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Týždenne do 26 640 domácností

KRT - VRT

0902 348 974

62-0008

Nie nepocho- Slovenčina naša
pil tomu, ale nepochopil to.

PREPICHY
POD CESTY
za NAJLEPŠIU CENU !!!

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

NÉ
VYUŽITE POSLED
letné zľavy!

GARANTUJEME
najnižšie ceny!

Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie,
rozdiel
roz
ro
ozdiel VVám
oz
ám vrá
ám
vvrátime.
ráátime.
tiim
tim
m

Zemné výkopové práce

ŽALÚZIE
Ž
ALÚZIE
Ú

interiérové, exterierové

ROLETKY

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

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

STROJOVÉ KOPANIE

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

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

Jozef Hatala
Humenné

BEZPEÈNOSTNÉ DVERE
LIBRABIS BEZP
bezpečnostné dvere

Elegant
orech

Hladké
javor

5 /m²

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY

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.)

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia
0908 208 908

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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62-0005

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

Plechová strešná krytina

unitermont@gmail.com

62-0027

NYY !
NAJJLLEEPPŠŠIIE CCEEN
za NA

0915 856 447

Zemné výkopové práce

HUMENNÉ

(oproti Mestskému úradu)

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

85-0052

Unitermont

62-0006

KKvalita
li výrobkov
ý bk a dlh
dlhoročné
č é skúsenosti
kú
i = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

Kukorelliho 60

0907 148 965
0905 195 458

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

87-0008

Teraz je to najlacnejšie !!!

STUDNE

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

0918 874 969

87-0006

87-0085

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

87-0027

J
ODBORNE
STI
SPÔSOBILO

85-0234

Pretláčanie - krtkovanie

redakčné slovo / služby, zdravie

Sedem bolestí

ALU RENOSTAV s.r.o.

žiša v jeruzalemskom chráme. Koľko
slovenských detí sa už stratilo navždy
v zahraničí? Koľko sa ich už nikdy nevráti k matkám či otcom, ešte živým,
alebo už na cintorínoch?

Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

Biblické podobenstvá sú stále aktuálne. Predstavujú nám trpezlivosť
a dôveru, ktoré pramenia z múdrosti.
Zároveň nám dokazujú, že tí, čo žijú v
Aby však táto úvaha dávala čita- múdrosti a v láske, môžu hovoriť s moteľovi zmysel, treba sa vrátiť ešte viac cou a istotou. Keď sú ich slová vyjadredo histórie. Kratšia a staršia správa o né s pokornou vierou, majú veľkú moc
stvorení (Gn 2,4b-25) píše, že (stvoriteľ) osloviť srdcia ľudí.
„vdýchol do jeho nozdier (Adamových)
Tak si zopakujme – s pokorou a viedych života. Tak sa stal človek živou
bytosťou. Z človeka robí odvtedy živú rou. A vieru môžeme pokojne vnímať
bytosť dych života. Nie kultúra nená- ako nádej, nielen ako slovo zo slovnívisti. Nenávisť je totiž nezlučiteľná so ka veriacich kresťanov. Alebo nebodaj
tých, ktorí nám hrajú divadlo, že nimi
životom.
sú.
Duše, preniknuté mečom. Mečom
„Oroduj za nás, Matzloby, mečom nadradenosti, mečom
pohŕdania, mečom lživých slov. A do- ka sedembolestná Panna
stávame sa k ďalšej Máriinej bolesti. Mária, aby sme sa stali
Trpela, keď musela s dieťaťom utekať hodní...“
do Egypta pred Herodesom, ktorý dal v
Krásny sviatočstrachu pred novým kráľom vyvraždiť
Objednať sa môžete
na č. t.:
v Betleheme a na okolí všetkých chlap- ný víkend, milí
cov mladších ako dvojročných. Trpela čitatelia!
bolesťou, lebo stratila 12- ročného Je» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

pre pohodlie domova...
INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY

PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE
DECCO 83

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

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

STRECHY

* Spôsoby riešenia porúch správania u detí
predškolského a školského veku,

PRÁCE

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

* Problémy so závislosťami, vzťahové problémy,
úzkosti môžete vyriešiť na individuálnych
sedeniach s pomocou odborníka.
Objednať sa môžete na č. t.: 0902

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY

87-0013

Sedem je v biblickej reči symbolické
číslo a znamená plnosť. Mariánski
ctitelia vymenúvajú často sedem
najznámejších bolestí Božej Matky.
Prvou z nich je proroctvo Simeona,
ktorý jej na 40. deň po narodení Ježiša predpovedal ťažkú budúcnosť
Božieho Syna a aj to, že „jej vlastnú
dušu prenikne meč“.

Najčítanejšie regionálne noviny

296 432

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

0940 88 88 29

62-0060

Psychiatrická ambulancia
Mudr. Amália Balážiová
ul.1. Mája 19, SNINA

87-0002

2

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením
Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?
Materiály:
HLINÍK, DREVO

7

ˇ
rocné
skúsenosti

Áno, pre Nás to nieje problém. Presvedčte sa sami www.montter.sk

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE
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62-00012

0919 370 730 0919 383 363

87-0058

montter@montter.sk

humensko

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby
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právnik radí / politická inzercia, služby

Pellegrini zneuctil Ústavu
o tom, ako Slovensko vydal napospas
mafii a prestal chrániť verejný záujem.
Ako s pojazdným cirkusom prišiel
na rokovanie so všetkými ministrami,
aj keď veľmi dobre vedel, že nám vládni
poslanci dodajú len 5 hlasov, čiže presne toľko, aby sa schôdza ani nemohla
začať. Následne Pellegrini prišiel so zbabelým „argumentom“, že ak ho chceme
odvolávať, tak my musíme zabezpečiť
aj prítomnosť všetkých Beblavého či
Kotlebových poslancov! Absurdné! Ako
my môžeme zodpovedať za prítomnosť
tých poslancov, ktorí nás pri zvolaní mimoriadnej schôdze nepodporili? Nijako.
Nuž čo už. Máme premiéra zbabelca,
ktorý sa bojí toho, že mu vykričím priamo do očí pred celým Slovenskom, že 19
rokov len poctivo slúžil mafii s názvom
Smer - SD. Poslušne kryl 19 rokov každú jednu špinavosť, ktorú Smer spáchal
proti ľuďom, poctivo kryl a obhajoval
každý jeden podvod Kaliňáka, Počiatka
či Fica. Tým sa stal spolupáchateľom, ktorý
je priamo zodpovedný za systém, ktorý
umožnil vyrásť netvorovi s menom Marián Kočner, ktorý si s
pocitom boha dovolil
rozhodovať o živote
nevinných mladých
ľudí.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Úprava výkonu rodičovských práv
a povinností k maloletému dieťaťu
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

Peter Pellegrini
zlyhal v kľúčovej
chvíli. V momente
ako sa ukázalo,
že Monike Jankovskej Národná
kriminálna agentúra (NAKA) zhabala mobil pre závažné podozrenie,
že za úplatky vybavovala Kočnerovi
rozsudky „na želanie“ - mal Pellegrini
okamžite konať a Jankovskú okamžite
odvolať z najvyššieho poschodia ministerstva spravodlivosti. Odmietol to, zrejme len preto, lebo som ho o to žiadal ja.
Uprednostnil svoje ego pred verejným
záujmom a zlyhal v priamom prenose.
Vzhľadom na to, že ani na opakované naše žiadosti a ani po siedmych
dňoch protestov, ktoré sme zorganizovali pred ministerstvom spravodlivosti,
Pellegrini konať odmietol, zozbierali
sme potrebné podpisy, ako káže Ústava
- a podali sme návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády ... a Peter Pellegrini sa rozhodol našu Ústavu v priamom prenose zneuctiť tak, ako doteraz
žiadny premiér.
Právo odvolávať premiéra je de facto jediný spôsob, ako môže opozícia vyvodiť zodpovednosť voči vládnej moci.
Na Slovensku a tak isto aj v celom demokratickom svete. Keď odvolávali Mečiara, strpel to. Keď Radičovú, strpela
to. Len Peťko pustil do gatí, lebo by mu
bolo veľmi nepríjemné počúvať hodiny

Najčítanejšie regionálne noviny

Rodičovské práva a povinnosti, ich dodržiavanie a výkon patria medzi dôležité
faktory, ktoré priamo ovplyvňujú výchovu
a vývin dieťaťa.
Zákon o rodine zaraďuje do obsahu rodičovských práv a povinností najmä sústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu
a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa a správu majetku
maloletého dieťaťa. Rodičia sa stávajú nositeľmi rodičovských práv a povinností narodením
ich dieťaťa. Potreba úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu
nastáva v prípade, ak sa rodičia dieťaťa rozvedú, alebo ak sa dieťa narodí mimo manželstva.
Úprava výkonu týchto práv je v kompetencii
súdu, ktorý ich na návrh jedného z rodičov,
resp. osoby, ktorá zabezpečuje starostlivosť
o dieťa rozhodnutím upraví. Pred samotným
rozhodnutím súdu sa rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu kedykoľvek dohodnúť na úprave výkonu ich rodičovských práv a
povinností. Rodičovská dohoda však musí
byť schválená súdom. Dohoda rodičov nie je
vykonateľná, pokiaľ s ňou nevysloví súhlas
súd. Nakoľko ide o veľmi významný zásah do
práv a povinností rodičov, súd uprednostňuje
rodičovskú dohodu predpokladajúc, že rodičia
dokážu najlepšie posúdiť potreby ich maloletého dieťaťa. Rozdielna situácia nastáva, ak
rodičia nedospejú v zásadných otázkach týkajúcich sa ich maloletého dieťaťa k vzájomnej
dohode, v takom prípade rozhodne na návrh
niektorého z nich súd. Súčasťou úpravy výko-

nu týchto práv a povinností je zverenie dieťaťa
do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch
rodičov za podmienok, že rodičia spolupracujú a je to v najlepšom záujme dieťaťa, na ktorý
sa vždy prvorado prihliada, alebo do osobnej
starostlivosti jednému z rodičov, a zároveň sa
určí rozsah vyživovacej povinnosti, prípadne
aj úprava styku rodiča s dieťaťom. Podmienkou, aby rodičia mohli vôbec vykonávať svoje
rodičovské práva a povinnosti je, že musia mať
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Nakoľko rodičia maloletého dieťaťa nemôžu
zastupovať toto dieťaťa v súdnom konaní,
v ktorom sú účastníkmi rodičia a zároveň taktiež dieťa, tak súd po preskúmaní podmienok
konania ustanoví maloletému dieťaťu kolízneho opatrovníka, ktorý následne toto dieťa
zastupuje pred súdom. Súd by pri rozhodovaní
o výkone rodičovských práv a povinností alebo
pri schvaľovaní dohody rodičov mal rešpektovať právo maloletého dieťaťa na zachovanie
jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy by mal
prihliadnuť na záujem maloletého dieťaťa,
najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby,
stabilitu budúceho výchovného prostredia a
ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove
a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom.

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

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

Nie realizovať práce, ale konať, Slovenčina naša
robiť, pracovať. Nie bednička, ale debnička.
Nie odparkovať (vozidlo), ale Slovenčina naša
zaparkovať. Nie (liter) burčiaku, ale burčiaka.

rýchlo a lacno

0918 217 665

PLASTOVÉ OKNÁ

V ponuke aj hliníkové okná
Kvaliﬁkovane zabezpečíme:

MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, VYSPRÁVKA AJ SERVIS OKIEN
JARNÁ AKCIA! Siete proti hmyzu zdarma, 6-komorový proﬁl za cenu
5-komorového, dovoz okien zdarma, trojsklo za cenu dvojskla

NOVINKA - PERFECTHERM /3 SKLO, 3 TESNENIE/
ĽUBOSLAV OĽŠAVSKÝ 0905 963 297 OLSI.OKNA@GMAIL.COM

HU19-37 strana-

4

83-0341

 Plastové vchodové dvere
 Interiérové žalúzie
 Siete proti hmyzu
 Vertikálne žalúzie


 NOVINKA! Žalúzie deň a noc

Ruská Bystrá

|

TIP na výlet
34-0039-9

www.odb-injektaz.sk

27-0017-50

SERVIS
OKIEN

služby, domácnosť

5

85_0619

87-0012

humensko

OBNOVA STRIECH

BETÓNOVÉ PLOTY

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

AKCIA 1/2 DPH
Dodatočná zľava -10%

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

0918 217 665

27-0017-51

Platí do odvolania

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

Archív novín HUMENSKO

................

www.regionpress.sk
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Špecifiká diét pre cukrovkárov

Množstvo cukrov spolu (jednoduchých aj zložených) je vtedy 225 gramov
na deň. Na porovnanie: bežná racionálna strava obsahuje 320 g cukrov. Z
toho vidieť, že diabetik si musí naozaj
strážiť príjem cukrov v ich najrôznejších
podobách – nejde iba o sladidlá. Denné zníženie tohto príjmu u diabetikov
predstavuje približne 22 sacharidových
jednotiek (SJ).

Cukrovka je ideálnym príkladom, kedy dodržiavanie režimových
opatrení dokáže priaznivo ovplyvniť
hladinu krvného cukru,
metabolickú kompenzáciu, dokonca až na
úroveň až na 80 perCelkové množstvo sa ale môže me- cent. Takže diabetici
niť podľa mnohých faktorov - hmotnosti môžu mať svoje ochodiabetika, fyzickej aktivity, pohlavia, renie vo svojich ruale hlavne aj podľa metabolických vý- kách.
sledkov. U diabetikov je dôležité si vy- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
berať potraviny aj podľa glykemického
Diabetologička, odborníčka na poruchy
indexu (GI). Jedna sacharidová jednotka
metabolizmu a výživy

Stavebná ﬁrma HĽADÁ

ŽELEZIAROV

do panelárne
v Nemecku.

TPP, 2300€/mes. netto

ZDARMA

doprava + ubytovanie
...........................

0907 736 115

KŠX, s.r.o.
ponuka práce

$ǾɔßMOFß$>I>KQB
3LAFșß373/+73ßPH 
*WA>ßod 900€,

"

Ubytovanie hradené Firemná doprava

0903 600 062 - 0948 073 542




Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY




do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR





PRACOVNÍK NITRA



0903 404 935

Trvalý prac. pomer
Mzda: 924 € (po ]DXþHQt

.2+2+ď$'È0($ ý2321Ò.$0("
1iSOĖSUiFH
 výroba televízorov
0]GD¼
 ]iNODGQiP]GD¼
 ERQXV\YRYêãNH¼
 SR]DXþHQt]YêãHQLHP]G\R ¼
Práca v 2 zmennej prevádzke

x
x

x

Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

TLAČIAR - STROJMAJSTER

1,(ý21$9<â(

Slušné a þLVWpXE\WRYDQLH]GDUPD
6WUDYQpYRYêãNH83 € SULþRPVDFKXWQHnDMHWHOHQ]D¼
Cesta z/do práce zdarma
Klimatizované prostredie
Istota a stabilná práca
6WDURVWOLYRVĢNRRUGLQiWRUD

x
x
x
x
x
x

NÁPLŇ PRÁCE:

» obsluha rotačného offsetového
tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

PRACUJTE 2.$0ä,7(
V NITRE!

POŽIADAVKY:

SKLADNÍK NITRA

» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP,
(živnosť, dohoda)






» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej
tlače na pozícii tlačiar

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:




Trvalý prac. pomer

PONÚKANÝ PLAT:

Mzda: do výšky 805 €!
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» základná zložka mzdy
980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

.2+2+ď$'È0($ ý2321Ò.$0("

9iãSODWVDQDY\ãXMHNDåGêPHVLDF=R¼]DWULPHVLDFH máte 805€!
Máte 13. plat
3HNQpDþLVWpXE\WRYDQLHVPH9iP]DEH]SHþLOL
Dopravíme Vás z XE\WRYDQLDDåGRSUiFH
Ponúkame Vám stabilnú a dlhodobú prácu
Jedná sa o jednoduché vy-/naVNODGĖRYDQLH, kontroly, triedenie a
inventúra

0905 555 044



1,(ý21$9<â(
Stravné lístky v hodnote 3,83 €
Náš skúsený koordinátor na EXGHYåG\SUL9iV!
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rado@regionpress.sk
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2,
917 01 Trnava
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PRACOVNÁ PONUKA:





61_0232

Podstatou diét pre diabetikov je, že
pri ich dodržiavaní zásad je dosiahnutá
regulácia príjmu cukrov – či už zložených alebo jednoduchých, tak potrebných na pozitívne ovplyvnenie stravy a
metabolizmu diabetikov.

predstavuje stravu s obsahom 10 gramov
cukrov, glykemický index je číslo na
stupnici od 0 do 100 a jeho hodnota závisí od toho, ako rýchlo sa rovnaké množstvo v potrave vstrebáva a ako rýchlo
ovplyvňuje hladinu krvného cukru v
krvi. Čím je nižší GI, tým sa hladina cukru zvyšuje pomalšie, čo je veľmi dôležité
práve u ľudí s poruchou metabolizmu
cukrov. Naopak potraviny v vysokým GI
veľmi rýchlo a významne zvyšujú hladinu cukru v krvi. Kým u zdravých ľudí dokáže podžalúdková žľaza vyprodukovať
dostatočné množstvo inzulínu na zvládnutie takejto situácie, u diabetikov to tak
nie je a hladina cukru v krvi sa zvyšuje.

45-0273

Je rozdiel, ak sa rozhodneme korigovať našu telesnú hmotnosť z estetických dôvodov a iné je, ak by sme to
mali spraviť na radu lekára. Oboje je
však pre nás zdravotne prospešné.

sudoku / práca

humensko
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ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

OPERÁTOR VÝROBY

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

Jana Paľová

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

Plat od 520 € - 600 €

7
6

PRÍJEM ZAMESTNANCOV PRE NOVÝ PROJEKT DO ROKU 2029 : IHNEĎ

INZERCIA

4 7 6
8
9
1
4
1
7

3

4
O8 9
3 6
8
K
4 6
9
U
1
5 7

-,+2(ß-/Ǘ!Þß+ß-,7ǲ!&Þß3ßȘ/

3
O
1
K 1 5 2
7
6

5
7,
2
8 5 3
4 5
7 1
4
6
8
1
4

Medzilaborce
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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
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www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

nepárny týždeň:
Humenné, Brestov, Papín, Závadka, Medzilaborce, Dlhé nad
Cirochou, Zemplínske Hámre,
Čemerné, Vranov nad Topľou,
Sečovská Polianka, Sedliská, Slovenská Kajňa, Tovarné, Zámutov

85_0607
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0908 979 512

DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)
párny týždeň:
Humenné, Brekov, Jasenov, Kochanovce, Topoľovka, Medzilaborce, Snina, Čemerné, Vranov
nad Topľou
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Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk
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Redakcia:
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YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o
Užhorodská 6080/35A, Michalovce 071 01
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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
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PRÁCA NA HLAV
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87-0040
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94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

6

TIP na výlet

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

Vodná nádrž

STA R I N A

HU19-37 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

zdravie / služby

8

Najčítanejšie regionálne noviny

PRÁCA V ČR

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tmámestále dostatok ponúk
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

�����������������

S VYHLÁŠKOU §21
(732€ + 50€ + 50€ + 15€
+ stravné lístky + ubytovanie )

�������������������

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

� MUŽI/ŽENY DO VÝROBY

.9

AK
CI
30 A

-2

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

�OBSLUHA LIS. ZARIADENIA, LISOVANIE GUMY�

( 520€/mesiac + 0,12€/hod. + 1,20€/
hod. + odmeny + ubytovanie )

131190333

do

��������Nemecky jazyk
���������������������
������2200€
����������������������
���������0901 712 616
0948 632 588
�����������������������

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

HĽADÁTE

HĽADÁ

zamestnancov?

externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA
schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

INZERUJTE S NAMI!

REGRUTÁTOR/KA

ceny už od
33-0032

(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

Miesto práce: DOLNÉ VESTENICE

12€

0908 979 512

HU19-37 strana-
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PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

IENKY

85_0617
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spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

PRACOVNÍKOV:

� ELEKTROTECHNIK/
ELEKTROMONTÁŽNIK

na prácu

0944 113 140

STAJAN SLOVAKIA PRIJME

CALL CENTRUM:

0905 552 537
0915 971 823

Balenie
čokolády / ČR
Vodič VZV a
Retrák /Praha / ČR
Výroba mopov/ ČR
PRAVA zabezpečené
UBYTOVANIE a DO
V, ŽENY aj PÁRY
VHODNÉ PRE MUŽO

85_0626, 85_630

Facebook: aiwsk

32-0077

www.aiw.sk

85_0026

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!

