
dov, ktoré si môžete stanoviť na príklad 
pomocou drevených kolov. Následne 
pozdĺž ich spojníc nanesiete vapenný 
pás, ktorý určí hranice domu.

Začíname kopať - Hĺbka základov 
závisí od výšky osadenia stavby. Tak-
tiež však závisí na sklone kanalizácie, 
počte schodov, ktoré budú viesť do 
domu a podobne. Už pri výkope zák-
ladov sa umiestňujú do výkopov časti 
bleskozvodu. Do výkopov sa umiestňu-
jú aj inžinierske siete. To znamená po-
trubia, ktoré budú zabezpečovať pre-
nos vody, plynu, či elektriny do domu. 
Je teda nutné myslieť na ne ešte pred 
zaliatím výkopov betónom.

Všetko je vybavené, začíname stavať

» red

 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH 

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ 
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m

85
-0
05

2



HU19-12 strana- 4

4
EDITORIÁL / SLUŽBY

Po zmenách, ktoré nastali od za-
������� ������ ��� ��������� ������
����������� �� ������ �����������
�������������������������������������
����������������
��������� ��������� ��� ������
������� ��� ���������� ����� ���
��� ������� ���������� ��������
��������������������������������
�����������������������������
�� ���������� ������� ������ ���
������������������������������
����������������������������
���� ������ ��������� ��� �����
�������� �������� ���������
�������������������������������������������
������������������������������������������
�������������� ���� ��� ��������� ��� �� ��������
�������������������������������������������
���������

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

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

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

centné zhod- �������� �������� �� ������
�������������������������������������������
������ ��� ������� �������� ��� ����� ���������
�����������������������������������������
���������������������������� ������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
������� ��� �������� ������� ��� ������������
��������������������������������������������
��������������������������������

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

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

�������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
���� ���������� ��������������� ������������
������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������� ��������������
rencieschopné. 

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

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

VÝZNAM 
STAVEBNÉHO 
SPORENIA 
STÚPA

Od začiatku tohto roka platia v stavebnom sporení nové 
podmienky. Aj napriek tomu, záujem ľudí oň neklesá. 
Práve naopak, dnes nadobúda oveľa väčší význam. 
O najzásadnejších zmenách, ale aj vízii do ďalších rokov 
hovoríme s Vladimírom Kseničom.
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napriek výsledku volieb by som sa 
Vám chcel poďakovať za všetku Vašu 
snahu a podporu, za hlasy všetkých 
Vás, pre ktoré ste možno mnohí do-
konca precestovali kus sveta. Ne-
smierne si to vážim, vážim si vašu 
priazeň a podporu, ktorú stále cítim. 
Celý život bojujem za pravdu, právo 
a spravodlivosť. Začal som od seba a 
cez rodinnú podporu sa to prenieslo 
aj k Vám. Bolo a naďalej je mi cťou 
bojovať aj s Vašou podporou, za Slo-
vensko, tradície a právny štát.

Možno máte pocit, že Vaša snaha 
vyšla nazmar, že nemalo žiaden zmy-
sel bojovať. Chcem Vás povzbudiť a 
uistiť Vás, že všetko, čo sa udialo a 
na čom sme pracovali, má zmysel. 
Treba mať tiež na pamäti, že sme stá-
li proti obrovskej presile. Sila nášho 
súpera je nesmierna. Ovláda médiá, 
známe osobnosti, vplyvové skupiny, 
má neobmedzený rozpočet a využíva 
najpodlejšie techniky propagandy a 
manipulovania. 

Niekedy víťazstvá neprichádzajú 
v skokoch, ale prichádzajú pomaly, 
postupne. Túto bitku sa nám síce ne-
podarilo vyhrať, ale podarilo sa nám 
vytvoriť pevné základy pre ďalší po-
stup, vytvorili sme silné informačné 
pole a zasiali myšlienky. Aj s pomo-
cou Vás sa darilo ich rozšíriť a ony 
časom vyklíčia. Veľmi dobre viem, že 
kde neplatí právo, trpia nevinní. 

Viem, že vieru vo víťazstvo a zme-
nu máme v našich rukách.

Ja sa nevzdávam, ideme ďalej!

Vážení fanúšikovia, 
podporovatelia, priatelia,

JUDr. Štefan Harabin
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Prijmeme 

PRACOVNÍKOV
DO STAVEBNEJ VÝROBY

Plat: 4,50 €/hod. Netto
Práca v okrese Martin

Tel.:0905 491 587
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Lož nemá až tak krátke nohy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekedy lož ubehne hodne dlhý čas a 
trasu, kým ju spravodlivosť zastaví. Lož 
je akési perpetuum mobile. Hypotetické 
periodicky pracujúce čosi, ktoré všetku 
lož už raz použitú, premieňa na lži stále 
nové a nové.

Lži sú aj milosrdné. Tie necháme 
bokom, dostávajú od nás milosť. Prá-
ve preto, že sú milosrdné. Potom sú lži 
účelové. Ich produkcia slúži na získanie 
nejakej výhody, majetku, postavenia, 
moci. To sú lži, ktoré negujú všetky zá-
kladné princípy ľudskosti a civilizova-
nosti. Najodsúdenejšie by mali byť lži 
zákerné, tie, ktoré slúžia na poškodenie 
dobrého mena iného človeka, iného ná-
zorového prúdu, inej voľby.

Všimli ste si, že v životopisoch je 
tak málo života? Životopisy bez života. 
Ale zato s kariérou. S funkciami, s po-
zíciami, s úspechmi. Môže za to úradný 
žáner, ktorý z osobností vylisuje všetku 
šťavu a ponechá len zopár stručných 
faktov. Nemali by sa v životopisoch opi-
sovať ich predkladatelia, aj a či najmä 
ich lásky a nelásky, ich priateľov i od-
porcov, ich záľuby a náruživosti, túžby a 
sny, zvyky a zlozvyky, šťastné náhody i 
trápne omyly? Nemali by byť životopisy 
o živote ako takom? 

Uchádzať sa o úspech, raziť si cestu 

k nemu na základe lží je nielen bezcha-
rakterné, ale aj smutné. A ešte smutnej-
šie je, že v mnohých prípadoch padá lož 
na úrodnú pôdu. Že lož je obdivovaná, 
oceňovaná, glorifikovaná a žiadaná. 
Pritom lož v ľudských osudoch má na 
svedomí všetko zlo, s ktorým sa museli 
a musia stále ľudia pasovať. Boj so lžou 
odoberá tvorivú energiu, lož nemilo-
srdne dekapituje nádeje a prirodzenú 
potrebu žiť v slušnom svete.

Katechismus katolíckej cirkvi nepo-
zná pojem dovoleného klamstva. V pät-
nástich paragrafoch píše o klamstve, 
zakaždým ho jednoznačne odsudzujúc. 
To znamená, že lož je hriechom a nielen 
hanebnosťou. Okolnosti nemôžu zme-
niť mravnú akosť samotných skutkov. 
Nemôžu nejaké samo o sebe zlé správa-
nie učiniť ani dobrým, ani správnym.

Vážení čitatelia, občania, neverte 
lžiam, ak túžite po lepšom 
živote. Nech už klame 
ktokoľvek. Luhári spoloč-
nosti nikdy neponúkli nič 
dobré. Iba sami sebe.

Želám vám pekný 
jarný týždeň.
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Jana Paľová
palova@regionpress.sk 
0908 979 512

OZVITE SA NÁM

Týždenníky siete REGIONPRESS sú 
prvým regionálnym médiom, ktoré na 
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia 
pre svojich inzerentov splnenie všeo-
becných zákonných povinností.
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Ponúkame Ti príležitosť stať sa členom nášho tímu.

PONGRATZ s.r.o., Dolná 2066, 900 01 MODRA, okr. PEZINOK

INFORMÁCIE O PRÁCI
0905 44 81 83

v.berkovic@pongratz.sk

Rozširujeme rady našich spolupracovníkov a prijmeme

- montážnikov na linkách výroby prívesných vozíkov
- skladníkov a vodičov VZV
Základná mzda od 580,-EUR
Nástupná mzda vrátane prémií a bonusov od 850,-EUR

- montážnikov na linkách výroby prívesných vozíkov
- skladníkov a vodičov VZV
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Každý týždeň: Humenné, Vranov 
n/Topľou, Snina, Dlhé n/Cirochou 

+ v párnom týždni: Jasenov, 
Ptičie, Chlmec, Brekov, Hažín n/
Cirochou, Lackovce

+ v nepárnom týždni: Medzi-
laborce, Kamenica n/Cirochou, 
Belá n/Cirochou, Slovenská Kaj-
ňa, Žalobín, Malá Domaša, Ben-
kovce, Ľubiša, Modra n/Cirochou, 
Závadka, Továrne
Topoľovka, Hudcovce 

humensko@regionpress.sk

Redakcia: Štefánikova 44
 MICHALOVCE

Humenné

Vranov n/Top¾ou

Snina

Medzilaborce

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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.
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky
v Humennom

Kontakt:
0948 378 553

POS nutný! Nástup IHNEĎ!
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
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Yazaki je firma na výrobu káblových zväzkov pre automobilový
priemysel : BMW, MERCEDES

OPERÁTOR VÝROBY
Plat od 520 € - 600 €

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o
Užhorodská 6080/35A, Michalovce 071 01

ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

Žiadosť do zamestnania, životopis a súhlas na spracovanie
osobných údajov zasielajte na :  praca@yazaki-europe.com 

alebo adresu firmy.

PRÁCA  NA  HLAVNÝ

PRACOVNÝ  POMER
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U Firma ������������� Vám ponúka prácu

s nástupom 

PRAVIDELNÝ TURNUS.  

saludosro@gmail.com

SENIANSKE
RYBNÍKY

TIP na výlet
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Výrobca okien
VEKA

HĽADÁ
ODBERATEĽOV

0948 466 436
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info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
�������������� 

11 EUR/hod.

����������������������
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Firma REMIREL s.r.o., CZ

prijme

Práca 
v Českej 
republike 
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VÝBORNÉ  PLATOVÉ PODMIENKY
+421 918 607 897  +421 917 650 018

+421 905 775 463

VODIČ VZV

PRACOVNÍK
DO PLASTOVEJ 
VÝROBY

TIP na výlet

SOBRANECKÉ
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