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Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY

STAVEBNÉ PRÁCE

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .

Í Š

Videá a fotky realizácií nájdete na:  www.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 363

Vieme to stihnúś do Vianoc!
kde potrebujete.Staviame tam,0915 549 895

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

- 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
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Čistiace a upratovacie služby
Kontakt: 0911 743 667
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PREPICHY
        POD CESTY

ODBORNEJODBORNEJ

SPÔSOBILOSTISPÔSOBILOSTI
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Jozef Hatala
Humenné 0908 208 908

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia
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PÔŽIČKY
0918  597  014

pre dôchodcov, zamestnaných, živnostníkov,
opatrovateľov.
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Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

GARANTUJEME
najnižšie ceny!

Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie,
rozdiel Vám vrátime.

NAJLEPŠIE CENY !NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAJJJJJJJJJJJJJJJLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPPPPPPŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEE CCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!NAJLEPŠIE CENY !za NAJLEPŠIE CENY !
Tieniaca technikaTieniaca technika

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

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

ŽALÚZIE
interiérové, exterierové

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

SIETE PROTI HMYZU
pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ROLETKY
látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

roozozoozozzzdiddddddieeeedid el Vl Váámámmmám m vrárátiimimt e.

Tie i t hh kiki t iii i t h ii t h iii aca tech iki t h iki t h iii aTieiTi i t h ikii t hh ikiktechnikatechnikaTienTienniacaniaca ŽŽŽA ÚÚLÚZIE

0915 856 447Kukorelliho 60     HUMENNÉ
(oproti Mestskému úradu)

Unitermont
unitermont@gmail.com

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

Teraz je to najlacnejšie !!!

VIANOÈNÁ AKCIA

Kúp teraz a získaj Z¼AVU

  NA MONTÁŽ
až do 500€62
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POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

POSTELE Z MASÍVU
už od 159,- €

tel.: 0915 880 808

Najväčší výber 
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.
Najväčší výber 
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.
Nakupujte priamo od výrobcu.

PREPRAVA NA LETISKÁ
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+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk
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centrála Michalovce
Špitálska 5
0915 887 596
infolinka:
0918 88 33 21

pobočka Vranov nad/Topľou
Duklianskych hrdinov 1235/8
prízemie

0908 526 780

pobočka Trebišov
M.R.Štefánika 176
V BUDOVE JMF
oproti kostolu
0918 497 777

800

Ponúkame aj VÝKUP
NEHNUTEĽNOSTÍ s platbou
pri podpise zmluvy
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pobočka Humenné
Mierová 2529/87
budova Allianz

0911 231 064
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GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY

INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY

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

PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE

Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

ALU RENOSTAVALU RENOSTAV s.r.o.

DECCO 83
7-komorový profil,
ktorý spĺňa
najnáročnejšie
normy EÚ
3-tesnenia
3-sklo

pre pohodlie domova... 

„Prajem ti pokojnú prvú adventnú“ – 
prišlo mi minulú nedeľu ráno želanie. 
Pokojnú. Nuž, želám vám pokojnú 
druhú. S plným vedomím vzácnosti 
obsahu slova pokoj.

Je nedeľa pokánia. Svätý František 
tvrdí, že „len keď zabúdame na seba, 
nachádzame seba samých“. Často narie-
kame nad slabosťou svojho života, či už 
ide o krehkosť telesnú, lebo podliehame 
rôznym chorobám, ale i nad krehkosťou 
morálnou, zúfame zo špiny amorálnosti, 
arogancie a spupnosti, povýšenectva, 
najmä zo strany niektorých hlučných 
mocných tohoto nášho malého sloven-
ského sveta. Ale – často robíme to, čo 
sami vzápätí odsudzujeme. Správame 
sa očividne  nenormálne a nemorálne. 
Plačeme nad biedou, v ktorej žijeme a ne-
vieme či dokonca, čo je najabsurdnejšie, 
nechceme si pomôcť.

Potrebujeme pokoj. Bez pokoja ne-
prežijeme. Živoríme, no nežijeme.

Hľadáme pravdu? Chceme ju čítať a 
počuť? Alebo sa jej vyhýbame ako čert 
krížu? Bojíme sa jej? Nemáme odvahu 
sa s ňou zoznámiť? Akceptovať ju takou, 
akou je a urobiť opatrenia na to, aby prav-
dou zostala? Úprimné hľadanie pravdy 
znamená odloženie svojho subjektívne-
ho pohľadu a pripustiť názory iných. Kto 
nemá o ne záujem, kto im dokonca za-
braňuje zaznieť, ten nemá záujem o prav-

du a jeho svetom je lož. Primitívna lož. 
Spolieha sa na vyvolaný hnev z takejto 
arogancie, ale... Ak v hneve prekročíme 
kontrolu rozumu, vystavujeme sa riziku 
množstva chýb a omylov, ktoré spravíme 
či sa ich dopustíme. Mnohé a mnohí nás 
môžu nahnevať, my sami sa však oberá-
me o vnútorný pokoj a rozvahu, ak púšťa-
me takýto hnev mimo kontroly rozumu. 
Riešenie konfliktov spočíva v rozumnom 
uvedomení si záujmov druhej strany.

Svätý František Saleský mal veľmi 
inšpiratívny prístup ku každodenným 
nástrahám života. „Treba vždy a všade 
žiť pokojne. Ak nás stihne súženie, či už 
vnútorné alebo vonkajšie, treba ho zná-
šať pokojne. Ak ideme v ústrety radosti, 
treba ju prijať pokojne, bez rozrušenia. 
Treba utekať pred zlom? Áno, ale aj to v 
pokoji, nie v zmätku, pretože inak by sme 
na úteku mohli spadnúť a dať nepriateľo-
vi možnosť, aby nám vzal život. Ak treba 
vykonať dobro, máme k tomu pristupovať 
pokojne, aby sme v náhlivosti nenarobili 
zbytočne chyby. Dokonca aj 
pokánie treba robiť s poko-
jom.“

Takže – želám vám po-
kojnú druhú, milí čita-
telia!

Druhá nedeľa adventu 
– nedeľa pokoja

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nie dielčí, ale 
čiastkový. Nie elastičnosť, ale elastickosť.

Slovenčina naša
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Diabetes mellitus je ochorenie, kto-
ré je neporovnateľné s inými ocho-
reniami, samotný diabetik môže 
ovplyvniť jeho stav, priebeh, vývoj a 
prognózu neuveriteľnými 75-85 per-
centami. 

Je to obrovská výhoda oproti pa-
cientom s inými ochoreniami. Aktívna 
účasť na liečbe znamená dodržiavanie 
režimových opatrení - upravenie stra-
vovacích zvyklostí a zvýšenie fyzickej 
aktivity. A tu je kameň úrazu. Aj keď táto 
možnosť je, nevyužívajú ju všetci. 

Prieskumy ukazujú, že spomedzi 
diabetikov až 
- viac ako 75 percent sa stravuje nepra-
videlne,
- viac ako 75 percent konzumuje nevhod-
né potraviny,
- viac ako 77 percent si nemeria hladiny 
cukru v  krvi nepravidelne, 
- viac ako 58 percent si aplikuje zlú dáv-
ku inzulínu, 
- viac ako 45 percent nedodržuje určený 
čas a dávku predpísaného lieku

Prečo je to tak? - Kompliancia je 
miera spolupráce pri liečbe ochorenia. 
Vyjadruje, ako sa pacient riadi radami, 
ktoré dostane od lekára, zdravotnej ses-
try, z dostupnej literatúry. Platí to o do-
držiavaní diéty, cvičení, užívaní liekov, 
inzulínu, pravidelnosti kontrolných 
vyšetrení. Dôraz je kladený na ochotu 
spolupracovať s  medicínskymi odpo-
rúčaniami.  Úspechom liečby je stať sa 
dobre informovaným a motivovaným 

diabetikom, ktorý pozná možnosti a vý-
hody liečby pre jeho zdravie. 

Schopnosť chorého spracovať svo-
je ochorenie, vyrovnať sa s chronickou 
diagnózou, nielen s  cukrovkou, trvá 
u každého rôzne dlho – niekto to dokáže 
pomerne ľahko a  veľmi skoro sa začne 
zaujímať, čo môže aktívne zmeniť na 
zlepšenie svojho zdravia a aj to realizo-
vať. Niekto sa s  ochorením vyrovnáva 
veľmi dlho a  niekto sa aj nevyrovná 
a stále si kladie neriešiteľné otázky typu 
„prečo práve ja?“. Chronické ochorenie, 
akým cukrovka je, môžeme vnímať pe-
simisticky, poddať sa mu, alebo ho igno-
rovať. Prijatie ochorenia ale znamená za-
čať kroky k liečbe a k lepším výsledkom.

Kompliancia je dôležitá k  dobrej 
metabolickej kompenzácii – k dobrej 
kontrole glykémií a  k  predchádzaniu 
komplikácií. Slabá motivácia znižuje 
šancu na úspešnú liečbu. Je nevýhod-
ná aj pre verejné zdroje zo zdravotné-
ho poistenia, lebo znamená plytvanie 
prostriedkami na nespolupracujúceho 
pacienta na úkor toho, ktorý sa chce lie-
čiť a zlepšiť si svoje zdravie. 
Každá snaha, aby sa dia-
betik stotožnil s  liečbou, 
je vítaná a  môže zlepšiť 
výsledok spoločnej snahy 
lekár - pacient o úspeš-
nú liečbu.

Aktívna účasť diabetika na liečbe

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY
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430 ROKOV NA TRHU

390 EUR
1090 EUR

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ, 
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 27% Možnosť výhry 700 €VIANOČNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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Predstavili sme 138 riešení pre zdravotníctvo. 
Žiadne kozmetické zmeny, žiadne akože vylepšenia 
pre zalepenie očí, ale vážne, systematicky zorade-
né a premyslené kroky. Rozpracované do detailov, 
prekonzultované s odborníkmi priamo v ambulan-
ciách, nemocniciach, lekárňach a poisťovniach. Na 
ich konci bude spokojný a správne liečený pacient. 
Zdá sa vám to utópia? Nám nie, pretože presne vie-
me, ako na to a nebojíme sa pomenovať veci, ktoré 
iní obchádzajú. Tu je pár zo 138 našich riešení:

· Stanovenie nároku. Nemôže byť všetko
   pre všetkých zadarmo, ale musíte vedieť,
   čo koľko stojí a čo za svoje peniaze dostanete.
· Zdravotná starostlivosť včas a v garantovanej
   kvalite.
· Pravidlá majú platiť pre všetkých rovnako.
   Pre chudobných bez známostí, aj pre bohatých
   s konexiami.
· Keď sa staráte o svoje zdravie, štát sa vám
   odmení.
· Prepojenie registrov, možnosť dobrovoľného
   objednávania na presný termín.
· Uvoľnenie cesty pre nové lieky.
· Investície do nemocníc formou projektového
   fi nancovania.
· Poisťovne nesmú mať dlhy voči lekárom
   a musia mať vytvorenú rezervu.
Populistické lacné bludy Fica 

či Kotlebu priniesli akurát tak to, 
že po 12 rokoch je zdravotníctvo                      
v katastrofálnom stave. Reálne 
zmeníme fungovanie zdravotníc-
tva v prospech občanov.

Čo prinesie reforma zdravotníc-
tva? Pozitívny kvantový skok

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

POLYKARBONÁTOVÉ A TRAPÉZOVÉ DOSKY - 
PRÍSLUŠENSTVO - PLEXISKLO

Prineste tento kupón na adresu:

a nakúpte nezľavnený tovar za cenu -20%.
Akcia platí aj pri objednávke e-mailom
kosice@zenitsk.sk, s heslom: jesen��.

https://eshop.zenitsk.sk - 055 6254 006

Rampová 4, 040 01 Košice
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hľadá pracovníkov na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto/hod.
   ubytovanie ZADARMO
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

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

0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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Chcete si
podať
inzerát?
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V rámci Týždňa pomoci prenasle-
dovaným kresťanom nás navštívil 
pakistanský kňaz otec Emmanuel 
Yousaf. Spýtali sme sa ho na situ-
áciu v jeho krajine aj na cestovanie 
po Slovensku.

Aké to bolo vyrastať v Pakistane 
ako dieťa kresťanských rodičov?
V porovnaní s dneškom veľmi dobré. Štu-
doval som na katolíckej škole, napriek 
tomu bola väčšina mojich spolužiakov 

moslimami. Nemali sme žiadne rozpo-
ry… Teda, mali sme ich veľa, ale boli to 
klasické detské prekáračky (smiech). 
Náboženstvo nikdy nebolo témou. Môj 
otec pracoval v armáde a tiež mal viacero 
moslimských priateľov. Pamätám si, že 
na vianoce sme piekli koláče a roznášali 
ich po moslimských rodinách. A tie rodi-
ny robili to isté počas ich sviatkov.

Kedy sa situácia kresťanov začala 
zhoršovať?
Miestami bolo diskrimináciu cítiť aj 
vtedy, najmä v menších mestách a de-
dinách. Nemohli piť vodu z rovnakej 

studne a podobne. V 80. rokoch však 
prebrala správu krajiny armáda a islam-
ské zákony šaría sa začali sprísňovať. 
Najviac nám robí starosti zákon o rúha-
ní, ktorý platí dodnes a extrémne často 
sa zneužíva.

Ako sa zneužíva?
Zákon o rúhaní hovorí, že za znevažo-
vanie proroka Mohameda či Koránu vás 
čaká trest. A jediným trestom v tomto 
prípade je smrť. Často ho však využívajú 
radikáli na to, aby riešili svoje osobné 
spory. Nielen s kresťanmi, ale aj s umier-
nenými moslimami, ktorých je väčšina. 
Ak mám problém s kolegom či konku-
rentom, obviním ho z rúhania. Kým sa 
z toho “vyseká”, dávno ho vyhodia z 
práce a ja mám pokoj. Dotyčný však trpí 
a môže sa stať, že ho odsúdia na smrť za 
vymyslené obvinenie. Koniec-koncov, 
to bol aj prípad Asie Bibi, ktorý je Slová-
kom dobre známy.

Skúste ho napriek tomu priblížiť.
Asia Bibi bola obvinená z rúhania, ktoré 
nespáchala. Skutočným dôvodom bolo, 
že jej moslimská kolegyňa nechcela, 
aby pila vodu z rovnakých pohárov ako 
oni. Asia Bibi to odmietla a o pár dní 
prišlo toto vykonštruované obvinenie. 
Trvalo niekoľko rokov, kým sa na Naj-
vyššom súde podarilo rozsudok smrti 

zvrátiť. Asia Bibi mala šťastie, viacerí ho 
však nemajú.

Ako to myslíte?
Asiu Bibi zatkla po obvinení polícia. To 
sa niekedy nestane a zakročí rozvášne-
ný dav - tieto obvinenia totiž rozhlasujú 
cez mešity a dozvie sa o nich rýchlo celá 
komunita. Nie raz sa stalo, že dav takto 
obvineného človeka zlynčoval.

Kresťania tvoria v Pakistane men-
šinu, len tri percentá populácie. Ako 
vyzerá ich viera, ich kresťanský život?
Pán Boh nás požehnal a nemáme prob-
lém s nedostatkom kňazov, čo sa často 
stáva. V skutočnosti musíme zháňať 
prostriedky - napríklad od ACN - na vý-
stavbu nových. V tomto cítim veľkú Bo-

žiu prozreteľnosť. Ľudia od kresťanstva 
neodchádzajú, žijeme ako komunita.

Cestovali ste po celom Slovensku. 
Čo bol váš hlavný odkaz?
Kresťania, sme Pakistanci, sme kresťa-
nia. Chceme žiť s bratmi moslimami v 
našej spoločnej krajine a pracovať na 
jej zlepšení, tak, ako Slováci pracujú na 
zlepšení Slovenska. K tomu potrebuje-
me pomoc - aj finančnú, aj politickú, no 
najmä pomoc silnej modlitby. Modlite 
sa za nás, prosím.

Viac informácií o Týždni pomoci prena-
sledovaným kresťanom a o možnostiach 
pomoci nájdete na www.prenasledovani.sk

Zdroj: Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN – Slovensko

Chceme žiť v našej krajine a pracovať na zlepšení života v nej

Modlite sa za nás, aj my sme kresťania

Otec Emmanuel zdôrazňuje, že napriek ťažkej situácii nemáme kresťanov 
v Pakistane ľutovať. „Modlite sa za nás,“ vraví.

„Chceme žiť s bratmi moslimami v 
našej spoločnej krajine a pracovať 

na jej zlepšení, tak, ako Slováci 
pracujú na zlepšení Slovenska.“ 

ACNNajčítanejšie regionálne noviny
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ODVLHČOVANIE BUDOVODVLHČOVANIE BUDOV
- jedno alebo dvojradová injektáž
- plošná injektáž
- izolovanie podláh
- izolovanie balkónov
- opravy prasklín na stenách
- zabránenie sadaniu chodníkov

- jedno alebo dvojradová injektáž
- plošná injektáž
- izolovanie podláh
- izolovanie balkónov
- opravy prasklín na stenách
- zabránenie sadaniu chodníkov

RÝCHLO - ŠETRNE - BEZ ODKOPÁVANIA ZÁKLADOVRÝCHLO - ŠETRNE - BEZ ODKOPÁVANIA ZÁKLADOV

Šlepkovský

0905 722 044
www.odb-injektaz.sk

Nie byť 
k smiechu, ale byť na smiech.

Slovenčina naša
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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Jana Paľová   0908 979 512

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

párny týždeň: 
Humenné, Brekov, Jasenov, Ko-
chanovce, Topoľovka, Medzila-
borce, Snina, Čemerné, Vranov 
nad Topľou
 
nepárny týždeň: 
Humenné, Brestov, Papín, Zá-
vadka, Medzilaborce, Dlhé nad 
Cirochou, Zemplínske Hámre, 
Čemerné, Vranov nad Topľou, 
Sečovská Polianka, Sedliská, Slo-
venská Kajňa, Tovarné, Zámutov 

humensko@regionpress.sk

Redakcia: Štefánikova 44
 MICHALOVCE

Humenné

Vranov n/Top¾ou

Snina

Medzilaborce

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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OPERÁTOR VÝROBY
Plat od 520 € - 600 €

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

ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

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

alebo adresu firmy.

PRÁCA  NA  HLAVNÝ

PRACOVNÝ  POMER

PRÍJEM ZAMESTNANCOV PRE NOVÝ PROJEKT DO ROKU 2029 : IHNEĎ
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby:  Reštaurácia „Adria“ ul. Študentská
2681, Snina, PSČ 06901, priebeh dražby overí Notársky
úrad JUDr. Ján Prazňák, ul. Námestie slobody č. 1735, 
066 01 Humenné.
Dátum a čas konania dražby: 30.decembra 2019 o 10.00 hod.
Predmet dražby:  2 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 17
na 2. poschodí na ul. Študentská 1456/2, 069 01 Snina
Najnižšie podanie:  21.700€   Minimálne prihodenie: 300€
Výška dražobnej zábezpeky:  3.000€

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

 

Turnusová 

0903 717 998
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Ponúkame:
 Stabilnú prácu a pravidelný príjem
 Sociálny program a vernostný program, rehabilitačné služby,  

 zamestnanecké akcie, bonusy, príplatok za starostlivosť o zdravie
 Pravidelné preškoľovanie, uniformu, nový vozový park
 Zľavy na cestovnom pre Vás a Vašu rodinu
 Nástup do pracovného pomeru v Prešove. V prípade potreby 

 služobné ubytovanie

 Ak máte všetky potrebné doklady, obráťte sa na náš kontakt  
a môžeme si dohodnúť dátum nástupu.  
 Ak Vám niečo chýba, nájdeme spoločné riešenie, aby ste sa  
mohli aj Vy stať našim vodičom/vodičkou. V tom prípade musíte  
mať aspoň 24 rokov a minimálne vodičský preukaz sk.B.

 Mzda: základ 3,60,-€/hod + prémie+ nadčasy + príplatky  
 +odmeny = hrubá mzda 970,00 € za mesiac
 Predpokladaný nástup január 2020.

HĽADÁME ŠIKOVNÝCH 
VODIČOV A VODIČKY AUTOBUSOV

Kontakt:
stanislav@sad-po.sk, 0902 965 727, 051 7560727
SAD Prešov, a.s. Jilemnického 4, 080 01 Prešov
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AIW - Práca - Opatrovanie 

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
r r r k Č rv kríž

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

seniorov v Rakúsku!

Nie nechať 
pozdravovať, ale dať pozdravovať.

Slovenčina naša

Vykanie ženám – správne:
Podali by ste mi ten chlieb? 
Ukázali by ste mi tú knihu?

Nesprávne:
Podala by ste mi ten chlieb?

Slovenčina naša
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