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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE

Týždenne do 25 000 domácností

87-0027

0907 regionálne
148 965
Najčítanejšie
noviny
0905 195 458

10

VÝKUP

3x5m

rokov
na trhu

DREVENÝCH
PALIET

VÝROBA A MONTÁŽ VÄZNÍKOVÝCH KROVOV
Ušetrite peniaze a čas na Vašej streche inštaláciou krovu touto technológiou.
Ponúkame kompletný návrh, výpočet ceny vrátane statického posudku,
výrobu väzníkov na profesionálnych zariadeniach a konečnú montáž krovu rýchlo a kvalitne.
Kontakt: 0907 208 278 E-mail: info@drevovyrobavamas.eu WEB: drevovyrobavamas.eu

399€

PLECHOVÉ
GARÁŽE
Dovoz a montáž
ZDARMA

87-0008

85-0234


!""#)
Rekonštrukcie

!"!*)
balkónov
 #+

marekgauch@gmail.com
  
  

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !
STAVEBNÉ PRÁCE RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE TIENENIE NA STRECHY SKLENENÉ STRECHY DREVENÉ PODLAHY

1
montter@montter.sk
HU19-13
strana-www.montter.sk

0919 370 730 0919 383 363
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STROJOVÉ KOPANIE

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

87-0038

Zemné výkopové práce

62-0006

Dovoz a montáž
ZDARMA

85-0052

399€

62-00012

PRÍSTREŠKY ZASKLENIE GARÁŽE
TIENIACA TECHNIKA

du

Materiály:
HLINÍK, 
DREVO



ÈO
POTREBUJETE!
PLECHOVÉ

Zemné výkopové práce

TERASY ZIMNÉ

s

 $

UC
GA
.r.o.

Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy,
3x5m
MY PONÚKAME VŠETKO,

rokov
na trhu
ZÁHRADY

87-0008

stavebné práce
rekonštrukcie
bytových
 jadier

obklady a dlažby
  ' & &
fasády
sadrokartónové
!"(#) práce
ce
 stierky
#+
etky
zatepľovanie
  %  omietky

87-0038

10

   H

0908 208 908

62-0084
61 - 0023

instalaciaelektro@gmail.com

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia

Jozef Hatala
Humenné

87-0058

0915 953 378

62-0052

62-0008

87-0027

     

Predaj
 
CENU!!!
LEPŠIU
za NAJ
náhradných dielov
E

!$
na LKT 81, LKT 80.
UDN
ST
0907
148 965
Tel.: 0905
635

%#695$
htrade@mail.t-com.sk
0905 195 458
#'  %#% #
" %# $
%%   #&%

62-0008

PREPICHY
POD CESTY
ELEKTROINŠTALÁCIE

62-0043

0902 348 974

J
ODBORNE
STI
SPÔSOBILO

62-0031

62-0006

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn

+1&Þ/Ș
013,
*)&/0
13,
- NÁTERY S
TRIECH
- NÁTERY V
O VÝŠKACH
mobil: 094
0 954 513
7>ßMOFG>QB
ɊKȅß@BKR

62-0006

Pretláčanie - krtkovanie

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

85_0242

KRT - VRT

atizácia
nsekcia
infekcia
208 908

62-0037

paletatrans@gmail.com

62-0023

0905 910 132
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právnik radí / SLUŽBY
Vydedenie

Za účelom vydedenia môže poručiteľ spísať listinu o vydedení, ktorá
môže predstavovať súčasť závetu alebo samostatnú listinu. Listina o vydedení musí spĺňať určité náležitosti
predpokladané zákonom. Pokiaľ ide
o formu, zákon pozná listinu o vydedení napísanú vlastnou rukou poručiteľa, listinu o vydedení nenapísanú
vlastnou rukou poručiteľa a listinu
o vydedení napísanú vo forme notárskej zápisnice. Listina o vydedení
musí obsahovať konkrétne dôvody

Iné dôvody vydedenia ako ustanovuje zákon nemožno použiť. V súvislosti s jednotlivými dôvodmi vydedenia je taktiež potrebné uviesť, že
tieto musia existovať v čase spísania
listiny o vydedení, inak nemôže dôjsť
k platnému vydedeniu. Po spísaní listiny o vydedení môže dôjsť k náprave
rodinných vzťahov medzi poručiteľom a vydedeným potomkom. V takom prípade môže poručiteľ listinu
o vydedení zrušiť viacerými spôsobmi, a to fyzickým zničením listiny
o vydedení, jej písomným odvolaním,
či zahrnutím osoby prv vydedenej ako
dediča v neskoršom závete.

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

62-0021

V zmysle zákona sa pod vydedením rozumie právny úkon poručiteľa
smerujúci k tomu, aby dedič nedostal
svoj dedičský podiel. Hneď na úvod
je potrebné uviesť, že pre vydedenie
stanovuje zákon určité podmienky,
bez splnenia ktorých nemôže nastať
vydedenie. Okrem toho si je potrebné
uvedomiť komu možno uprieť dedičský podiel, t. j. koho možno vydediť.
V zmysle zákonnej dikcie sa jedná
výlučne o potomkov poručiteľa, t. j.
jeho priamych potomkov.

vydedenia, pričom tieto musia byť
podložené a preukázané skutočnosťami opísanými v listine o vydedení.
To znamená, že nestačí ak poručiteľ
v rámci listiny o vydedení uvedie jeden či viacero dôvodov uvedených
v zákone a tieto bližšie nevysvetlí,
resp. neopíše. Takáto listina by v prípadnom súdnom spore neobstála, keďže nespĺňa zákonné náležitosti.

BEZPEÈNOSTNÉ DVERE
LIBRABIS BEZP
bezpečnostné dvere

Elegant
orech

Hladké
javor

Tri pásiky
mahagón

Slovenská
norma
V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT
OBHLIADKA ZDARMA

AKCIA od 698 Eur
Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

dvere
s montážou

Certifikát
od národného
bezpeènostného
úradu.

S
www.LIBRABIS.sk
MICHALOVCE , TESCO

9 bodov zamykania
gu¾a k¾uèka
6ks k¾úèov
nerezový prah
ANTIPANIC k¾uèka
zvuková a tepelná
izolácia
nová zárubòa

0918 874 969

62-0039

HUMENNÉ
NÉ , ul. 26. novembra è. 1 (bývalý chemlonský internát 1.p.)

ZVUKOVÁ A TEPELNÁ IZOLÁCIA

87-0006

V medziľudských vzťahoch, v rodinných vzťahoch nevynímajúc,
dochádza nezriedka k hádkam,
ktoré môžu mať za následok ich
rozvrat. V krajnom prípade môže
na základe takýchto nezhôd v rodinných vzťahoch dôjsť až k vydedeniu.
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SLUŽBY, záhrada, reality

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

ALU RENOSTAV s.r.o.

Teraz je to najlacnejšie !!!

Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY

GARANTUJEME
najnižšie ceny!

é zľavy!

Využite skvelé jarn

Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie,
rozdiel
roz
ro
ozdi
ozd
oz
diel Vám
Vám
ám vrátime.
vrááttim
vrá
tiim
ime.
m

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA
Š SPOKOJNOSŤ!

Unitermont

0915 856 447

HUMENNÉ

unitermont@gmail.com

(oproti Mestskému úradu)

NYY !
JLEEPPŠŠIIE CCEEN
NAJL
za NA

pre pohodlie domova...
INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY

PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE

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

DECCO 83

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

LETNIČKY - TRVALKY
MUŠKÁTY - ZÁVESNÉ KOŠE
BYLINKY - ČUČORIEDKY

ZÁHRADNICTVO

=K>O>G¡
OBKLADY

390 EUR

www.perodrazka.sk

MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

TATRANSKÝ PROFIL,
ZRUBOVÝ OBKLAD,
=EñDHOB<:%M>K:LHOD:%EBðMR:ä<ARMDR

0915 863 227
0911 168 982

=HO>SB>F>

ROLETKY

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

1090 EUR
ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ,
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

30 ROKOV NA TRHU
85_0372

nový tovar

interiérové, exterierové

87-0013

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

ŽALÚZIE
Ž
ALÚZIE
Ú

62-0027

Kukorelliho 60

85_0034

GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

STROMY KVETY
KRÍKY OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ PORADENSTVO
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

67-0045

GAŠTANOVÁ 4, HUMENNÉ
www.zasas.sk
0908 993 466

HU19-21 strana-
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politika

Vyberáme si našich zástupcov
v Európskom parlamente
Aj tieto voľby majú pre náš každodenný život mimoriadny význam

Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v členských
krajinách EÚ od roku 1979, vždy po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia.

?

Europarlament
po Brexite

Prečo ísť voliť
v európskych voľbách

My Európania čelíme mnohým výzvam, od migrácie po zmenu
klímy, od nezamestnanosti mladých ľudí po ochranu osobných údajov. Žijeme v stále globalizovanejšom, konkurenčnom svete. Referendum o brexite zároveň ukázalo, že EÚ nie je nespochybniteľný projekt. A hoci väčšina z nás považuje demokraciu za samozrejmosť, zdá
sa, že je stále viac ohrozená, a to vo svojom myšlienkovom základe,
ako aj v praxi. EÚ sa angažuje vo všetkých týchto a mnohých ďalších
otázkach – od oživenia obchodu po ochranu spotrebiteľov a podporovanie výskumu.

Pre prípad odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ schválili poslanci Európskeho parlamentuzmenu počtu mandátov jednotlivých
členských krajín. Veľká Británia má 73 poslaneckých kresiel a po jej
odchode by mal počet poslancov EP klesnúť zo 751 na 705. Rozdiel,
ktorý tvorí 46 kresiel sa zmrazí pre prípadné budúce rozširovanie EÚ
a zvyšných 27 kresiel sa prerozdelí medzi medzi 14 členských štátov, ktoré sú na základe súčasného rozdelenia mandátov v EP mierne
znevýhodnené. Slovensko by tak získalo jeden mandát naviac.

Ako voliť ?
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková
volebná komisia hlasovanie neumožní.

Spôsob hlasovania

tentorazidemvolit.eu

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží
volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo
na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného
hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov.
Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej
schránky.

25. MÁJ 2019
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SLUŽBY, kultúra

Natoč video, ktoré ťa posunie.

Aj narodené deti stoja za slovo
Koľko sa toho už popísalo o deťoch
ešte nenarodených. Veď v poriadku, ale prečo nie aj o tých už narodených? O deťoch, ktoré sú zdravé, žijú v ekonomicky i sociálne
dobrom prostredí, no chýba im to
hlavné – otec, matka, rodina. Nie
iba v rodnom liste.
Jeden z dní, ktoré sú pred nami v
najbližšom týždni, sa tradične volá
Medzinárodný deň detí. O ňom sa tiež
už popísalo dosť. Poďme však na to
inak. Zas ide o jeden z dní, ktoré by
mali byť nie raz do roka, ale každý
deň.
Vo väčších mestách sa dieťa v
rodine už vo veľkej miere dostalo na
úroveň batožiny. Ráno naložíme,
odvezieme, vyložíme, popoludní privezieme, potom zavezieme ešte na
nejaké krúžky večer zas na noc dovezieme domov. Čas prežitý v aute na
zadnom sedadle sa deťom predlžuje,
komunikácia s rodičmi skracuje a samotné dieťa sa postupne stáva sirotou
v hoci aj navonok dobre fungujúcej
rodine.
Množstvo moderných štúdií preukázalo, že kvalitne strávený čas s
deťmi ako je napríklad spoločné číta-

V súťaži pre mladých videomakerov zabojuješ o atraktívne ceny a názor odbornej
poroty.

nie, spoločné stolovanie, rozhovory či
iné aktivity vo dvojici má na ne veľmi
pozitívny vplyv. To isté platí aj pre láskavosť a citlivosť rodičov voči deťom.
Výskumy však upozorňuje na to, že
iba viac času automaticky neznamená aj viac osohu pre deti. Deti by nemali žiť pri nás, ale s nami. A platí to
aj v obrátenom garde.
Je šanca reštartovať naše návyky - áno, blíži sa Medzinárodný deň
detí. Ale ak ho budeme vnímať iba
ako príležitosť po roku opäť raz vziať
deti na zmrzlinu či kolotoč, radšej to
ani nerobme. Deti nás potrebujú stále, aj keď málokedy nám to povedia.
A to je vážny signál na zamyslenie –
čím menej toho deti rodičom povedia,
tým viac sa od seba navzájom rodina
vzďaľuje. Zaujímavým paradoxom je,
že to platí pre všetky vekové kategórie, teda aj vtedy, keď už deti predstavujú dospelú generáciu, no majú ešte
žijúcich rodičov.
Takže – nestačí iba žiť pre deti.
Oveľa viac ocenia, ak budeme žiť s
nimi. A nielen na MDD, ale aj každý
deň po ňom.

Kauza Cervanová, hl. kamera relácie
Pod lampou), Peter Konečný (filmový
kritik, šéfredaktor kinema.sk), Patrik
Herman (investigatívny novinár, moderátor TV Markíza) a Ladislav Shadex
Bóna (youtube strategy manager, video špecialista).

Mladí videomakeri sa môžu s videami prihlasovať do súťaže už v jej
treťom ročníku. Novou výzvou je naGenerálnym partnerom tretieho ročtočiť do 15.júla 2019 maximálne dvojminútové video na tému: „BOLA TO níka súťaže je Slovenská sporiteľňa,
ktorá má v pláne ponúknuť vybranému
NÁHODA?“
videomakerovi spoluprácu. Novinkou
RECfruit (www.recfruit.sk) je súťaž je aj hlasovanie verejnosti – ktokoľvek
vo videotvorbe určená pre začínajú- bude môcť podporiť svojho favorita priacich videomakerov vo veku od 12 mo na webovej stránke súťaže.
do 26 rokov. Na výhercov čakajú ceny
v hodnote viac ako 4000 eur. Navyše,
Za súťažou RECfruit stojí content mar12 najlepších účastníkov získa na svo- ketingová agentúra ContentFruiter, ktoju tvorbu aj odbornú spätnú väzbu od rá si uvedomuje, že na Slovensku je nešesťčlennej poroty, ktorú tvoria Peter dostatok príležitostí, ktoré by ponúkali
Bebjak (režisér filmu Čiara, Trhlina), možnosť mladým tvorcom videí uchytiť
Tomáš Sysel (kameraman filmu Můj pes sa v brandži, pričom dopyt po kvalitKiller a i.), Ján Meliš (produkcia filmu ných videomakeroch stúpa.

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

» ib

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

NAŠTARTUJ SVOJU KARIÉRU.

obnova: eternitových
plechových
plochých

NAJ - STRECHA s.r.o.

BEZ DEMONTÁŽE

0940 776 203
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

KRT - VRT

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Najnižšie podanie: 183 600,00 EUR
Termín konania dražby:
dňa 13.06.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby:
Salónik 202, na 2. poschodí,
Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres
Prešov, Prešovský kraj.
Dražobná zábezpeka: 20 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súp.č. 457 postavený na parc.č
2584/2, pozemky parc.č. 2583, 2584/1 a 2584/2 o celkovej výmere
977 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 244, k.ú. Humenné.

0902 348 974

www.odb-injektaz.sk

|

VÝHODNÉ
PLATOVÉ
PODMIENKY

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO v ČR

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku
0918 217 665

HU19-21 strana-
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CALL CENTRUM: 0905

27-0017-26

52-0005-81

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859,
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
KONTROLÓR
KVALITY
552 537

ečené
UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezp
Y
PÁR
aj
Y
ŽEN
,
VHODNÉ PRE MUŽOV

85_0371

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn

85-0234

Rodinný dom
Humenné

34-0039-7

Pretláčanie - krtkovanie
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PrÁca, auto-moto
HUMENSKO
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Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava
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reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Jana Paľová

0908 979 512

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
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DISTRIBÚCIA (25.000 domácností)
Distribúcia každý týždeň: Humenné, Suchý Jarok, Vranov nad
Topľou, Čemerné, Medzilaborce

+ Distribúcia v párnych týždňoch: Snina, Brekov, Jasenov,
Kochanovce, Topoľovka

SERVIS
OKIEN
rýchlo a lacno

Medzilaborce

Humenné

0918 217 665

27-0017-27

+ Distribúcia v nepárnych týždňoch: Hanušovce nad Topľou,
Brestov, Papín, Závadka, Tovarné,
Dlhé nad Cirochou, Slovenská
Kajňa, Sedliská, Zámutov, Sečovská Polianka, Zemplínske Hámre

Snina

Vranov n/Top¾ou

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

Východné Slovensko

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
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kuchárov, čašníkov a barmanov na TPP

iwin

services spol. s r.o.

62-0044

Môže byť, dôchodca, žena s
dieťaťom aj manželský pár

0951 277 716

85-0373

Hľadáme pomocné sily do kuchyne,
pre našu prevádzku BeAbout v Bratislave.
Platové podmienky: 800-1.000€ (závisí od pozície)
Ponúkame ubytovanie pre zamestnancov.
E-mail: patricia.velika@beabout.sk, Tel.: 0948 301 483

Ľudia nesmú splesnivieť

Hľadám pomocníka
k domácim zvieratám
do rodinného domu,
ubytovanie a strava
zabezpečené.
Práca na stálo.

Firma IWIN SERVICES spol. s r.o.
Budovateľská 1285
093 01 Vranov nad Topľou

prijme na práce v Prefách do TPP
Sereď, Senec, Sučany, Kysak, Tovačov následovné profesie:

• ŽELEZIAR • TESÁR • BETONÁR • ZÁMOČNÍK
ŽERIAVNIK

Mzda 600-1.000 Eur v čistom mesačne.

Taktiež ponúkame prácu na TPP
pre zlievarenské profesie:
• ODLIEVAČ • PALIČ • TAVIČ • BRUSIČ • LAKOVAČ • FORMOVAČ
ŽERIAVNIK • JADRÁR • ZLIEVARENSKÝ ROBOTNÍK • OBSLUHA CNC

Poskytujeme: týždenné zálohy, ubytovanie, dopravu, OOPP hradí firma
KONTAKT: 0905 655 360 • 0905 902 180
praca@iwin.sk

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

87-0015

Mzda 600-1.000 Eur v čistom mesačne

Treba robiť veľký rozdiel medzi slovom zdravotníctvo a slovami zdravotník, lekár. Lebo to naozaj nie je to isté.
Ide o priepastný rozdiel. Zdravotníctvo
je tá pleseň. A napínanie ramien, ako s
ňou zatočíme. Lekár a zdravotník, to sú
robotníci systému. Často až tak berúci
svoju prácu vážne a zodpovedne, že ešte
aj pacientska výprava do priestorov onStarí ľudia sú na prvý pohľad ako tie kologického ústavu môže byť celkom prístaré nemocničné priestory. Nezdravú jemná. Pretože tam je iba tá pleseň desifarbu majú možno aj niekedy spoločnú. vá. Ale úsmev sestričky, ochota pomôcť,
No tie plesne určite nie. Starý človek je či všímavosť inak obvykle málovravnéstále starý človek, teda, v prvom rade ho lekára, to je človečenstvo profesie.
človek. Kým z najvyšších úrovní zdravotPreto, milí čitatelia, nemýľme si sloníctva počúvame roky sľuby o tom, ako vá, nemýľme si pojmy, hoci je trendom
sa pre pacienta urobí všetko, čo sa nájde hádzať všetko a všetkých do jedného
v „úradníckych silách“, v praxi to vyze- vreca. A vždy, keď sa povie slovo zdrará tak, že človek je ten posledný, kým sa votníctvo, myslime na ľudí v ňom. Na
rezort zaoberá. Teda – človek pacient. A ľudí, ktorí aj nás, tých úplne najobyčaješte iný druh človeka – človek lekár a nejších, chorých a starých, vnímajú tiež
človek zdravotnícky zamestnanec. Zho- ako ľudí. Zdravotníctvo od
dou okolností, pacienti sa s lekármi a nás chce peniaze, pre zdraďalším zdravotníckym personálom ocitli votníctvo sme variabilný
spoločne na jednej palube, konkrétne v symbol. Zdravotníci nám
tretej podpalubnej triede potápajúcej sa opravujú naše zdravie. A
lode s názvom Zdravotníctvo. Roky sa cez to zdravie neraz aj
potápajúcej, hoci na hornej palube sa duše. Sú to dva rozešte popíja šampus a hrá tam orchester, dielne systémy a
aby nebola nuda. A sem tam sa spraví svety.
„biznis“.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Staré budovy majú zrejme nárok na
pleseň na chodbách. Alebo v suterénnych priestoroch. Nebodaj aj na
izbách pre pacientov. Aspoň tak sa
vysvetľuje tento nielen nepríjemný,
ale aj zdravotne škodlivý a najmä
naše zdravotníctvo dehonestujúci
jav.

NÝ
PRÁCA NA HLAV
ER
M
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Ý
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O
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PR

ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

OPERÁTOR VÝROBY
Plat od 520 € - 600 €

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

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

87-0040

PRÍJEM ZAMESTNANCOV PRE NOVÝ PROJEKT DO ROKU 2029 : IHNEĎ

TANEČNICE / STRIPTÉRKY
Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

0903 404 935

Podmienky:
KƐǀĞĚēĞŶŝĞ
ŽŽĚďŽƌŶŽƐƚŝ
ǌŶĂůŽƐƛE:ͬ:
^K
prax

76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Plat:
od 3 000 €

;ƉŽĚűĂƉŽǌşĐŝĞͿ

99-0112

www.genau.sk
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

Dojel jsi ze zakázky
����������������
������������

terasy

zimné záhrady

����������� ALMA
ARKu�����������������������

Možnosť výhry 300 €

OBNOVA STRIECH

��
��������������������

BY
OPERÁTOR VÝRO
tto
ne
R/
EU
00
10
800 ���������
tto
900 - 1100 EUR/ne
��
��
��
��
������
11 EUR/hod.
�
����������������
nie)
va
tko
(príjem tovaru, ští
delanie
vz
é
lsk
nutné stredoško
tto
ne
R/
900 - 1100 EU
www.konstrukter.sk

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177

Tel.: 0908 914 180

Komunikatívna znalosť
Nemeckého jazyka
Platné povolenie
na prepravu zvierat

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

85_0348

Facebook: aiwsk

32-0063

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

T l 0915 850 620
Tel.:
Mail: infodanska@gmail.com
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t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

Lešenári
a stavbári pozor!

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

Práca na živ
Práca
živnosť
živnos
nosťť (For
((Formulár
Formul
mulár
ár A1)
- ubytovanie zabezpečené
Požadujeme:
- zodpovednosť
- 2 až 4 členná partia
(jeden z partie musí ovládať AJ)
- vlastné auto
- prax a znalosť v odbore

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

ka

0944 720 932

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

PRACUJTE
V DÁNSKU
PRIJMEME 20 EUR/hod.
TESÁROV

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

www.fuchs-fleisch.de
job@simon-fleisch.de

NON STOP lin

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Nemecká pracovná zmluva
Vybavíme všetko potrebné
pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

+49/ 15145093826

BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

+421 907 780 698
+421 948 672 122

www.facebook.com/alukogroup

94-0020

preprava hovädzieho
dobytka
3000 € - 3500 € brutto

Slovenská
firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

85-0005

VODIČ
KAMIÓNA

63-0096

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0918 477 323

85_0359

AKCIA ZĽAVA DO 30%

����������������������������������
4 00
00 €/rrok a víc
ce
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��������4
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85_0344
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