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VŠETKO pre
         vašu záhradu

Jozef HatalaJozef HatalaJozef HatalaJozef HatalaJozef Hatala

Hattech, Jozef Hatala, Čsl. armády 19, Humenné, 0915 18 20 40
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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
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PREPICHY
        POD CESTY
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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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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky, 
zatrávnené plochy 

pre inžinierske siete, 
elektrika-voda-plyn

0902 348 974
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399€

PLECHOVÉ
GARÁŽE

Dovoz a montáž
 ZDARMA

Dovoz a montáž
 ZDARMA

3x5m10
rokov

na trhu

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !
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VÝKUP

PALIETPALIET
DREVENÝCH

0905 910 1320905 910 132
paletatrans@gmail.com

ODBORNEJODBORNEJ

SPÔSOBILOSTISPÔSOBILOSTI

87
-0

00
8

62
-0

00
6

Jozef Hatala
Humenné 0908 208 908

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia

 - NÁTERY STRIECH- NÁTERY VO VÝŠKACHmobil: 0940 954 513
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Každý chce postaviť za výhodnú 
cenu. Ale objektívnym ukazovateľom 
výhodnosti je pomer : cena/kvalita/
odbornosť/služby. Viete napríklad, že 
sú stavebniny, ktoré odkúpia späť  ma-
teriál, ktorý vám zostal? Tento benefit 
vám môže ušetriť pekných pár stoviek.

Nestavajte bez stavebného dozoru. 
V rámci znižovania nákladov si mnohí 
stavebníci zariadia dozor len na pa-
pieri. A to je škoda. Pripravia sa tým o 
cenné informácie od niekoho, kto stav-
bám skutočne rozumie. Stavebný dozor 
sprevádza investora  po celú dobu vý-
stavby,  pri vybavovaní povolení, výbe-
re dodávateľov a materiálov, samotnej 
realizácií až po zápis do katastra.

Na všetko sa pýtajte, Než zvolíte 
akúkoľvek firmu alebo remeselníka či 
objednáte materiál, hovorte najlepšie 
so skutočnými odborníkmi, ktorí sa na 
trhu pohybujú dlhšiu dobu. Pomôžu 
vám zorientovať sa v ponuke, vysvetlia 
súvislosti aj možné úskalia, poskyt-
nú výhody a to často zadarmo v rámci 
iných služieb.

Nenechajte sa obalamutiť nereálny-
mi termínmi  alebo cenovými ponuka-
mi. Rozhoduje ten, kto platí. A to ste vy! 
Keď uhradíte faktúru, budú sladké reči 
preč a ostáva len serióznosť partnera 
alebo kvalita výrobku.

Využite ponuku služieb. Pokiaľ sta-
viate svojpomocne a nie ste práve od fa-
chu, vyžívajte služby, ktoré ponúka na-
príklad dodávateľ materiálu. Bezplatne 

tak môžete získať výpočet spotreby 
tvárnic, odbornú konzultáciu, založe-
nie stavby, požičanie náradia a ďalšiu 
užitočnú pomoc. Podmienky služieb si 
vždy  dôkladne preštudujte.

Nezabudnite byť opatrní. Trochu 
zveličene povedané,  ale keď budete s 
pórobetónovými tvárnicami jazdiť po 
tankodrome a potom ich vyložíte na 
oranisku, nedivte sa, že  z  materiálu 
budú iba úlomky.  Pórobetón je ľahký a 
krehký. Manipulujte s ním opatrne.

Nemanipulujte zbytočne s materi-
álom. Tvárnice by mali zostať na pale-
tách až do doby, keď ich budete VY ale-
bo vami platená firma jednu po druhej 
odoberať a murovať.  Oplatí sa mať na 
stavbe k dispozícií paletový vozík. 

Myslite vopred. Nemyslite len na 
to, čo sa robí teraz, ale hlavne na to , 
čo bude potom (časovo, ekonomicky 
aj technicky). Myslite dopredu – zhod-
noťte svoje možnosti a schopnosti, 
porovnajte ponuky trhu, zaoberajte sa 
detailne prípravou stavby a hľadajte 
také riešenia, ktoré vás uspokoja nie 
len teraz ale zúročia sa aj do budúcna.

Na všetko treba ísť s rozumom

» red
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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
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Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

CHCETE MENIŤ OKNÁ?
Teraz je to najlacnejšie !!!

GARANTUJEME
najnižšie ceny!

Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie,
rozdiel Vám vrátime.

NAJLEPŠIE CENY !NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAJJJJJJJJJJJJJJJLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPPPPPPŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEE CCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!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

rorozozozozzzzozozo dddddddddiieddid l VVVám áámm vvvvrávrárááátimtimtimtimtimimimmmmmmt e.

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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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

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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Posvietili sme si na výhody
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ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

TANKOVACIA KARTA 

800 €
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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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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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Referendum: Slovensko pre rodiny

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

7 otázok v na-
šom hĺbkovom 
referende, ktoré 
o r g a n i z uj e m e , 
chceme venovať 
slovenským rodi-
nám a ich problé-

mom. Naposledy som Vám predstavili 
4 z nich, dnes to budú ďalšie 3.

9. Vymáhanie výživného štátom. 
Chceme, aby administratívu a náklady 
na vymáhanie výživného na dieťa mo-
hol rodič, ktorý sa stará o dieťa, zveriť 
Centru právnej pomoci. Tisíce matiek 
sa dnes dlhé mesiace či roky dopro-
sujú otcom svojich detí (niekedy je to 
aj opačne), aby im zaplatili alimenty. 
Doplácajú na to svojím časom i peniaz-
mi. Navrhujeme preto, aby mohol rodič 
starajúci sa o dieťa takúto pohľadávku 
preniesť na Centrum právnej pomoci, 
ktoré by alimenty vymáhalo za neho. 
Zastávame názor, že matky či otcovia v 
takejto situácii si túto pomoc zaslúžia.

10. Po 40 odpracovaných rokoch 
do dôchodku. Štát by mal umožniť 
odchod do predčasného dôchodku 
každému, kto odpracoval aspoň 40 ro-
kov., samozrejme s tým, aby sa mater-
ská i rodičovská „dovolenka“ počítala 
do odpracovaných rokov. Tento návrh 

nášho hnutia OĽANO je alternatívou 
voči návrhu Smeru a má výrazne väč-
šiu podporu medzi ľuďmi či odbornou 
verejnosťou a hlavne - Rada pre rozpoč-
tovú zodpovednosť náš návrh vyhod-
notila ako dramaticky zodpovednejší 
voči verejným financiám. Náš návrh je 
tiež spravodlivejší, než návrh Smeru, 
ktorý určuje len vek odchodu do dô-
chodku. Podľa nás je však pri určovaní 
dôchodkov dôležitejšie pozerať sa na 
to, kto koľko rokov odpracoval a akým 
dielom prispel k budovaniu Slovenska.

11. Zrušenie doplatkov na lieky. 
Deti, dôchodcovia a osoby so zdra-
votným postihnutím by mali byť oslo-
bodení od akýchkoľvek doplatkov na 
lieky. Myslíme si, že toto opatrenie nie 
je potrebné bližšie 
vysvetľovať. Táto 
skupina ľudí si 
rozhodne zaslúži 
našu pomoc.

Bojujeme Za 
Slovensko pria-
teľské k rodinám. 
Pomôžte nám ho 
presadiť.
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Posledný marcový víkend sa toho po-
sunulo dosť. Predovšetkým čas. Ten si, 
na pomery u nás, na našom Slovensku, 
vybral netradičný smer. Poskočil vpred. 
O hodinu. Niečo sa pohlo vpred. Koneč-
ne. Aspoň niečo. Napokon, ročné obdo-
bia iba málokedy sklamú, aj keď, aj ony 
si robia v posledných rokoch viac-menej 
čo chcú.

Je to určite dobrá správa, ak pozor-
ne sledujeme, koľkí politici nás chcú 
vrátiť späť. Teda, hovoríme stále o čase, 
späť v čase. Najlepšie do deväťdesiatych 
rokov. A celý ten vtedajší systém ešte 
podľa nich treba zdokonaliť. Treba iba 
„ministrovať“ a mafia to bude riadiť. 
Všetko. Politiku, štát, biznis, spravod-
livosť, nepostihnuteľnosť a k tomu ako 
na prídavok aj všetkých nás. Ponuky s 
takýmto rozdelením úloh, zdá sa, lietajú 
medzi vysmiatymi politikmi a zamrače-
nými kriminálnikmi aj dnes. Devätde-
siate roky, či dokonca roky tridsiate, v 
čase americkej prohibície? Jedna časová 
hodinka posunu vpred je v tom akosi 
biedne osamotená. Na tých, ktorí to ešte 
zo zotrvačnosti a aj z pracovnej povin-
nosti z času na čas pripomenú zas z času 
na čas niektorí politici nabrýzgajú, že sú 
to zločinci a ničitelia všetkého, k čomu 
sa Slovensko dopracovalo. Cez rozkrá-
danie eurofondov, cez podvody a de-
fraudácie, cez volebné podvody, cez ne-
dodržiavanie sľubov, cez zdravotníctvo, 
školstvo, vedu a kultúru, ktoré sa ledva 
držia na kolenách. Áno, všetci hovoríme 

o zločincoch a podvodníkoch. A zjavné 
dôkazy poukazujú na tých skutočných, 
vyrehotaných, zahojených, milujúcich 
„smotánky“ a iné spoločenské poduja-
tia pre našu morálnu a hodnotovú spo-
dinu, mysliacu si, ako je len „navrchu“. 
Všetkých tých, ktorí sa oblápajú s mafi-
ánmi, objednávateľmi vrážd a zároveň 
neúnavne kandidujú kam sa len dá. 
Veď za peniaze „tých idiotov, čo chodia 
do práce“, sa predsa dá žiť. Alebo za pe-
niaze, ktoré prichádzajú zo zahraničia 
„tým idiotom na škôlky, na dopravu, na 
diaľnice, na tunely“. No nikdy sa k nim 
nedostanú, lebo...  Lebo na Slovensku 
je to tak. „Moc nie je ani zlá, ani dobrá. 
Moc sa môže stať dobrom, moc sa môže 
stať zlom, záleží iba na tom, kto ako ju 
používa, kto ako s ňou dokáže zaobchá-
dzať.“ Spomenul raz Ladislav Mňačko. 

Spomínajú sa aj predčasné voľby. 
Dobre vedieť. Lebo ak sa máme posunúť 
aj o viac ako hodinu, potom treba ve-
dieť ako. Prišiel čas, o ktorom sa zvyk-
ne vravieť – je najvyšší. Chce to vyzvať 
politikov, aby sa konečne prestali zao-
berať sami sebou a spome-
nuli si, že tu žije či živorí 
aj ďalších zhruba päť a 
pol milióna ľudí. Chce to 
významný posun a nielen 
v čase.

Tak už niečo 
posuňme, pekný 
týždeň!

Posúvanie času

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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PROMONT GLASS s.r.o. D R E V O  -  H L I N Í K  -  O C E Ľ  -  S K L O  -  P L E C H  -  B R A M A C

POZOR!     JARNÁ AKCIA  30% ZĽAVY

Od základov až po strechu... 0915 135 811    0918 623 064

RÁMOVÉ ZASKLENIE

ZÁHRADNÉ DOMČEKY PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ

22
rokov

D R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CL I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C HD R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CÍ
TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTRESKY   ALTÁNKY   BALKÓNYˇ

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

www.promontglass.skpromontglass@promontglass.skPPk realizáciik realizácii
kompletnej terasykompletnej terasy

DARČEKDARČEK
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Reálna  záruka

12 rokov
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140918 217 665

BETÓNOVÉ PLOTY
obojstranné za cenu

jednostranných

PREPRAVA NA LETISKÁ
+421 903 385 843

www.pali-transport.sk

PRENÁJOM AUTA NA DOVOLENKY
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1. Deň začínajte raňajkami.
Prvé denné jedlo má najväčší efekt, 

keď môžete pokojne sedieť a vnímať chuť 
jedla. Ak nestíhate ráno doma, urobte si 
čas v práci, radšej príďte skôr a doplňte si  
energiu na doobedie hneď zrána.

2. Jedzte dostatok vlákniny. 
Má vysoký sýtiaci efekt a nebudete 

mať tak skoro hlad. Porcia ovsených vlo-
čiek s ovocím ráno dokáže naštartovať 
do celého dňa. Nezabudnite, že príjem 
vlákniny vyžaduje aj zvýšený príjem 
tekutín.

3. Zvoľte nízkotučné výrobky. 
Pred sardinkami v oleji uprednostnite 

tuniaka vo vlastnej šťave, pred tavený-
mi, veľmi často vysokotučnými syrmi, 
uprednostnite nízkotučné typu cottage, 
alebo tvaroh. Nízkotučné výrobky opro-
ti tým tučným môžu mať až o 30 percent 
energie menej, čítajte etikety. Množstvo 
tuku sa udáva vždy na 100 gramov.

4. Používajte malé taniere. 
Je to jednoduchý trik. Jedlo na veľ-

kých tanieroch sa ľahšie stratí, máte 
pocit, že ste zjedli málo, veď ani tanier 
nebol pokrytý. Ak jedlo zakrýva celý 
malý tanier, človek má skôr pocit, že si 
doprial hodne.

5. Každý deň si dajte porciu ovocia.

6. Na každú porciu ovocia zjedzte dve 
porcie zeleniny.

7. V chladničke si usporiadajte 
potraviny

A to tak, aby tie zdravšie a energeticky 
menej výkonné boli vpredu.

8. Užívajte probiotiká vprirodzenej 
podobe. 

Jogurt so zachovalou flórou alebo aci-
dofilné mlieko podporujú činnosť trá-
viaceho traktu.

9. Doprajte si. 
Malý kúsok horkej tmavej čokolá-

dy, alebo malý pohár vína Vám urobí 
radosť. Striktné odriekanie obyčajne 
vedie k rýchlemu porušeniu prísnych 
diétnych obmedzení. A pocit zlyhania je 
to najhoršie, čo sa pri vytrvalosti môže 
stať. Každý návrat k režimovým zme-
nám už môže ísť obyčajne ťažšie, alebo 
menej úspešne.

10. Hýbte sa. 
Pohyb je prevencia 

pred ochoreniami a aj ich 
terapia. Bez každoden-
ného pohybu to proste 
nejde.

Desatoro zdravého stravovania, 
alebo malé no efektívne zmeny v strave

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

metabolizmu a výživy

V  dnešnej dobe je častokrát aj dô-
sledkom vysokých cien nehnuteľností 
v  praxi využívaný právny inštitút ná-
jomnej zmluvy, a to najmä podľa Záko-
na o krátkodobom nájme bytu (ďalej len 
ako „Zákon“). 

Napriek špeciálnej právnej úprave 
krátkodobého nájmu bytu obsiahnutej 
v  predmetnom Zákone sa na právny 
vzťah založený takouto zmluvou bude 
aj naďalej vzťahovať všeobecná právna 
úprava nájmu bytu obsiahnutá v ust. § 
685 až § 716 Občianskeho zákonníka, 
a  to podporne, t. j. ak Zákon nebude 
danú otázku upravovať odlišne. Hneď 
na úvod je potrebné si uvedomiť, že na 
to, aby sa zmluva o nájme bytu spravo-
vala ustanoveniami Zákona, musí táto 
spadať pod pôsobnosť Zákona, pričom 
pri posudzovaní tejto otázky je potreb-
né vychádzať na jednej strane zo  zá-
konnej definície krátkodobého nájmu 
bytu, ako aj z negatívneho vymedzenia 
pôsobnosti Zákona vo vzťahu k niekto-
rým nájomným pomerom. 

Na účely Zákona sa pod krátkodo-
bým nájmom bytu rozumie nájom zalo-
žený nájomnou zmluvou, ktorá je uzav-
retá podľa Zákona, spĺňa náležitosti 
podľa § 3 Zákona a na základe ktorej ná-
jom vrátane jeho predĺžení trvá najviac 
šesť rokov. V súvislosti s otázkou pôsob-
nosti Zákona na konkrétnu nájomnú 
zmluvu môže nastať situácia, kedy dôj-

de k  platnému uzatvoreniu nájomnej 
zmluvy, avšak túto nebude možné pod-
radiť pod pôsobnosť Zákona. V takomto 
prípade by sa táto zmluva spravovala 
právnou úpravou nájmu bytu obsiah-
nutou v Občianskom zákonníku. Pri 
pohľade na dĺžku trvania nájomného 
vzťahu založeného nájomnou zmluvou 
podľa Zákona možno postrehnúť zá-
sadný rozdiel oproti úprave nájmu bytu 
obsiahnutej v Občianskom zákonníku. 

Dĺžka trvania nájomného vzťahu 
podľa Zákona je limitovaná, a  to tým 
spôsobom, že nájomnú zmluvu je mož-
no uzatvoriť len na dobu určitú, najdlh-
šie na dva roky. Napriek vyššie uvede-
nému však Zákon zmluvným stranám 
umožňuje, aby si krátkodobý nájom 
bytu na základe dohody predĺžili, a to 
za rovnakých podmienok najviac na 
ďalšie dva roky, a  to dvakrát. Naopak 
Občiansky zákonník neustanovuje ča-
sové obmedzenie nájmu bytu, keďže 
účastníkom zmluvného vzťahu pone-
cháva možnosť, či sa rozhodnú nájom-
ný vzťah uzavrieť na dobu určitú alebo 
neurčitú.

Krátkodobý nájom bytu 
vo všeobecnosti a jeho doba trvania

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!
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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Marianna Sovjaková  0907 895 864
Jana Paľová   0908 979 512
Distribúcia:
Miroslav Zobín  0908 966 046
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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 51.100 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 35.500 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 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 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.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (25.000 domácností)
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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

Prijmeme  do pracovného pomeru pracovníkov: 

 

tel:

 e-mail:
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

09
-4
0

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

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

11 EUR/hod.

����������������������
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REKLAMA
na CELÉ SLOVENSKO

humensko@regionpress.sk            0908 979 512

ceny už od  449€
grafický návrh v cene

vysoká
kvalita

rýchle
dodanie distribúcia

bez DPH

TIP na výlet

SOBRANECKÉ

kú
pe

le

volajte: 0908 966 046
(PO-PI  10.00-15.00h)

Nedostávate do schránky
noviny HUMENSKO?

6


