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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 25 000 domácností
OCHRANA PROTI PREHRIEVANIU DOMU

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

KRT - VRT

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
62-0008

0902 348 974

PREPICHY
POD CESTY
85-0234

87-0085

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

STRECHY

0907 148 965
0905 195 458

ŠTVORKOLKY A CROSSY

Najlacnejšia strešná krytina v okolí
Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske

www.stvorkolky-atv.sk

0915 748 518

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

0940 88 88 29

87-0002

PRÁCE

0915 927 993 MASTER GROUP s.r.o.
0940 707 621 www.mgroupsro.sk

Pretláčanie - krtkovanie

87-0027

www.e-zahrada.sk

87-0008

Návratnosť
2-3 roky!!!

62-0028

PPriemyselná
i
l á 11, Michalovce,
Mi h l
0905 105 793 0905 503 222

J
ODBORNE
STI
SPÔSOBILO

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

62-0052

REALIZÁCIE ZÁHRAD
Robotické kosačkyy - HUSQVARNA AUTOMOWER
Založenie trávnika (trávny koberec alebo výsev)
Zavlažovacie systémy GARDENA
Zakladanie jazierka

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

Teraz je to najlacnejšie !!!

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

Využite skvelé
letné zľavy!

GARANTUJEME
najnižšie ceny!

Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie,
rozdiel
roz
ro
ozdiel Vám
oz
Vám
ám vrátime.
vrááttim
vrá
im
me.

HUMENNÉ

(oproti Mestskému úradu)

Tieniaca
Tie
Ti
Tien
i niaca
niiaca
aca technika
ttech
h ik
ik a

NYY !
NAJJLLEEPPŠŠIIE CCEEN
za NA
Overená kvalita od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

- štvorkolky pre deti a dospelých
NÁKUP NA SPLÁTKY
- dovoz po CELOM SLOVENSKU
- všetky štvorkolky SKLADOM

0915 856 447
unitermont@gmail.com

ŽALÚZIE
Ž
ALÚZIE
Ú

interiérové, exterierové

ROLETKY

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

62-0027

Unitermont

Kukorelliho 60
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Kvalita
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bk

1

2
právnik radí / SLUŽBY, reality
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
v pracovnom práve

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

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

Zemné výkopové práce

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

STROJOVÉ KOPANIE

85-0052

Zemné výkopové práce

62-00012

na pomenovanie sa vždy jedná o pracovnú
zmluvu. Podľa ZP sa pracovný pomer zakladá zmluvou medzi zamestnávateľom
a zamestnancom.
Pracovnou zmluvou je možné založiť
pracovný pomer ešte pred jeho vznikom.
Pracovné zmluvy uzatvorené s určitým časovým predstihom pred vznikom pracovného pomeru v aplikačnej praxi nahrádzajú predzmluvné typy, akým je napríklad
aj zmluva o budúcej pracovnej zmluve.
ZP výslovne upravuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, iba v prípade žiaka
strednej odbornej školy alebo odborného
učilišťa. Je to možné najskôr v deň, keď
žiak dovŕši 15 rokov veku. Zamestnávateľ
a žiak môžu uzatvoriť zmluvu o budúcej
pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude
záväzok zamestnávateľa, že žiaka po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky
alebo absolventskej skúšky prijme do
pracovného pomeru, a záväzok žiaka, že
sa stane zamestnávateľovým zamestnancom. Zmluvu o budúcej zmluve je možné
uzatvoriť, iba so súhlasom zákonného zástupcu žiaka, inak by bola neplatná.

Nie idem pri Slovenčina naša
bránku, ale idem k bránke.
VIAM

dražobná spoločnosť, s.r.o.

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby: Podnikateľské centrum ul. Trieda SNP

č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodie,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.: 0907 337 779, 0903 435 423
www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com
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87-0089

Dátum a čas konania dražby: 3.septembra 2019 o 09.15 hod.
Predmet dražby: 1 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 8,
na 1. poschodí na ul. Študentská 1467/30, 069 01 Snina
Najnižšie podanie: 5.600 € Minimálne prihodenie: 300€
Výška dražobnej zábezpeky: 500€

62-0021

Zmluva o budúcej zmluve je primárne
upravená vo všeobecnej časti Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“).
Zmluvou o budúcej zmluve sa zmluvné
strany písomne zaviažu, že do dohodnutej doby uzatvoria zmluvu, pričom sa už
v zmluve o budúcej zmluve dohodnú na jej
podstatných náležitostiach. Podstatnými
náležitosťami zmluvy o budúcej zmluve sú
písomná forma (inak by to spôsobilo absolútnu neplatnosť takejto zmluvy), doba,
do ktorej sa musí takáto zmluva uzatvoriť
(účastníci zmluvy si môžu dobu dohodnúť,
avšak musí byť určitá a zrozumiteľná, aby
to nespôsobilo neplatnosť zmluvy o budúcej zmluve) a podstatné náležitosti zmluvy,
ktorú chcú v budúcnosti uzatvoriť.
Zákonník práce (ďalej len „ZP“) vo
svojich úvodných ustanoveniach zakotvuje, že ak vo svojej prvej časti neustanovuje inak, vzťahujú sa na pracovnoprávne
vzťahy ním neupravené všeobecné ustanovenia OZ. V tomto prípade hovoríme
o subsidiárnej alebo podpornej pôsobnosti
OZ. Avšak bez ohľadu na OZ, v zmysle ZP
pracovná zmluva je uzatvorená, len čo sa
zmluvné strany dohodli na jej obsahu. Na
to aby došlo k platnému založeniu pracovného pomeru, obsahom takejto dohody
musia byť podstatné obsahové náležitosti
pracovnej zmluvy podľa ZP. Z toho vyplýva, že každá zmluva, ktorá má zakladať
pracovný pomer, musí obsahovať podstatné obsahové náležitosti, a teda bez ohľadu

3
redakčné slovo / SLUŽBY

Nová folklórna tradícia
našiel, ktorý uvalí exekúciu, majetok
prevediem na biele kone, nič nevlastním, nič nemám, čo mi môžu? A hor sa
na sezónnu dovolenku do Dubaja.
Priateľ navrhne kamarátom spoločnú dovolenku, nadšene súhlasia,
on zariadi pobyt, cestovnú kanceláriu,
letenky. Po dvoch týždňoch sa vrátia a
zistí, že kamaráti nie sú kamaráti a že z
investície neuvidí ani euro.
Folklórna bezcharakternosť. Čoraz prítomnejší jav našej novodobej
„kultúry“ žitia i spolužitia. Kto nám ho
sem zavial, rozosial po Slovensku, medzi kedysi čestných a pracovitých ľudí?
Je načase to rázne odsúdiť a odmietnuť. Vás ešte neokradli? V obchode, na faktúrach, o kus zeme v záhrade? Na ilúziách o cti a morálke? Či o
priateľstve a láske? Tak sa pripravte,
čoskoro ste na rade.
Ak nepoviete rázne nie.
Ak sa tomu spolu nepostavíme.
Aspoň trošku šťastia
v tomto, dnes, netradične, od bežného želania
– veľa šťastia.

155 €

120 €

175 €

245 €

190 €

STAVEBNÉ PRÁCE • REKONŠTRUKCIE BYTOV
35,-0(0(6(.5(7È5.8
1È678P,+1(Ć
• ZATEPĽOVANIEGR.UDþ~QRYLHF
• GARÁŽOVÉ
BRÁNY
jednotná cena 13 €/m2

-OBȆLS àMLA@ELAàȇBI àPQ>KF@B à1BI àͽàͽà

$FO>IQLS@B à"RHBIPHȚà à1BI àͽàà àͽͽààͽ
e mail: oknaradek@pobox.sk, oknaradek1@gmail.com

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

390 EUR
MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

61-0419

Zvláštne slovo – folklór. Vyvoláva
predstavu ľudových odevov, tancov,
letných festivalov, radosti a povznesenia sa nad rutinu všedných dní. Folklór
je definovaný ako súbor kultúrnych
javov, ktoré sa prakticky prejavujú
formami ústnej, hernej, tanečnej, dramatickej a hudobnospevnej komunikácie. Jeho nositeľom a rozširovateľom je
kolektív, aj keď prvotným tvorcom bol
jeden človek. Folklór podlieha kolektívnym normám.
Žiaľ, u nás už aj amorálnosti,
nemravnosti a falši. Stáva sa folklórom
okrádať – ako inak – vždy tých slabších
a dobrosrdečnejších. Kultúrnym javom
našej spoločnosti sa stáva hrdosť na
nakradnuté. Nepoctivo získané, nečestne nadobudnuté. Ide o kolektívne
šialenstvo, mnohí sa vzhliadajú v zlodejoch, kriminálnikoch, v podvodníkoch s bielymi goliermi a v morálne a
hodnotovo vyprázdnených bytostiach,
tváriacich sa ako elita národa.
Podnikateľ pokojne okradne subdodávateľa živnostníka, veď je to iba
živnostník a takých čaká v rade na to,
aby sa dali ochotne okradnúť. Faktúry
platiť netreba, exekúcie sa báť netreba,
veď patrím medzi „našich“ a kto mi dokáže úmysel? A ak by sa aj nejaký súd

6 komorové okná
za CENU 5 komorových

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

30 ROKOV NA TRHU

85_0034

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

ALU RENOSTAV s.r.o.
Mierová 94, HUMENNÉ, nabytok.temar@gmail.com

62-0053

Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

STRIEKANÉ IZOLÁCIE

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY

pre pohodlie domova...
INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY

Nemecká kvalita

PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE
DECCO 83

NOVINKA

0915 377 320 www.SUPERPENA.sk info@superpena.sk

62-0057

LE GÁ LN A
LIK VID ÁC IA AZ BE ST U
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obchod.alurenostav@gmail.com
0907 533 504 0918 841 371

3

87-0013

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

4
EDITORIÁL / SLUŽBY

ŠANCA PRE KAŽDÉHO
Nezamestnanosť. Slovo, ktoré by malo byť vymazané zo slovníka.
Jedným zo základných ľudských práv, ukotvených v ústave
Slovenskej republiky, je právo na prácu. Mnohí si to neuvedomujú,
no zamestnanie, ktoré jedni berú ako prirodzenú súčasť ich života,
môže byť pre iných nedosiahnuteľný cieľ. O tom, ako správne
využiť svoj potenciál a zabezpečiť pre seba a svoju rodinu životný
štandard aký si zaslúžite, sa rozprávame s Ing. Kamilom Timurom
z Prvej stavebnej sporiteľne.

Na Úrady práce na celom Slovensku
denne prichádzajú uchádzači o prácu.
„Podávajú si kľučky“ aj u vás?
Situácia je iná ako v minulosti. Niet
sa čo čudovať, veď na trhu práce dnes
nájdete pracovné činnosti o akých sa
vám prednedávnom ani nesnívalo.
Navyše, ľudia majú veľakrát o práci
v banke alebo pre banku skreslenú
predstavu. Netušia, že možno práve
oni budú pre ňu prínosom. Banka
predsa nie sú len čísla. Pracovník
tejto ﬁnančnej inštitúcie využije
okrem ekonomických znalostí aj
komunikatívnosť,
organizačné
schopnosti, analytické i strategické myslenie a v neposlednom rade
svoju kreativitu.

ti, je vytrvalý a má
vízie do budúcnosti, je
na najlepšej
ceste stať sa
naším koleg o m . To , a k ý
potenciál v sebe skrýva a ako
by ho mohol
najlepšie využiť,
zistíme pri osobnom rozhovore
s uchádzačom
o prácu.

Nemyslíte si, že dôvodom je ich viacnásobné
odmietnutie inými zamestnávateľmi? Viete,
nie každý má to šťastie, že je zdravý a má spokojnú, zdravú a šťastnú rodinu.
Iste. Pri našej práci sa stretávame s rôznymi
osudmi. Mnohé sú veľmi inšpiratívne. Je preto pre nás veľkým zadosťučinením, keď práve
ľuďom s trpkým osudom môžeme pomôcť.
Stačí im dodať viac odvahy. Rozumiem aj
tomu, že sa cítia nepotrební a sklamaní. Môžu
mať však talent, ktorý zatiaľ v sebe neobjavili.
PSS im dá šancu a nádej na lepší život.
Aký talent máte na mysli? A kto sa teda
môže uchádzať o prácu v Prvej stavebnej sporiteľni?
Talent počúvať. Ostatné ich naučíme. Nebudeme sa pýtať na známky v škole, na sociálne pomery ani na pôvod. Šance majú všetci rovnaké.
Každý, kto rád spoznáva nových ľudí, pozorne počúva, chce rozšíriť svoje vedomos-

To znie naozaj zaujímavo. Spomenuli ste, že
banka nie je len o číslach. Predstavte nám
teda bližšie prácu, ktorú ponúkate.
Na začiatku vám položím niekoľko otázok.
Plní ľuďom sny, ale nie je Ježiško? Vďaka
nemu ste doma rýchlejšie, ale nie je taxikár?
Mení bývanie na domov, ale nie je architekt? Kto je to? Nemusíte si lámať hlavu. Je
to obchodný zástupca PSS. Jeho poslaním je
pomáhať ľuďom nájsť cestu k vysnívanému
bývaniu. Nepredáva. Ponúka riešenie.
Prečo by sa mal niekto rozhodnúť pracovať
ako obchodný zástupca Prvej stavebnej sporiteľne?
Poznáte vo svojom okolí rodiny s malými
deťmi, ľudí ktorým ich zdravotný stav neumožňuje pracovať 8 hodín denne alebo sedmospáčov, ktorým robí ranné vstávanie tak
trochu ťažkosti? Ja ich mám vo svojom okolí
veľa. Obchodný zástupca PSS je pánom svojho času. Pracovnú dobu si môže prispôsobiť
svojim potrebám i potrebám svojej rodiny.
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Rozumiem tomu správne, že v kancelárii nemusia sedieť celý čas?
Kancelária, vrátane moderného technického
vybavenia, je k dispozícii viacerým obchodným zástupcom a je to len jedno z miest, kde
môžu svoju prácu vykonávať. Pracovať môžu
doma, v parku, v kaviarni, vlastne kdekoľvek,
kde im to bude vyhovovať. Odporúčame
však, aby bol v kancelárii vždy aspoň jeden
pracovník PSS. Kancelária je stále najlepšie
miesto pre potenciálnych klientov, ktorí sa
v nej môže zastaviť aj bez predchádzajúceho
dohovoru.
Každého bude zaujímať aj ﬁnančné ohodnotenie. Čo im odpoviete, keď sa vás opýtajú
na odmenu za prácu?
Presne ako ste povedali. Dostanú odmenu
za prácu. Takže ten, kto chce a bude pracovať, bude podľa toho aj odmenený. O tom,
koľko zarobí rozhodne len on sám. Finančné
ohodnotenie je nepochybne nastavené motivačne. To však zďaleka nie je všetko. Nových
kolegov podrobne uvedieme do problematiky
a tí skúsenejší sa s nimi radi podelia o svoje
poznatky. Majú možnosť získať výhodné účelové pôžičky na vytváranie vhodného pracovného prostredia, stavebné sporenie a úvery so
zvýhodnenými podmienkami a iné exkluzívne motivačné aktivity, spoločenské a športové
akcie celoslovenského i regionálneho charakteru.
Fantastické. Tak už len posledná otázka. Ako
sa môžu uchádzači o prácu obchodného zástupcu PSS na vás nakontaktovať?
Stačí, keď navštívia stránku:
www.pracapss.sk
alebo www.pss.sk/kariera
a dozvedia sa viac.

4
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zdravie / politická inzercia, SLUŽBY

Diéta na zníženie hladiny cholesterolu

3
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Nerozumiem tomu. Pán Trubana sa
zrejme tiež dotklo, že som sa ohradil voči
tomu, že neustále prezentuje ľudí z PS/
SPOLU ako nových politikov, hoci jeho
najbližší kolegovia Štefunko či Beblavý sú
v skutočnosti v politike 20, respektíve 17
rokov a prestriedali kopu strán.
Lenže aj pri kauze „Námestie SNP“
ako aj pri Beblavom a Štefunkovi som
hovoril len a len pravdu, ale pán Truban
tvrdí, že práve takáto politika - hovorenie
pravdy, je prekážkou našej spolupráce.
Myslím, že sa mýli. Ak má prísť ku skutočnej zmene, musí skončiť systém, kde
existujú dve pravdy - jedna pre „našich
ľudí“ a druhá pre ostatných. Kde zákony a
pravidlá platia podľa sympatii a známostí.
Ak chce pán Truban byť raz lídrom, ktorý prinesie skutočnú zmenu na Slovensku k
lepšiemu, mohol by používať menej slov o
slušnosti a spolupráci, ale o to viac takých
činov. A hlavne menej nemiestnej pýchy a viac
pokory. Nabobtnané
ego a povýšenecký
prístup k prípadným
partnerom sú vlastnosti, ktoré sú presným opakom toho, čo
človek, ktorý sa chce raz
stať dobrým premiérom potrebuje.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO
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O základných princípoch diéty si povieme nabudúce.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku

2 izbový byt
Snina

Termín konania dražby:
dňa 28.08.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov,
okres Prešov, Prešovský kraj.
Dražobná zábezpeka: 2 500,00 EUR
Predmet dražby: dvojizbový byt o výmere 53,93 m2, na ul. Palárikova
v meste Snina. Byt č. 53 je na 6.p., vchod č. 2, v bytovom dome súpisné
č. 1603. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového
domu je o veľkosti 55/4684. Spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č.
7522/3 je o veľkosti 55/4684. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 7817,
k.ú. Snina.
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OBNOVA STRIECH
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Pri diéte treba sledovať prijatú
energiu potravou, prepočítavať kalorické tabuľky, zloženie potravín. Je to
síce náročnejšie, ale aj nevyhnutne
potrebné, ak si niekto chce upraviť
cholesterol, či hmotnosť. Jednoducho
to bez znalostí o výžive nejde. Dobrou
správou je, že takto získané vedomosti spôsobia, že nebude človek tápať či
a prečo je dané jedlo povolené, alebo
nie. Naučí sa každý, ktoré sú zdravé
a ktorí nezdravé tuku, ktoré cukry sú
prospešné a ktoré nie. Tí, ktorí nechcú
rátať, môžu si skladbu
stravy vyskladať podľa
odporučených porcií
a ich veľkosti.

0918 217 665

Kontakt: 02/32202721, 0911 833 869, bela@platitsaoplati.sk,
www.platitsaoplati.sk
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Celkový denný príjem energie
podľa požadovaného cieľa:
ɧ úprava hladiny cholesterolu: muži

2 500 kilokalórií (kcal), čo je 10 500
kilojoulov (kJ) a ženy 1 800 kcal, teda
7 560 kJ
ɧ úprava cholesterolu a hmotnosti:
muži 1600 kcal teda 6720 kJ, ženy 1 200
kcal, čo predstavuje 5040 kJ

52-0005-113

2 4
3

3 hlavné zásady o zložení tukov v strave na zníženie hladiny cholesterolu:
ɧmaximálne 7 percent nasýtených
tukov
ɧPD[LP£OQHPJFKROHVWHUROX
ɧnenasýtené tuky predstavujú 25 – 35
percent energie

Najnižšie podanie: 9 500,00 EUR
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TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, pomáha chudnúť.
TLC diéta je určená nielen ľuďom
s vysokou hladinou cholesterolu, ale je
vhodná aj na úpravu hmotnosti. Skratka pochádza z anglického Therapeutic
Lifestyle Changes, znamená liečebné
zmeny životného štýlu. Bola vyvinutá
americkým Národným ústavom zdravia v roku 2001 v rámci Národného
cholesterolového edukačného programu a vyvolala ohlas u kardiológov aj
diabetológov. V roku 2019 má 8. miesto
medzi všetkými posudzovanými diétami podľa odborníkov, v roku 2014 dokonca obsadila druhú priečku.

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
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031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Dovoľte, aby sa
som najprv vrátil
ku kauze „Námestie
SNP“. V nej ma ľudia zo Za slušné Slovensko“ obvinili,
že som im odmietol
vydať námestie na
oslavy 30. výročia Novembra 1989. Keďže
to bola lož, respektíve neslušný výmysel,
lebo ma nikto od nich a ani nikto iný v tej
veci nekontaktoval, ohradil som sa voči
tomu. Čo asi nečakali.
Po týždni útokov od nich a novinárov hlavne z médií, ktoré vlastní Penta, či
Týždňa, ktorý Penta štedro dotuje, však
nastal zásadný obrat. Keďže som sa nevzdával, nakoniec Za slušné Slovensko
kapitulovalo a muselo priznať, že si to na
mňa vymysleli. Aspoň, že tak.
Tesne predtým ich klamstvo obhajoval Michal Truban a zastal si ich. Keď priznali klamstvo, myslel som, že Truban sa
mi ospravedlní, ale nie, miesto toho vyšiel
ešte viac do útoku voči mne a nášmu hnutiu OĽANO, že si s nami nedokáže predstaviť spoluprácu.
Nuž, história sa opakuje. Presne tak
isto ako Gazda pravice Procházka pred voľbami v roku 2016 v košeli s vyhrnutými rukávmi, tak isto aj dnes samozvaný „budúci
premiér“ Michal Truban, vopred kádruje
ľudí na hodných a nehodných byť v „jeho
vláde“. Na ľudí slušných a tých ostatných.

(1. časť)
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t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

HU19-31 strana-
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27-0017-40

Nie boj za pravdu, ale pýcha
je nepriateľom spolupráce

6
práca, SLUŽBY, domácnosť
BITU FLEX s.r.o.

+ĕDGiPHQRY~SRVLOX

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

do nášho tímu na pozíciu :

+/$91ë.8&+É5.8&+É5.$

- odstránenie nečistôt
- vynikajúca nepriepustnosť vody
- rýchla obnova žľabov a komínov
- vzhľad škridle
- nízka hmotnosť
- vysoká životnosť
Bituflexroznava@gmail.com

mzda brutto: 5,20 - 5,80€/ hod ( TTP )
Záujemcovia píšte na mail:
DGPLQ#KRWHOSRGEUDQRXFRP

WWW.HOTELPODBRANOU.COM

0944 277 555

0950 266 604

99-0158

PRçQRVĨSUiFHSUHSiU\
SRVN\WXMHPHXE\WRYDQLH]GDUPD

- 25 rokov záruka
a dlhoročné skúsenosti
- zameranie zdarma
- bez zálohy
- kvalitný taliansky
materiál zn. Index

REKLAMA

V NOVINÁCH

HU19-31 strana-
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týždenná
distribúcia

14€

grafický návrh
v cene

0908 979 512

7
tasr / práca
HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
Redakcia:
PZP|
PZP|
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humensko@regionpress.sk

||
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REGIONPRESS s.r.o.
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INZERCIA

Jana Paľová

0908 979 512

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
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DISTRIBÚCIA (25.000 domácností)
Distribúcia každý týždeň: Humenné, Suchý Jarok, Vranov nad
Topľou, Čemerné, Medzilaborce
+ Distribúcia v nepárnych týždňoch: Hanušovce nad Topľou,
Brestov, Papín, Závadka, Tovarné,
Dlhé nad Cirochou, Slovenská
Kajňa, Sedliská, Zámutov, Sečovská Polianka, Zemplínske Hámre

AOBP>àPMLILȵKLPQF
MERKURY BROKER, s.r.o.
)BQKȚàͽà
ͽͽàͽà(LȆF@B
EQQMTTT JBOHROV?OLHBO PH

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

(LKQ>HQ
(LKQ>HQKȚàLPL?>à3I>AFJȝOà0QOLMHLSPHȢ
1BI à àͽàà
ß J>FIà
SI>AFJFO PQOLMHLSPHVJBOHROV?OLHBO PHà

Medzilaborce

Humenné

Snina

Vranov n/Top¾ou

85_0500

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

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

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

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

ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

OPERÁTOR VÝROBY
Plat od 520 € - 600 €
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PRÍJEM ZAMESTNANCOV PRE NOVÝ PROJEKT DO ROKU 2029 : IHNEĎ

7
1 3
3 2

6

87-0040

S

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

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

7

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
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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

8
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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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EDITORIÁL / SLUŽBY

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

��látky od 98 €

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

rámové
bezrámové

Mo������výhry 300 €
63-0121

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

www.balkona.eu
0918 477 323

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0077

Z�AVY A��DO 30�

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!

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

firma

STARF

Zabudnite na kľúče

VYSKÚŠAJTE TERAZ
NA 3 MESIACE
ZADARMO*

prijme

* Platí pre prvých 20 záujemcov

SKLADNÍK /NEMECKO/
2200 EUR/BRUTTO

ELEKTRONICKÝ ZÁMOK, ONLINE SPRAVOVANIE
PRE HOTELY, APARTMÁNY, FIRMY A DOMY
49-0093

mobil: 0910 187 568, 0910 179 951
e-mail: sk@bookinglock.com
www.bookinglock.com

MÄSIAR /RAKÚSKO/
2800 EUR/BRUTTO

%    &
"  $ #'(  

 $ 
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INZERUJTE S NAMI!

0800 162 162
www.stannah.sk

ceny už od
85_0520

 
 

zamestnancov?

52-0086

600 000
Stannah

MÄSIAR - POMOCNÍK /RAKÚSKO
2400 EUR/ BRUTTO

HĽADÁTE

"
(&$   

 

34-0136

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď
85_0517

85-0005

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD., NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

0903 431 350

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

HU19-31 strana-
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12€

0908 979 512

85_0518

� MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

