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Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia

Teraz je to najlacnejšie !!!

ŠTVORKOLKY A CROSSY
www.stvorkolky-atv.sk

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.

Kvalita
Kval
alititaa vý
výro
výrobkov
ýrobk
bkoo a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!
bk

Unitermont

Kukorelliho 60

0915 856 447

HUMENNÉ

unitermont@gmail.com

(oproti Mestskému úradu)

0915 748 518

Tieniaca
Tie
Ti
Tien
i niaca
niiaca
aca ttechnika
tech
h ik
ik a

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

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

0908 208 908

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

62-0006

Jozef Hatala
Humenné

Týždenne do 25 000 domácností

za NAJLEPŠIU CENU !!!

Elegant
orech

Hladké
javor

Tri pásiky
mahagón

Slovenská
norma
V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT
OBHLIADKA ZDARMA

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

Dovoz a montáž
ZDARMA

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

ZVUKOVÁ A TEPELNÁ IZOLÁCIA

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

0918 874 969

87-0006

62-0055

399€

BEZPEÈNOSTNÉ DVERE
LIBRABIS BEZP
bezpečnostné dvere

PLECHOVÉ
GARÁŽE

3x5m

rokov
na trhu

87-0038

10

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

0907 148 965
0905 195 458

87-0027

62-0052

STUDNE

2
právnik radí / politická inzercia
Podstatou finančného leasingu
je dlhodobé prenechanie predmetu
nájmu do užívania lízingovému nájomcovi za odplatu, pričom nájomca
je oprávnený po uplynutí dohodnutej
doby nájmu odkúpiť predmet nájmu
za vopred dojednanú kúpnu cenu.
Ide teda o finančný prenájom, po
ukončení ktorého po zaplatení poslednej splátky a kúpnej ceny dochádza
k prevodu vlastníckeho práva z prenajímateľa na nájomcu. Zmluva o finančnom leasingu, resp. leasingová zmluva
neexistuje ako samostatný zmluvný
typ ani v občianskom, ani v obchodnom zákonníku. Spravidla je uzatváraná vo forme nepomenovanej zmluvy, a preto všetky náležitosti zmluvy
upravujú zmluvné strany samostatne
na základe vzájomnej dohody. Zmluva však musí dostatočne určiť záväzky
poskytovateľa i príjemcu finančného
leasingu. Podstatné náležitosti, ktoré
by mala zmluva o finančnom leasingu obsahovať sú určenie zmluvných
strán, vymedzenie predmetu nájmu
a podmienok jeho užívania, určenie
doby trvania nájmu a zmluvy, platobné
podmienky, t. j. výška splátok a výška
kúpnej ceny.
Predmetom leasingovej zmluvy
môže byť tak hnuteľná ako aj nehnuteľná vec. Vlastníkom predmetu nájmu je
až do uhradenia všetkých záväzkov zo
strany nájomcu leasingová spoločnosť,
čiže poskytovateľ leasingu. V prípade

finančného leasingu však nebezpečenstvo škody na prenajatej veci prechádza na nájomcu momentom začatia
leasingového vzťahu. Za udržiavanie
predmetu leasingu zodpovedá tiež
nájomca. Nájomca sa teda musí starať
o predmet prenájmu tak, ako keby bol
jeho vlastníkom. Práva a povinnosti
zmluvných strán spravidla vymedzuje
zmluva o finančnom leasingu a doplnkovo aj všeobecné obchodné podmienky leasingovej spoločnosti.
Rovnako ako zmluva aj tieto podmienky by mali byť predmetom rokovaní zmluvných strán pred podpisom
zmluvy o finančnom leasingu. Výhodou finančného leasingu pre nájomcu
je najmä skutočnosť, že nemusí vynaložiť peňažné prostriedky na jednorazovú kúpu potrebnej veci, pretože
predmet finančného leasingu uhrádza
vo forme pravidelných splátok. Nájomcovi nevzniká ani povinnosť na kúpu
predmetu nájmu po uhradení poslednej splátky leasingu. Nevýhodou finančného leasingu však môže byť vysoké nájomné, ktorého súčasťou býva
spravidla zisk leasingovej spoločnosti
a všetky náklady s leasingom spojené.

Dobré časy sa
končia,
potvrdzujú to najnovšie čísla z
ekonom i k y.
Koniec nadštandardných časov
dáva dobrý dôvod na vystavenie vysvedčenia,
ako vláda Smeru využila toto obdobie.
Vláda dlho odkladala svoj
hlavný cieľ, ktorým bol vyrovnaný
rozpočet. Miliardová diera v rozpočte naznačuje, že tento cieľ ani
po rokoch zbytočného odkladania
nebude splnený. Preto sme opakovane vyzvali ministra financií, aby
zabránil ďalšiemu rozvratu verejných financií a pokutám za zlé hospodárenie od Európskej komisie.
Namiesto zvyšovania daní by
mal minister financií predstaviť rozumnejšie hospodárenie v súlade s
tým, čo mu navrhuje útvar Hodnota za peniaze. Plnenie týchto odporúčaní je totiž zatiaľ katastrofálne.
Aj keď spomalenie ekonomického rastu prebieha vo väčšine
ďalších európskych štátov, práve
na Slovensku sa ekonomický rast

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

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

spomaľuje výraznejšie, ako v iných
štátoch. Jedným z dôvodov je, že
vláda opakovane zlyháva pri čerpaní eurofondov, vrátane výstavby
diaľnic. Je to vidieť aj pri posledných číslach stavebníctva, ktoré v
júni zaznamenalo takmer 4-percentný prepad. A pritom prepad nie
je väčší len vďaka hypotekárnemu
boomu a výstavbe bývania. Samotné práce na inžinierskych stavbách
poklesli o vyše 16%.
Preto odkazujeme tejto vláde,
aby skončila štvorročné dovolenkové obdobie, kedy prejedala
príjmy a premrhala dobré časy, a
aby konečne začala pracovať.
Slovensko sa prepadlo v kvalite podnikateľského prostredia.
Chýbajú nové súkromné investície
a vláda ekonomiku
naďalej drží len pri
manuálnej výrobe,
ktorá ponúka nízke mzdy. Preto treba zásadne zmeniť
smerovanie Slovenska v najbližších
voľbách.

» Eduard Heger

tieňový minister financií a hospodárstva
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Vláda prejedla dobré časy
a Slovensko nepripravila na budúcnosť

Zmluva o finančnom leasingu

ALU RENOSTAV s.r.o.
Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY

pre pohodlie domova...
PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE
DECCO 83

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

MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

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

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

87-0013

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

390 EUR

30 ROKOV NA TRHU
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85_0034

INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY

3
sLUŽBY, relax

STRIEKANÉ IZOLÁCIE
Nemecká kvalita

NOVINKA

87-0012

KRT - VRT

Pretláčanie - krtkovanie

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

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

62-00012

0902 348 974

STROJOVÉ KOPANIE

Zemné výkopové práce

Nie môžme, ale môžeme. Slovenčina naša
Nie pracná drina, ale prácna drina.
Zemné výkopové práce

PREPICHY
POD CESTY

85-0234

0918 217 665

62-0008

rýchlo a lacno

27-0017-43

SERVIS
OKIEN

85-0052

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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redakčné slovo, farmári / SLUŽBY

Kto má nárok na odškodné

Nehaňte ľud môj
Alebo aktuálna spomienka na Andreja Sládkoviča. Básnika, literárneho kritika a prekladateľa, predstaviteľa slovenskej romantickej
generácie. Treba pripomenúť tej časti spoločnosti, pre ktorú existujú iba
playmate, gigolovia, modely a modelky, zopár urehotaných (samých
na sebe) takzvaných humoristov a
plastikami neustále prerábané kreatúry.
V časoch Sládkoviča u nás ešte žil
ľud. Možno aj teraz, akurát ho nevidno
a nepočuť. Básnik stál na jeho strane,
bránil ho pred uhorskými nabobmi,
samozvanými veľmožmi s bizarnými
nápadmi.
„Nehaňte ľud môj“, volal Sládkovič
na „klebetárskych posmievačov“. Apeloval na nich - …. „nehaňte ľud môj, slepí sudcovia! Že ľud môj je len ľud sprostý, často sú múdri hlúpi ľudkovia dľa
súdu svetskej (nie vašej – pozn. red.)
múdrosti.“
Tak teda, „nehaňte ľud môj, ústa
nečisté“! Samozvaná dokonalosť, vás,
ľudí vidieka a regiónov nazýva najnovšie „tradične zaostalou a pokryteckou pobúrenou slovenskou krčmou“.
Iba preto, že krútite hlavami nad tým,
ako môže niekto diskutovať s deťmi o

drogách a vlastných skúsenostiach s
nimi, akoby diskutoval o zážitkoch z
nejakého prázdninového výletu na bicykloch.
Nie, takto nie! Tak, ako som za neprijateľné zo strany hlupákov považoval
označenie „bratislavská kaviareň“ na
ľudí pracujúcich hlavou, tak odmietam
„pomenovanie pokrytecká slovenská
krčma“, ktorým sú najnovšie častovaní
poctiví pracujúci občania na vidieku,
odsudzujúci právom amorálnosť (ak nie
páchanie trestného činu) kýmkoľvek,
hoc aj z tej „bratislavskej kaviarne“.
Andrej Braxatoris Sládkovič si vo
svoje dobe povzdychol: „Ach, zlé sú
časy! Na všetky strany svet žertvuje
bohom zlatým. Ale nechaj mi národ bez
hany; národ patrí k veciam svätým!“
Odvtedy uplynulo už takmer 150 rokov! A ja spolu s ním a zrejme aj spolu s
mnohými z vás zvolávam to
Sládkovičovo - „nehaňte
ľud môj“. Dôrazne, nástojčivo a áno, aj pobúrene,
hoci som abstinent!
Všetko dobré, ľud
môj, prácu, obživu a
zdravie!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

(po likvidácii chovov úžitkových zvierat)

siace,
ɧNµSLXGRNODGXRQDULDGHQ¯RSDWUHQ¯
ktorý vystavila príslušná regionálna
Ministerstvo pôdohospodárstva veterinárna a potravinová správa,
a rozvoja vidieka SR ma v pláne ɧ NµSLX GRNODGX R ]UXģHQ¯ RSDWUHQ¯
odškodniť chovateľov ošípaných, ktorý vystavila príslušná regionálna
ktorým boli nariadené veterinárne veterinárna a potravinová správa,
opatrenia na likvidáciu ošípaných ɧ NµSLX GRNODGX SUHXND]XM¼FHKR
množstvo dodaných mŕtvych tiel zviekvôli africkému moru ošípaných.
rat do prevádzkarne
Chovatelia ošípaných, budú môcť po- ɧ QD VSUDFRYDQLH ŀLYRÏ¯ģQ\FK YHGĀDMžiadať o odškodnenie prostredníctvom ších produktov.
výzvy pre nepodnikateľov – chovateľov
zvierat – všetky informácie nájdu na Požiadať o odškodnenie
stránke ministerstva, tu: http://www. môžu do 13. septembra 2019.
Predovšetkým musia byť ukončené
mpsr.sk/sk/index.php?navID=1344&veterinárne opatrenia v danej oblasti.
navID2=1344&sID=17&id=14407
Odškodnenie sa vzťahuje len na registrovaných chovateľov, ktorý si splniVýška kompenzácie
li legislatívne požiadavky. Nahlásenie
bude predstavuje:
Ošípané hmotnostnej kategórie do 40 infikovaných zvierat štátnemu alebo
kg (vrátane odstavčiat) – 3,00 eurá/ kg súkromnému veterinárnemu lekárovi
Ošípané hmotnostnej kategórie nad 40 je mimoriadne dôležité na zamedzenie šírenia nákazy do ďalších oblastí
kg – 1,40 eura/kg
Slovenska! Ak držiteľ zvierat doposiaľ
nenahlásili chov ošípaných miestnej
Chovatelia musia doložiť:
ɧY\SOQHQ¼ĿLDGRVħRSRVN\WQXWLHGRW£- Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, je nevyhnutné, aby tak bezcie (príloha č. 1) a
ɧY\KO£VHQLH SU¯ORKDÏ SRGĀDY]RUX odkladne urobil!
ktoré sú súčasťou tejto výzvy,
ɧ GRNODG R ]ULDGHQ¯ EDQNRY«KR ¼ÏWX
žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať,
ɧ Y¿SLV ] FHQWU£OQHKR UHJLVWUD KRVSR» Zdroj: MP a RV SR
dárskych zvierat, nie starší ako tri me-

Slovenčina naša
Nie rohlík,
ale rožok. Nie lízatko, ale lízanka.

OBNOVA STRIECH

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

Slovenčina naša
Nie buď
na mňa milý, ale buď ku mne milý.

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
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zahraničie / SLUŽBY, práca

Charita v Británii a na Slovensku
presvedčenia, nie ako zdroj príjmu.
Naozaj nerozumiem tej slovenskej
logike: Ako vývesný štít si dáme pohostinnosť, ale keď máme pomôcť potrebným, tak nasleduje „čo z toho budem
mať“? Netvrdím, že sú všetci Briti anjeli, ale už základná logika mi dáva na
jazyk, že „ak sa budú mať dobre ľudia
vôkol mňa, budem sa mať dobre aj ja!“
Podozrievanie, kto z akej charitatívnej činnosti koľko „trhne“ je nebezpečné hneď pre dva dôvody. Prvým je,
že po dlhodobom podozrievaní a obviňovaní sa človek naozaj začne správať
ako sa od neho očakáva, ergo začne
sledovať grantové výzvy podľa toho, či
pozná správnu spojku, ktorá mu za istú
protihodnotu zaručí priklepnutie dotácie a následne koľko z toho môže uliať
sám sebe. Je tu však ešte horší dopad a
to je zľahostajnenie až demoralizácia
tých, ktorí by to chceli robiť skutočne
poctivo. Nuž a tam prichádzame o potenciál, ktorý je zlatom nevyvážiteľný.
Človeka, ktorý má odborné znalosti a zároveň úprimnú snahu pomáhať svojmu okoliu totiž nezvesíte z vešiaka.
Skúsme sa nad sebou poctivo zamyslieť, predpokladajme v ľuďoch to
dobré, aj keď sa pri tom isto neraz popálime. Ľudia, ktorí to myslia, sú totiž
tými, ktorí robia svet lepším a nesmú sa
zadupávať do zeme.

J
ODBORNE
STI
SPÔSOBILO
87-0085

Pracujem v neziskovke v Anglickom
Birminghame. Aby sme si udržali
status takejto spoločnosti, musíme
odviesť viditeľnú prácu v prospech
komunít a to naozaj neziskovo.
Teda, bez osobného zisku. Bez odmeny.
Raz ide o charitatívny výstup na niektorú horu (takto sme vyšli na najvyššiu horu Británie a vyzbierali sme 1.600
britských libier na liečbu kamarátovej
dcérky s mozgovou obrnou), inokedy
podporujeme indickú komunitu alebo
hluchonemých pri výbere dodávateľa
energií. Tento rok vystupujeme na najvyššiu horu Anglicka a Walesu v kostýmoch Harryho Pottera a chceme tak
vyzbierať fiancie pre znevýhodnené
deti, hlavne na ich vzdelanie.
Všetko spomenuté je v príkrom rozpore s tým, čo si o neziskovkách na Slovensku myslia Slováci. Smutnejšie je už
len to, že si to myslia oprávnene, aspoň
v mnohých prípadoch. Keď som si prechádzal dedičským konaním po zosnulom príbuznom, padla samozrejme
otázka, z čoho sme žili a čomu sme sa
venovali. Popri mojej práci barmana a
spoločnej divadelnej agentúre som notárovi spomenul, že sme mali spoločnú
neziskovú organizáciu. „Tak to ste mali
slušný príjem.“ Nie a nie mi uveriť, že
sme tú neziskovku platili sami zo svojho, teda že sme to mali ako aktivitu z

Slovenčina naša
Nie
po vzore, ale podľa vzoru.

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra Veľká Británia

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

75-27

0903 404 935

Makrolon
ƁwŏƆƉÅųŅĹǄ
ŏƆØƗǉƉ7wĵ2 s DPH

Kvalitný materiál pre
nerozbitné zasklievanie
a prestrešovanie

Makrolon Ultralight
ƗwŏǉƉÒĝų°
ŀØǉƁƉ7wĵ2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník
Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
'±ĬŻĜå±ĩÏĜŅƴæŞŅĹƚĩƼĹ±×www.polykarbonat.sk/akcia
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721190228

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

7
riadková inzercia, vtipy / práca

iwin

services spol. s r.o.

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

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

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

prijme do TPP alebo na živnosť

Skúsených ZATEPĽOVAČOV, MURÁROV,
TESÁROV, PRACOVNÍKOV na stavbu
k realizácii stavieb a rekonštrukčných prác.

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Miesto výkonu práce: Vranov nad Topľou
Ponúkaná mzda: 600-900 EUR mesačne brutto.

INZERCIA

Jana Paľová

0908 979 512

Bližšie informácie poskytneme telefonicky alebo na osobnom pohovore.
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

0905 902 180 • personalna@iwin.sk
BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 144 125

Ďalšie profesie: betonár, viazač armatúr, tesár, žeriavnik,
zámočník, odlievač – bližie informácie telefonicky alebo
osobne. Ponúkaná mzda: 600 – 900 EUR mesačne brutto.

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

87-0015

KONTAKT:

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

NÝ
PRÁCA NA HLAV
ER
M
PO
Ý
VN
O
PRAC

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

ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

OPERÁTOR VÝROBY
Plat od 520 € - 600 €

Medzilaborce

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

Snina

Vranov n/Top¾ou

87-0040

PRÍJEM ZAMESTNANCOV PRE NOVÝ PROJEKT DO ROKU 2029 : IHNEĎ

Humenné

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

75-08

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

HU19-33 strana-
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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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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

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

splátky od 98 €

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

VOLAJ IHNED:
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

Facebook: aiwsk

• BRATISLAVA • TRNAVA • HLOHOVEC • NITRA • MALACKY • LOZORNO ...

34-0154

PRÁCA IHNED

www.aiw.sk

Personálna & pracovná agentúra

personal

E U RO

63-0131

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0918 477 323

Personálna & pracovná agentúra

Možnosť výhry 300 €

32-0077

ZĽAVY AŽ 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!

��������������������������

dobrá práca, ZDARMA BUS,
tak to snami skús!

Operátor výroby ( Košice )
3ULHPHUQ£PHVDËQ£P]GD760 € / brutto

STAVEB
EB
BNÉ
ÉHO
HO M
MAJ
A ST
AJ
S RA
R
TPP ���������������������������

]PHQQ£SUHY£G]ND

���������
���
�

=£NODGQ£P]GDƗERQXV\]DGRFK£G]NXFHVWRYQ«
RVREQRVWQ«RKRGQRWHQLHY¯NHQGRY«SU¯SODWN\DLQ«
(PRĚQRVć]DEH]SHËHQLDXE\WRYDQLDDOHERGRSUDY\]GDUPD)

TPP �������������

��������������

413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
����� in
nfo
f @g
@ sk
ksrro.sk
k

85_0550

������������������������������������

800 246 sms : 0902 920 987
34-0155

Bezplatná linka: 0800
NRVLFH#DGHFFRFRP

HĽADAJ
NÁS AJ NA

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

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

Prijmeme

ELEKTRIKÁROV
BMÐƟT?HıG?PQI?

17 EUR/NETTO

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

CXNCıCLh

3@WRMT?LGCÐ?ÐBMNP?T?ÐX?@

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

PRA COV NÁ PON
UKA DO ČR

MZDA
OD 1000 EUR

0908 914 180

85_0552

KONTAKTUJTE NÁS

CALL CENTRUM:
0905 552 537 - 0915 971 823

85_0553

ZORAĎOVAČ

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

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

HU19-33 strana-

8

34-0153

Plat:

