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Týždenne do 26 640 domácností

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

Teraz je to najlacnejšie !!!

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

Nepremeškajte
!
JESENNÉ ZĽAVY
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62-0006

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

>%(2

031190175
62-0066

0800 500 091 - www.konstrukter.sk
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ROLETKY

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

0948 096 988

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

pre dôchodcov, zamestnaných, živnostníkov,
opatrovateľov.

-/ǳ!à-/ßà(ȅ"^%,

interiérové, exterierové

OCHRANA PROTI PREHRIEVANIU DOMU

PÔŽIČKY
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Kontakt:

786%29

0918 597 014

unitermont@gmail.com

MAĽOVANIE INTERIÉROV

46)Ï8%.8)7-

J
ODBORNE
STI
SPÔSOBILO

0915 856 447

62-0064

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia
0908 208 908

HUMENNÉ

(oproti Mestskému úradu)

62-0027

Unitermont

Kukorelliho 60

87-0085

Jozef Hatala
Humenné

Kontakt: 0911 743 667

27-0128

87-0027

0907 148 965
0905 195 458

Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie,
rooz
ozdi
dieel
el Vám
Vám
Vá
ám vrátime.
vrá
rátitim
ime.
rozdiel

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!
JNOSŤ!

Návratnosť
2-3 roky!!!
0915 927 993 MASTER GROUP s.r.o.
0940 707 621 www.mgroupsro.sk

87-0008

Čistiace a upratovacie služby

STUDNE

85_0743

za NAJLEPŠIU CENU !!!

GARANTUJEME
najnižšie ceny!

domácnosť, služby
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Slovenská
norma
V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT
OBHLIADKA ZDARMA

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

dvere
s montážou

Certifikát
od národného
bezpeènostného
úradu.

Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

S
www.LIBRABIS.sk
MICHALOVCE , TESCO

0918 874 969

Máte SÚDNY spor ?
s BANKOU, s ÚŽERNÍKMI,
s dražobnými
PODVODNÍKMI ?

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

AKCIA od 698 Eur

KRT - VRT

Pretláčanie - krtkovanie

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

0902 348 974

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

Námestie Slobody 28, HUMENNÉ

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

Rastislav HUDÁK
revízny technik

82

61_0015

ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY EL. ZARIADENÍ
A BLESKOZVODY, BEZ OBMEDZENIA NAPÄTIA TRIEDA B,
+-,2ĂƠ Ð-.04 Ðē"0Ơ  Ð#*#)20-',Ɵ2*İ,^Ð.0Ă!#

JESENNÉ
ZĽAVY

+ ZĽAVY pre dôchodcov
TIENIACA TECHNIKA: žalúzie a siete proti hmyzu

057/772 06 20, 0905 253 009, bosko.lubomir@mail.t-com.sk, mahagon@zmail.sk
85_0741

Ð Ð,GƢLĖÐ.MJG?LI?Ð ÐTEL,/FAX:Ð ÐÐÐ Ð+- '*Ð
ÐÐ ÐEMAIL:ÐP?QRGQJ?T FSB?I?RJ?Q QI

Pešia zóna vedľa Raiffeisen banky
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87-0029

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

Zemné výkopové práce

STROJOVÉ KOPANIE

85-0052

Zemné výkopové práce

62-0008

PREPICHY
POD CESTY

87-0006

Tri pásiky
mahagón

0905 638 627

Hladké
javor

Elegant
orech

66-0208

bezpečnostné dvere

ZVUKOVÁ A TEPELNÁ IZOLÁCIA

85-0234

BEZPEÈNOSTNÉ DVERE
LIBRABIS BEZP

BOJUJTE ! Volajte pomoc

2
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domácnosť, služby

humensko

3

UŠETRITE PENIAZE A ČAS!
na Vašej streche inštaláciou krovu
touto technológiou

VÝROBA A MO
MONTÁŽ VÄZNÍKOVÝCH KROVOV
Ponúkame kompletný návrh, výpočet ceny vrátane statického posudku,
výrobu väzníkov na profesionálnych zariadeniach a konečnú montáž krovu.
info@drevovyrobavamas.eu

www.drevovyrobavamas.eu

62-0015

0907 208 278

62-0037

RÝCHLO A KVALITNE

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .
Materiály:
HLINÍK, DREVO

kd

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

STRECHY

ALU RENOSTAV s.r.o.

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY

PRÁCE

GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

PRÍSTREŠKY
Í
Š
- TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

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

pre pohodlie domova...
PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE

Jozef Hatala

DECCO 83

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

Zameranie,
konzultácia ZDARMA

0915 18 20 40
87-0013

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

Teraz jjee tten
en
Teraz
ssprávny
právny ččas,
as, ppremýšľať
remýšľať
nad rrobotickou
nad
obotickou kkosačkou.
osačkou.
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AUTOMOWER
62-0006

INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY

0940 88 88 29

87-0002

62-00012

Videá a fotky realizácií nájdete na:

oc !
Vi em e to st ih nú ś do Vi an
www.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 363

87-0091

,
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4
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii
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NOVEMBER 89
Ako bude vyzerať Európa a svet o ďalších tridsať rokov?

Nielen v ľudskom živote, ale aj živote krajiny sú tri desaťročia veľmi dlhé obdobie. Od roku 1989 sme stihli odísť zo spoločného štátu
s Čechmi a vstúpiť do EÚ a NATO. V Európe pred troma dekádami neexistovala ani spoločná mena v EÚ, ani voľný pohyb bez hraníc.
Ak sa za 30 rokov zmenilo tak veľa, ako budú
vyzerať Slovensko, Európa a svet v roku 2049?
Odpoveď nie je príjemná. Nikdy od revolučného
roku 1989 nečelila Európa toľkým výzvam, ako
dnes. Na susednej Ukrajine je už šiesty rok vojna,
ktorá si vypýtala 13 tisíc obetí. Ďalší dvaja susedia,
Maďarsko a Poľsko, sa odkláňajú od demokracie.
Európska únia síce ustála aj migračnú krízu
aj krízu eurozóny, ale protieurópske nálady
bublú pod povrchom. Rusko aj Čína sa snažia
podkopať jednotu členov Únie a Severoatlantickej
aliancie a oslabiť obe inštitúcie. Spojené štáty
kedysi pomáhali zakladať EÚ, dnes ju Donald
Trump otvorene sabotuje. Po desiatkach rokoch
rozširovania zóny voľného obchodu sa trhy
veľkých štátov začali zatvárať.

■

Dosiahli sme veľa

Pre Slovensko sú to všetko zlé správy. Situácia
v Európe po roku 1989 nám veľmi vyhovovala.
Vďaka EÚ v Európe jasne platí, že väčšie štáty
musia rešpektovať zvrchovanosť a názory
menších, vrátane nás. Vďaka NATO sa územiu
jeho členov už sedem dekád vyhýba konflikt.
Slovensku tiež nahráva, že vieme obchodovať
s celým svetom, vytvoriť tak pracovné miesta
a zdvihnúť životnú úroveň ľudí u nás. A tisíce
Slovákov dnes môžu slobodne cestovať, študovať,
pracovať či podnikať v Európe a vo svete.

■

ako spoločný trh EÚ rozšíriť na služby či digitálnu
ekonomiku, nech členské štáty spoločne rastú a
Odpoveď na to, ako bude vyzerať Európa v bohatnú. A ako zastaviť globálne otepľovanie, aby
roku 2049 sčasti záleží na tom, či sa slovenská sme si v tom zhone po prosperite nezničili životné
európska a zahraničná politika zmobilizuje, a či prostredie.
sa aj našim politikom, odborníkom a diplomatom
podarí udržať duch spolupráce a kompromisu vo ■ Niet malých a veľkých
svete. Tú alternatívu – súperenie a konfrontáciu
Tu neplatí to občasné slovenské, že sme príliš
– sme už v minulom storočí zažili a žiaden
rozumný človek si nepraje reprízu. Čo vieme teda malí na to, aby sme niečo za hranicami ovplyvnili.
Aj tie menšie krajiny – a často sú to práve menšie
v najbližšej budúcnosti urobiť?
krajiny – vedia vyriešiť problém či sprostredkovať
dohodu lepšie ako veľké, lebo sa na ich nápady
Treba chrániť stabilitu a prosperitu
svet pozerá menej podozrievavo. A dobré idey sa
Európy tým, že pomôžeme posilniť
rodia v krajinách bez ohľadu na počet obyvateľov;
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá
veľké krajiny nemajú monopol na múdrosť.
hry dozerajú.
Slovensko má aj talentovaných ľudí, aj relatívne
dobrú reputáciu v Európe a vo svete, len to chce
■ Spolupráca s Bruselom
mať v zahraničnej politike jasno a zhodu medzi
V prvom rade musíme ísť sami príkladom. čelnými predstaviteľmi štátu. A práve tá nám dnes
Ak budeme zneužívať krízy ako tú migračnú na chýba ako soľ.
Tomáš Valášek
získavanie vnútropolitických bodov búšením do
„Bruselu“, tak nás nikto v EÚ či Aliancii nebude
brať vážne. V druhom rade to chce chrániť stabilitu
a prosperitu Európy tým, že pomôžeme posilniť O autorovi
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá hry dozerajú. Tomáš Valášek je riaditeľom euTreba prispieť vlastnou energiou a nápadmi rópskych operácií Carnegie nadácie
k dokončeniu reformy bankového systému či pre medzinárodný mier a bývalým
veľvyslancom Slovenskej
migračnej politiky v EÚ, aby Únia lepšie predišla
republiky pri NATO.
budúcim krízam. Je aj na Slovensku, aby poradilo,

Spolupráca, nie rozkol

Šéfkuchár z Venezuely o chuti do života
Obyčajný človek s dobrým srdcom, ktorý
popri svojej práci varí najchudobnejším
Venezuelčanom. Taký je 51-ročný šéfkuchár Tony Pereira, ktorý pracoval vo viacerých päťhviezdičkových hoteloch. To
mu ale nebráni, aby pripravil jedlo pre
ľudí, ktorí nemajú ani na chlieb.
Tony vstáva každé ráno o štvrtej. Nasadá
na motorku a cestuje do farnosti San Sebastian v meste Maiquetía, ktoré sa nachádza
neďaleko hlavného mesta Caracas. Ešte pred
nástupom do svojej práce ide na nádvorie,
zapne varič poháňaný starou plynovou nádobou, vezme niekoľko obrovských mosadzných hrncov a každý deň venuje niekoľko
hodín príprave jedla pre skupinu veľmi špeciálnych hostí. Dnes bude ryža s kuracím
mäsom. Desať kilogramov ryže a štyri alebo
päť kurčiat, počíta si Tony pre seba.
Hostí je viac ako 150, najmä deti a mladí.
Ak by sem neprišli, nemali by v ten deň čo
jesť. Do jedálne chodí aj 11-ročný Felipe. Každý deň sem prichádza zhora z kopca a tlačí
svojho otca na invalidnom vozíku. Potom
sa musí vrátiť a znova sa vyšplhať na kopec.
Felipe vkročí dovnútra. „Otec dnes nemohol prísť, má horúčku, takže som ho nechal
doma. Mohol by som mu zobrať nejaké
jedlo?“ Tony s pochopením prikývne. „Najprv sa naješ ty, potom niečo pripravíme.“
Tony je presvedčený, že napriek kríze
a utrpeniu vo Venezuele existuje veľa dobrých ľudí. Sám seba chápe ako horčičné zrnko. Nerád rozpráva o tom, čo robí, ale radšej
hovorí o tom, prečo to robí. Preto, lebo v
tvárach každého z týchto detí a starých ľudí

vidí tvár Krista. Na svojom bielom odeve
šéfkuchára nosí jednoduchý drevený kríž,
ktorý hovorí za všetko.
Raz sa mu prišiel poďakoval istý muž
za všetko, čo urobil pre neho a jeho deti.
Bohužiaľ, bol taký zúfalý a vyčerpaný,
že sa rozhodol vziať si vlastný život. Prišiel sa rozlúčiť s Tonym, ktorý sa ho snažil odradiť a dať mu novú nádej. Už bolo
neskoro. Muž predtým užil jed a čoskoro
zomrel. Aj takéto príbehy píše ťažký život
v chudobnej krajine.
Bol to dlhý deň. Predtým, ako ide
spať, prosí Tony Boha o silu, aby dokázal zajtra pokračovať vo svojej práci a bol
schopný pomáhať svojim bratom a sestrám až do posledného dňa svojho života.
Tony Pereira zrejme už nezíska žiadnu michelinskú hviezdu. Pravdepodobne
ani nikdy nevyhrá súťaž vo varení, no
niet pochýb o tom, že dostáva titul šéfkuchára každý deň: dáva nádej a chuť do
života mnohým ľuďom.
Tonyho sme v ACN spoznali, keď sme
boli na návšteve vo Venezuele. ACN v krajine
podporuje viacero projektov v stovkách farností. Zapojiť sa do pomoci
trpiacim kresťanom po
celom svete sa môžete na
www.acn-slovensko.org.
Ďakujeme.

» Dominik Harman

Pápežská nadácia ACN Slovensko
– Pomoc trpiacej Cirkvi

Čas vulgárny
Stíšením to volávala stará mama. Obdobím, v ktorom už sa končilo s bujarosťami, objedaním sa, hlučnosťou
zábav a verejného prejavu.

vulgárnosť.
Vulgárnosť je na prvý pohľad poznateľná použitím obscénneho jazyka,
ktorý uráža česť a dôstojnosť iných ľudí.
Jej rozšírené používanie nepriaznivo
V liturgickom zmysle to bol kedysi ovplyvňuje vývoj osobnosti ako jednotpredvianočný čas, advent, termínovo sa livca, znižuje slovnú zásobu a obmedzuzačínajúci štyri nedele pred sviatkom na- je ju.
rodenia. V občianskom vnímaní sa často
Vulgárnosť v spoločnosti sa prejavuzačínal už „dušičkovým obdobím“. Teda je predovšetkým v správaní mnohých vetakmer o mesiac skôr, a to najmä v pros- rejných činiteľov, politikov, ale aj takzvatredí, kde sa ctili určité mravné princípy ných hviezd divadla, filmu a hudobného
a zásady.
či módneho priemyslu. Takzvané „čierRuský spisovateľ Vladimir Ivanovič ne PR (vzťahy s verejnosťou)“ sú teraz v
Dahl (1801 – 1872) pridal k prvotnému móde, vďaka čomu mnohí z uvedených
významu slova vulgárnosť (oplzlosť či celkom úspešne zvyšujú vlastnú „hodchlípna hrubosť) aj neslušnosť, priemer- notu“. Ak si rozoberieme škandály tejto
nosť či triviálnosť. Dnešní zástancovia doby, ich príčinu určite nájdeme buď v
akejsi priam povinnej novosti považujú deviantnom správaní, alebo vo vášni pre
za vulgárnosť všetko, čo sa odlišuje od alkohol a drogy či v obľube porušovať záich svetonázoru a od ich konceptov „svet- kon. Ešte aj humor je natoľko vulgárny,
lej novej budúcnosti“.
že navodzuje povinnosť smiať
Vulgarita vo verejnom priestore sa sa aj na tom, čo je v slušnej
stáva synonymom pre „smutnosť“, úna- spoločnosti smutné.
vu či stereotyp. Vulgárnosť je plytkosť,
Nestojí preto aspoň za
nízkosť, zámerná povrchnosť. Alebo úvahu porozmýšľať o čase
– obmedzenosť. Áno, aj obmedzenosť, stíšenia, takom čase, ako
vedomostné prázdno, aj to je vulgárne. ho poznali generácie
Neschopnosť používať vlastný rozum a našich starých rojeho degradácia iba na preberanie a ďal- dičov?
šie hlásanie vulgárností iných, aj to je
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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riadková inzercia / POLITICKÁ INZERCIA, práca
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0915 549 895
,KQHë]DPHVWQ½PH(/(.75,.529
DSRPRFQÙFKHOHNWULN½URY

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

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

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

85_0034

30 ROKOV NA TRHU
PREPRAVA NA LETISKÁ

)0)-5Í Í4'#"#śÍ Í08#18ֆ5Í Í)2-5'!#Í Í 3".#ƎŴÍ Í 02'1*4

+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604

Slovenčina naša
Prechod je zmena
stavu, priechod je miesto, kade sa prechádza.
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390 EUR

57-0085

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
+ 8€ netto za odpracovaný deň

85_0730

humensko

právnik radí, sudoku / politická inzercia
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Chceme úspešné a spravodlivé Slovensko
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Veronika Remišová,
 

preto z jeho správania musí byť zrejmé,
že mal úprimnú snahu riešiť svoj dlh
v medziach svojich možností a schopností. Prekážkou na podanie návrhu na
vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na
určenie splátkového kalendára je výkon
trestu odňatia slobody. Významnú úlohu v prípade oddlženia fyzickej osoby
zastáva Centrum právnej pomoci. Od
roku 2017 je rozšírená pôsobnosť Centra
právnej pomoci v oblasti poskytovania
právnej pomoci verejnosti. Zákonodarca stanovil, že táto inštitúcia alebo advokát ňou určený je jediným subjektom
oprávneným, a za splnenia zákonných
podmienok aj povinným zastupovať
dlžníka pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo pri podaní návrhu
na určenie splátkového kalendára, a to
až do momentu kým súd uznesením
neustanoví správcu konkurznej podstaty. Určitú ochrana pred zneužívaním
právneho inštitútu oddlženia predstavuje ustanovenie Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii v zmysle ktorého sa
môže dlžník opätovne domáhať oddlženia najskôr po uplynutí desiatich rokov
od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára.

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk
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e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

HU19-45 strana-

INZERCIA

Jana Paľová

7
9
4

8 4 7
8 6
4
2
3
7
3
7
5
6
8
6
8
2
3
9
7
8

6

0908 979 512

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

Medzilaborce

Humenné

Snina

Vranov n/Top¾ou

2

6

U

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

9
3 1

D3
9 8
1 7 2 6
O2
1
3
9 7
8
K 1
U

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)
párny týždeň:
Humenné, Brekov, Jasenov, Kochanovce, Topoľovka, Medzilaborce, Snina, Čemerné, Vranov
nad Topľou

5
5

K

K 5
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Konkurz v prípade fyzickej osoby
Právna úprava oddlženia fyzických
osôb konkurzom je pomerne nová,
bola zavedená v roku 2017, a je taktiež
nepresne označovaná aj ako osobný
bankrot.
Ide o právnu úpravu, ktorá sa týka fyzických osôb. Primárnym účelom oddlženia je umožniť širokému okruhu zadlžených fyzických osôb zbaviť sa svojich
dlhov rýchlym a efektívnym spôsobom,
a to vo forme oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Procesnoprávny inštitút oddlženia teda predstavuje možnosť, prostredníctvom ktorého
sa fyzické osoby – dlžníci môžu legálnym spôsobom zbaviť svojich dlhov. Medzi jednotlivými formami oddlženia
nachádzame určité rozdiely, pričom
základným rozdielom je vzťah dlžníka
k svojmu majetku. V prípade oddlženia
konkurzom príde dlžník o celý svoj majetok a v prípade splátkového kalendára
je dlžníkovi umožnené ponechať si majetok, ak bude schopný aspoň čiastočne
uspokojiť pohľadávky svojich veriteľov
podľa súdom určeného splátkového kalendára. Na to, aby sa dlžník mohol domáhať oddlženia musí spĺňať niekoľko
zákonom stanovených podmienok.
Dlžník musí byť fyzickou osobou
(pričom sa nerozlišuje, či ide o fyzickú
osobu podnikateľa alebo nepodnikateľa), musí preukázať platobnú neschopnosť a že sa voči nemu vedie exekučné
alebo obdobné vykonávacie konanie.
Dlžník musí mať aj poctivý zámer, a

D

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
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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
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
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
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

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

práca

VIDOSA s.r.o.

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

Pri štepnici 1, 085 01 Bardejov
NPęHKCÐ2..ÐKSƢMTÐBMÐ,CKCAI?ÐL?ÐNMXęAGCÐ

NÝ
PRÁCA NA HLAV
ER
M
PO
Ý
VN
O
PRAC

ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

SKLADNÍK - 9,96 Eur
VZV, Retrak - 9,96 Eur

OPERÁTOR VÝROBY
Plat od 520 € - 600 €

+Ǘ012-ß&%+ÞȚßß ß12/+20,3Ǘß-/Ǘ!ß
'LDMPK?AGCÐL?ÐRCJ Ðı Ð

Žiadosť do zamestnania, životopis a súhlas na spracovanie
osobných údajov zasielajte na : praca@yazaki-europe.com
alebo adresu firmy.
61_0282

0948 464 487 - 0949 231 273
0948 443 426

7

PRÍJEM ZAMESTNANCOV PRE NOVÝ PROJEKT DO ROKU 2029 : IHNEĎ

87-0040

humensko

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

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Facebook: aiwsk

85_0690

www.aiw.sk

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!
32-0137

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Hľadáme vodičov
skupiny C, E, D
Získajte prácu v stabilnej spoločnosti
s platom už od 750 € mesačne.
Príplatky za nočné zmeny, za prácu cez víkend,
za prácu nadčas, za štátny sviatok
Róbert Vaško

vodič zimnej údržby
66-0174

Viac na www.kosit.sk, 0903 822 822 alebo na vodici@kosit.sk
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PRESADZUJEME ZÁKONY

3c46)9/%>3:%24:3(91%.)8/9
Slovensko neriadi ani predseda vlády, ani
TEVPEQIRX 7PSZIRWOS VMEHME Z]FEZSZEÐM
OXSV° HSO¤ŁY YTPEXMĨ ĤX¤XR]GL ½VEHR°OSZ
HSWEH^SZEĨ HS JYROGM° WZSNMGL āYH° EN
Z]FEZMĨWTV¤ZR]VS^WYHSO
8EO WE WXEPS ŁI XVSNR¤WSFRÀ TVIQM¬V FÀZEP
Yc SHW½HIR¬LS HEċSZ¬LS TSHZSHR°OE ŁI
ĤX¤XRE XENSQR°ÐOE ^E 71)67( FÀZE Zc F]XI
OXSVÀ HSWXEPE EOS SHQIRY ^E Z]FEZIRMI
WTV¤ZR]GL
VS^WYHOSZ
TSHTVIHWIHE
TEVPEQIRXY VMIĤM SFWEH^SZERMI ZÀ^REQRÀGL
TSWXSZ Wc QEǽ¤RSQ WYHGSZME WM TS^EWXEZYN½
ZÀOSRJYROGMIEŁOIÒWETVIZEP°ŁIREQMIWXS
ZPEWXR¬LS ZIHSQME Ec WZIHSQME Z]H¤ZEPM
VS^WYHO] TSHāE TSO]RSZ QEǽI  Slovensko
HRIWRITEXV°SFÐERSQEPISVKERM^SZERIN
WOYTMRI WYHGSZ TVSOYV¤XSVSZ ZP¤HR]GL
TSPMXMOSZ TSPMGENXSZ OXSV° TSH ZIHIR°Q
Z]FEZSZEÐSZ ^EFI^TIÐSZEPM TVI WIFE
REZ^¤NSQ QRSŁWXZS WPYŁFMÐMIO ZÀLSH
JYROGM° Mc ÐMIVR]GL RI^HERIRÀGL TIċE^°
4VIHEPM R¤W ZĤIXOÀGL ^E WZSN PY\YWRÀ ŁMZSX
8¤XS SVKERM^SZER¤ WOYTMRE ^EOVÀZE WZSNY

^PSHINMRYEc^EXMEāÐSTVIWIFEOVEHRIQMPM¶R]
āYÒSQ TSHLEH^YNI SQVZMRO] Zc TSHSFI
ZPEOSZ^EHEVQSEPIFSZMERSÐRÀGLTV°WTIZOSZ
Oc H·GLSHOSQ 4VMXSQ OIF] RIVS^OV¤HEPM
ZIVINR¬ ǽRERGMI RISOV¤HEPM WPYĤRÀGL āYH°
EcRIOSVYQTSZEPMWTVEZSHPMZSWĨFSPSF]ZMEG
TIċE^° RE ^EFI^TIÐIRMI H·WXSNR¬LS ŁMZSXE
TVIZĤIXOÀGL
8SXSTSZEŁYNIQI^ENIHIR^cRENZ§ÐĤ°GL
^PSÐMRSZZSÐMSF]ZEXIāSQ7PSZIRWOE
4VIXSSH^EÐMEXOYZSPIFR¬LSSFHSFME
STEOSZERITVIHOPEH¤QIHSTEVPEQIRXY
R¤ZVL]^¤OSRSZScTVIYOE^SZER°
T·ZSHYQENIXOY^EZIHIR°LQSXRIN
^SHTSZIHRSWXMZIVINRÀGLJYROGMSR¤VSZ
ÐMSc^SHTSZIHRSWXM^EĤOSHYWT·WSFIR½
TVMZÀOSRIZIVINRINQSGM8MIYQSŁRME
SHLEPMĨEcTSWXMLSZEĨZĤIXOÀGLOXSV°
^RIYŁ°ZEN½WZSNYQSGRERI^¤OSRR¬
SFSLEGSZERMIWE:P¤HREOSEP°GME
TVMNEXMIXÀGLXS½ÐMRRÀGL^¤OSRSZ
Z]XVZEPSSHQMIXE(RIWYŁZMIQITVIÐS

2ETVMIOW½ÐEWR¬QYWXEZYWTSPSÐRSWXMZcLRYX°
3Ā%23 ZIV°QI ŁI 7PSZIRWOS Q·ŁI F]Ĩ
Z^HIPERSYWPYĤRSYESXZSVIRSYOVENMRSYOHI
WEWXEXSÐR°EÐIWXR°SFÐERMEFYH½QEĨPITĤMI
%X°OXSV°OVEHR½ETSHZ¤H^EN½WEFYH½QEĨ
LSVĤMIEOSWEQEN½HRIW:IV°QIŁIREREĤY
OVENMRY FYHIQI Q·GĨ F]Ĩ LVH° RMIPIR OZ·PM
REĤINTV°VSHIREĤMQĤTSVXSZGSQZ]R¤PI^GSQ
YQIPGSQ E ĤMOSZRÀQ āYÒSQ EPI EN TVIXS
ŁI REĤE OVENMRE FYHI WTVEZSZER¤ HSFVI E
HSFVÀQMTSPMXMOQM7QISXZSVIR°OWTSPYTV¤GM
WSZĤIXOÀQMÐIWXRÀQMTSPMXMOQMOXSVÀQMHI
SPITĤ°ŁMZSXāYH°ERMISOĤIJX]SPMKEVGLSZE
ZPEWXR¬SFSLEXIRMIģX¤XQYW°HEĨRENEZSŁI
WEZMITSWXEVEĨRMIPIR
S āYH° OXSV° RIGLG½
ÐM RIQ·ŁY TVEGSZEĨ
EPI ŁI WM Z¤ŁM TSGXMZS
TVEGYN½GMGLāYH°OXSV°
TSGXMZSTPEXMEHERIE
SHZSH] WXEVEN½ WE S
VSHMRYEZ]GLSZ¤ZEN½
WZSNIHIXM

436%>1)743091%*-9

:]ĤIXVSZERMI 1EVM¤RE /SÐRIVE Z W½ZMWPSWXM W JEPĤSZER°Q
QMPM¶RSZÀGL ^QIRMIO XIPIZ°^MI 1EVO°^E YOE^YNI EOS QEP RE
TSZIP WYHGSZ TVSOYV¤XSVSZ EN TSHTVIHWIHY TEVPEQIRXY ^E
WXVERY71)67(1EVXMRE+PZ¤ÐE4SHāE^ZIVINRIRINOSQYRMO¤GMI
WM 1EVXMR +PZ¤Ð Z]QIRMP W 1EVM¤RSQ /SÐRIVSQ WXSZO] WTV¤Z E
TSOVEÐSZEPZMRXIR^°ZRINOSQYRMO¤GM°ENTSZVEŁHIRSZMR¤VE.¤RE
/YGMEOE2E/SÐRIVSZIŁIPERMISZTP]ZċSZEPZÀFIVSZ¬OSRERMEZ
WTSPYTV¤GMW/SÐRIVSQFSNSZEP^EHSOSRÐIRMITI^MRWOINWOP¤HO]

W /SÐRIVSQ VMIĤMP QMPM¶RSZÀ FM^RMW W TS^IQOEQM RE ÏMIVRIN
ZSHI 2E STP¤XOY /SÐRIV Z]XVZEPS FSNSZEP ^E Z°ĨE^WXZS 71)69
ZSZSāF¤GLEǇWXEVEPWEǅSHSFVÀQIHM¤PR]SFVE^WZSNMGLSTMÐMIO
4VI 1EVXMRE +PZ¤ÐE Z]FEZMP VMEHIRÀ VS^LSZSV Z Q¬HM¤GL GI^
RSZMR¤VOYOXSV¤TVIRILSVSFMPEĤTMREZ½VSFSXYEYZIVINċSZEPE
ÐSOSāZIO TSHāE NILS ŁIPERME :]ĤIXVSZERMI TSHZSHY WS
^QIROEQMYOE^YNIŁI1EVXMR+PZ¤ÐRIWP½ŁMPSFÐERSQ7PSZIRWOIN
VITYFPMO]EPIQEǽ¤RSZM/SÐRIVSZM7TVIRIZIVMPWEWZSNQYWāYFY
TSWPERGE R¤VSHRIN VEH] E TVIXS OEŁHÀ ÒEPĤ° HIċ OXSVÀ ^SXVZ¤
ZSJYROGMMTSHTVIHWIHYR¤VSHRINVEH]NITVI7PSZIRWOSETVI
ZĤIXOÀGL SFÐERSZ FI^TIÐRSWXRÀQ VM^MOSQ 2ETVMIO XSQY ŁI
6SFIVX*MGSLSZSJYROGMMFV¤RMZPEWXRÀQXIPSQSTEOSZERI
H¤ZEQI R¤ZVL] RE NILS SHZSPERMI 1EVXMR +PZ¤Ð QYW° SH°WĨ
TVIXSŁISTMÐOEQEǽ¤RE1EVM¤RE/SÐRIVEZSZIHIR°TEVPEQIRXY
NIYV¤ŁOSYZĤIXOÀGLWPYĤRÀGLSFÐERSZ7PSZIRWOE

>EXMEāÐSWEWXEXMW°GITSHRMOEXIāSZTSGXMZSTVMTVEZSZEPMRE^EZIHIRMI
RSZ¬LS W]WX¬QY I/EWE ǽRERÐR¤ WTV¤ZE NILS WTYWXIR°Q YāELÐMPE
TSHZSHR°OSQSOV¤HEĨĤX¤X,RYXMI3Ā%23ŁMEHER¤TVEZYEZ]ZSHIRMI
SWSFRIN^SHTSZIHRSWXM
)/EWEXIHEVIKMWXVEÐR¤TSOPEHċEOXSV¤NIGI^MRXIVRIXTVMEQSRETSNIR¤
REHEċSZÀ½VEHQEPE^EFI^TIÐMĨSOEQŁMX½IZMHIRGMYXVŁMIFEXÀQEN^ZÀĤMĨ
ZÀFIV(4,2EQMIWXSXSLSLVS^°TVIWRÀSTEO
7½OVSQR° TVSKVEQ¤XSVM X^Z IXMGO° LEGOIVM  TSYO¤^EPM RE Z¤ŁRI HMIV] Z
W]WX¬QI 4SQSGSY NIHRSHYGL¬LS TVSKVEQY HSO¤ŁI I/EWE XPEÐMĨ FPSÐO]
FI^XSLSEF]MGL^EWMIPEPEHEċSZ¬QY½VEHY4VIHENGEWEXEOQ·ŁIZ]LR½Ĩ
TPEXIRMYHER°EZĤX¤XRSQVS^TSÐXIFYH½GLÀFEĨWXSZO]QMPM¶RSZIYVOXSV¬
QSLPMWP½ŁMĨRESFRSZYRIQSGR°GĤO·PÐMRESTVEZYEZÀWXEZFYGMIWX
,RYXMI 3Ā%23 YŁ TVIH WTYWXIR°Q I/EW] YTS^SVċSZEPS RE LVS^F]
E RIHSWXEXO] W]WX¬QY 2¤Ĥ XMIċSZÀ QMRMWXIV ǽRERGM° )HYEVH ,IKIV
TVIHPSŁMP R¤ZVL ^¤OSRE OXSVÀ QEP TVIHSĤPÀ W]WX¬Q IPIOXVSRMGOÀGL
VIKMWXVEÐRÀGL TSOPEHR°G ^PITĤMĨ ģX¤X REQMIWXS XSLS TVMTVEZMP RSZ¬
VMIĤIRMI OXSV¬ TSHRMOEXIāSZ WX¤PS
OSTYTIċE^°ERETVMIOXSQYQ¤Z¤ŁRI
GL]F]
7]WX¬Q ^E XEOQIV  QMPM¶RSZ IYV F]
QEP F]Ĩ PITĤ° EOS XIR TVIHGL¤H^EN½GM E
TSHZSH]RIWQMIZ·FIGYQSŁRMĨ
ŀMEHEQI EF] TVI^MHIRXOE *MRERÐRIN
WTV¤Z] 76 T 0IROE ;MXXIRFIVKIVSZ¤
SOEQŁMXI
TVIHWXEZMPE
STEXVIRME
OXSVÀQM ^EFV¤RM HEċSZÀQ ½RMOSQ
4VIQM¬V4IXIV4IPPIKVMRMF]QEPZ]ZSHMĨ
EN TIVWSR¤PRY ^SHTSZIHRSWĨ TVIXSŁI
EO RMIOXS WTYWXMP HIVEZÀ W]WX¬Q FYÒ
LS RIHSWXEXSÐRI SXIWXSZEP EPIFS S
GL]F¤GLZIHIP3FIQSŁRSWX°W½^P¬
)HYEVH,IKIV

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 >¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3
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