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Týždenne do 26 640 domácností
za NAJLEPŠIU CENU !!!

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

0907 148 965
0905 195 458

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ
PRÁCE

Využite jarné zľavy!
GARANTUJEME najnižšie ceny! Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie, rozdiel Vám vrátime.

(oproti Mestskému úradu)

0915 856 447

minibagrom

0907 572 001

unitermont@gmail.com

87-0025

UNITERMONT

Kukorelliho 60, HUMENNÉ

87-0019

STUDNE

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!
interiérové, exterierové

ROLETKY

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

SIETE PROTI HMYZU

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

Výročia a udalosti
vyplával Titanic z anglického prístavu
Southampton.

10. apríla 1912

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

J
ODBORNE
STI
SPÔSOBILO
87-0005

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

ŽALÚZIE

87-0004

za NAJLEPŠIE CENY !

62-0027

TIENIACA TECHNIKA

BYTOVKA rastie, CINTORÍN sa rozširuje,
CHODNÍK doplní sieť cyklotrás
Mimoriadna situácia šíriaceho
sa koronavírusu ovplyvňuje aj
život Humenčanov. Dianie v
našom meste sa však úplne
nezastavilo, na území mesta
prebiehajú investičné akcie. V
rekonštrukcii sú dve materské
školy (na ulici Partizánska a
Dargovských hrdinov), v osade
Podskalka prebieha výstavba
novej budovy MŠ s kapacitou 42
miest, prestavbou prechádza
Zariadenie pre seniorov (lokalita
Dubník), nový šat získava
frekventovaný chodník na
Ševčenkovej ulici, rastúcou novostavbou je 38 bytová jednotka na
Sídlisku pod Sokolejom a
stavebné povolenie nadobudlo
začiatkom apríla platnosť pre
rozšírenie mestského cintorína.

bude tvoriť zeleň. Pri východnej
časti budovy sa zriadi parkovacia
plocha s celkovou kapacitou pre 43
vozidiel.
Rekonštrukcia chodníka (od
pešej zóny po križovatku ulíc
Ševčenkova – Sokolovská) sa
týka predovšetkým rozšírenia
jestvujúceho chodníka na tri metre
a výmeny asfaltového krytu.

Chodník dlhý takmer 150 metrov
bude slúžiť pre peších aj pre
cyklistov a doplní sa ním aj sieť
humenských cyklotrás. Práce pokračujú osadením nových obrubníkov, následne sa zrealizujú nové
betónové podkladné vrstvy a na
záver asfaltový „koberec“. Do
pôvodného stavu sa upraví aj
trávnik lemujúci chodník.

Predpokladaný termín ukončenia
rekonštrukčných prác je v polovici
apríla.
Ďalšou z dôležitých investičných
akcií je cintorín. Odstránením
viac než 20 rokov navážanej kopy
hliny a ďalšieho odpadu (mrazničky, práčky, náhrobné kamene...) sa vyčistila časť priestoru pre
stavbu. Časť sa využila na zásyp v
mestskom skleníkovom hospodárstve pri Lackovciach. Stavebné
povolenie na rozšírenie cintorína
nadobudlo platnosť v 14. týždni
roku 2020,
realizáciou stavby
vznikne priestor pre až pre 1 300
hrobových miest.
„Som veľmi rád, že aj napriek
ťažkej situácii, keď riešime obmedzenia v rámci nákazy koronavírusom, investičné akcie pokračujú.
Stavbyvedúci ma ubezpečili, že
pokiaľ nezasiahnu opatrenia zo
strany vlády alebo Ústredného
krízového štábu, budú pokračovať,
lebo počasie je vyhovujúce,“
komentoval primátor mesta Miloš
Meričko.
FOTO: Primátor mesta
Miloš Meričko na kontrolnom dni
87-0026

Na Sídlisku pod Sokolejom
vyrastá nový bytový dom, v
ktorom sa bude nachádzať 38
bytových jednotiek. Novostavba
päťpodlažnej budovy ráta s jedno,
dvoj i trojizbovými bytmi. Zo
západnej strany bytovky sa má
realizovať chodník, ostatnú časť
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Ako potvrdzovať ošetrovné
S účinnosťou od 27. marca 2020 pediatri nepotvrdzujú rodičom zdravých detí do dovŕšenia 11 rokov Žiadosť o ošetrovné.
Na základe žiadosti o ošetrovné
(fialové tlačivo) a ani iné tlačivo, ktorým si chcú rodičia uplatniť nárok na
ošetrovné potvrdzujú rodičom chorého
dieťaťa nevyhnutnú potrebu osobného
a celodenného ošetrovania z dôvodu
náhleho zhoršenia jeho zdravotného
stavu za predpokladu, ak rodičia dieťaťa nie sú poberateľmi ošetrovného z
dôvodu uzatvorenia predškolských a
školských zariadení.

Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo) odovzdá rodičovi, ktorý si uplatní
nárok na ošetrovné zaužívaným spôsobom. Pediatri taktiež potvrdzujú žiadosti rodičom dieťaťa od dovŕšeného
11. roku do dovŕšenia 16 rokov veku,
ktoré zatiaľ nejaví známky choroby, avšak vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie z dôvodu, že jeho mentálne
alebo fyzické schopnosti mu nedovoľujú zvládnuť pobyt v domácom prostredí
bez dozoru rodiča. Potrebu osobného a
celodenného ošetrovania u týchto detí
musí indikovať pediater.

» Zdroj: SP

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

Plechová strešná krytina

6 �/m�

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY
Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

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

62-0003

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

VÝROBA ZÁHRADNÉHO NÁBYTKU
TINY
EVENÉ STOLY Z GU¼A

DR

NA MIERU ZA NAJLEPŠIE CENY !

Stoly do každého prostredia

250 �bez DPH

65 x 200cm

rôzne
rozmery

- mestské a obecné parky
- k chodníkom / čerpacím staniciam
- pre rybárov, poľovníkov
- k rekreačným chatám
- na pešie zóny, námestia ...

AT Y

ZRUBOVÉ DOMY A CH

ZRUBOVÉ ALTÁNKY VÉ ZASTÁVKY
AUTOBUSO

na objednávku

Tel.: 0905 564 939 - Veľké Kapušany
HU20-14 strana-
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- záhradné
- turistické
- odpočinkové...

záhrada, služby, škola

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

ZAVOLAJTE !!! OBJEDNAJTE !!!
TOVAR VÁM DOVEZIEME !!!
Humenné: 0905 303 973
zasas@zasas.sk

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

Kaštieľ

Priemyselná 1, Michalovce, 0905 105 793 0905 503 222

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.
Materiály:
HLINÍK, DREVO

farba
ANTRACIT

farba
HNEDÁ

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
b
tre
kd

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

PRÍSTREŠKY - TERASY � RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY � SKLENENÉ STRECHY � STAVEBNÉ PRÁCE
Videá a fotky realizácií nájdete na:

www.montter.sk
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0919 370 730, 0919 383 363

87-0091

kedy si uvedomíš veci, ktoré si si doteraz
neuvedomil

POKOSÍM ZA VÁS

87-0011

využi tento čas na vďačnosť,

NONSTOP

0908 580 291

STREDA nad Bodrogom

GAŠTANOVA 4, HUMENNÉ
www.zasas.sk

Realizácie záhrad na kľúč

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

62-0017

ZÁHRADNICTVO

STROMY KVETY
KRÍKY OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ PORADENSTVO
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

3

87-0008

humensko

spravodajstvo / kultúra
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Ja chcem, tak môžem
Je to v nás, hlboko zakorenené, zdá
sa, neodstrániteľné. „Ja môžem čo
len chcem. Čo sa mi práve zažiada.
Nikto ma v tom nemôže obmedziť
a ani neobmedzí.“ Stav tohoto celospoločenského egoizmu a ignorovania potrieb či bezpečia tých
druhých je u nás alarmujúci. Nariadenia sú pre tých druhých, pre
hlupákov, ja môžem. Zákazy sú
pre tých druhých, pre hlupákov,
mňa sa netýkajú. A to už vôbec nepíšem o radách a odporučeniach.
Hoci sú v záujme zdravia. Dokonca, v záujme života, prežitia.
Ak spolu a všetci nebudeme rešpektovať nariadenia hlavného hygienika – ktoré majú v právnom zmysle
silu (vymáhateľnú a sankcionovateľnú) zákona, ak nebudeme dodržiavať
vládne nariadenia a množstvo zákonov, ktoré v týchto dňoch v zrýchlenom režime schvaľuje náš parlament, dostaneme sa na španielsku
či taliansku cestu. Potom bude asi
každému z nás náš osobný egoizmus
na dve veci. Vieme aké.
Denne vidíme, že rabovanie
obchodov nemalo žiaden zmysel,
základných tovarov je v nich dosť.

Potravinový sortiment sa zúžil iba
výnimočne o niektoré komodity a aj
to iba vďaka ich nerozumnému a panickému nákupu. A aj to iba dočasne. Logistické centrá sú plné až po
strechy. Majitelia obchodov sa tešia
svojej nečakanej jarnej vianočnej sezóne. Ich zisky idú do miliárd a obyvateľstvo sa vykupuje z posledných
finančných rezerv ako o život.
Je zákaz vychádzania bez rúšok,
platí nariadenie o nezhromažďovaní
sa a prvé jarné slnko vyhnalo davy
ľudí na hromadné grilovačky a manifestačné bicyklovanie a korčuľovanie v hustote, aká kedysi bývala iba
v centrách miest počas pracovného
dňa.
Lebo – ja chcem, tak môžem.
Môžem je veľký pán, ale musím ešte
väčší. Čo ak na to môžem čoskoro
doplatíme všetci, aj tí, ktorí do bodky rešpektujú
okolnosti týchto výnimočných dní?
Prosím, zamyslime sa. S pozdravom všetko iba to
dobré -

Najčítanejšie regionálne noviny

Starkí, chráňte sa!
Dodržiavajte tieto pravidlá:

• Nevychádzajte von, ak to nie je úplne nevyhnutné
• Keď už idete von, noste vždy rúško a udržiavajte
si odstup od ľudí

• Obmedzujte používanie verejnej hromadnej dopravy
• O pomoc a nákupy žiadajte príbuzných/
susedov telefonicky

• O pomoc môžete požiadať aj na špeciálnej
telefonickej linke vašej obce

• Nakupujte medzi
9 – 12 hodinou

• V nedeľu nechoďte do
obchodu – predajne
sú zatvorené

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Literárna hra pre deti

#ZOSTANDOMA

Tieto dni, posledné týždne, sú mimoriadne. Nielen pre vlády, samosprávy, firmy, rodičov, ale samozrejme aj pre deti. Nie sú prázdniny, ale
nechodia do školy.

rozprávku si budú môcť prečítať všetky deti, ktoré hovoria našim jazykom.
Preto výzva pre rodičov: Priveďte svoje deti bližšie k literatúre, povedzte
im o tejto súťaži. Každá jedna rozprávka bude uverejnená na internete, každá
Nedostali za trest „zaracha“, ale ne- jedna rozprávka bude zaradená do losmú ísť von medzi svojich kamarátov. sovania o odmeny a ak sa nájde dostaNetočia sa kolotoče, nehrajú kiná. Zo- tok dielok, ak budú splnené stanovené
stávajú doma, a okrem učenia, ktoré podmienky, vybrané deti si nájdu svoje
ich celkom neobchádza, im zostávajú meno aj v knižke, ktorú vydá vydavak dispozícii – samozrejme rodičia – a teľstvo Pars Artem, ktoré je orientovapočítač ako hračka a sociálne médium. né hlavne na autorov, ktorí uverejňujú
A čo tak tento priestor využiť na svoje práce na sociálnych sieťach.
odkrývanie talentov? Napríklad
Propozície hry s ďalšími podrobliterárnych? Čo tak zahrať sa na spi- nosťami nájdete na facebookovej stránsovateľa? Združenie internetových ke Deti_deťom, prípadne si ich môžete
autorov Pars Artem vyhlasuje práve za vyžiadať na e-mailovej adrese koorditýmto účelom literárnu hru pre deti od nátora hry ziegler1@ziegler.sk.
6 do 12 rokov pod názvom Deti deťom
rozprávky. Deti v uvedenom veku si
môžu vyskúšať ako sa vymýšľa a píše
rozprávka. A kto vie kam až dovedú
tieto pokusy deti v neskoršom veku.
Nejedná sa o súťaž, ide o hru. Hra nie
je určená len vynikajúcim a dobrým
slovenčinárom, ale predovšetkým deťom s fantáziou – a tú majú všetky deti
– a deťom, ktoré sú ochotné sa venovať
niečomu mimoriadnemu – vymýšľaniu
rozprávky pre iné deti. Pretože každú
» šz

7. apríla 1348

Výročia a udalosti

bola založená Karlova univerzita v Prahe.



  
   

SEPULTURA·AMARANTHE
THERION·ORPHANED LAND

IMT SMILE

KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE

KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
HEĽENINE OČI·GLADIÁTOR HEX
MEDI AL B AN AN A·AKUS T IK A·ANDY C

8. apríla 1546

83-0066

Tridentský koncil definitívne ustanovil
biblický kánon.
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Zmeny v praktizovaní vierovyznania

Neviete „vďaka“ rabovačom zohnať droždie?

Aj veľká noc a všetky jej duchovné
dominanty budú tento rok nielen
na Slovensku bez priamej fyzickej
účasti veriacich.
Napriek tomu, napríklad televízna
stanica LUX vysiela v priamom prenose v čase mimo sviatkov sväté omše v
pracovné dni v pondelok až piatok trikrát denne, o siedmej, o dvanástej a o
osemnásť tridsať. V sobotu o siedmej a
osemnásť tridsať a v nedeľu o desiatej
a osemnásť tridsať. Svätú omšu je možné sledovať formou TV vysielania, na
stránke www.tvlux.sk, na Facebooku
TV LUX alebo na youtubovom kanáli
TV LUX.
Posledná pôstna nedeľa bude pre
epidémiu koronavírusu slávená bez
účasti veriacich, vyplýva rozhodnutia
biskupov Slovenska.
Biskupi pripomínajú, že treba

Ľahká pomoc! Môžete si ho pokojne
vyrobiť doma z toho, čo u vás zrejme
nájdete.

rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých
biskupských úradov. „Veľká noc bude
tento rok slávená bez účasti veriacich,
v duchu dekrétov, ktoré biskupským
konferenciám zaslala Kongregácia pre
Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj
Apoštolská penitenciária,“ uvádza sa v
rozhodnutí Konferencie biskupov Slovenska (KBS).

» red

šate. Položte na teplé miesto nechajte
vykysnúť. Po cca 30 minútach pridajte
pivo a opäť celé poriadne vymiešajte.
Na teplom mieste, stačí pri izbovej teplote, nechajte 24 hodín postáť. Droždie
Droždie z múky:
Potrebujete polievkovú lyžicu hlad- je hotové a môžete ho začať používať
kej múky, čajovú lyžicu cukru, deciliter ako klasické droždie. Zvyšok si dajte do
piva. Všetko premiešajte a nechajte do chladničky, no snažte sa ho čo najskôr
druhého dňa postáť pri izbovej teplote. využiť.
Táto dávka sa rovná 50 g droždia.
Droždie možno vyrobiť aj zo zemiakov:
Uvaríte v šupe 250 gramov zemiakov,
po vychladnutí ich ošúpete. Pretlačíte
ich do misky a pridáte trošku vody a
vymiešate tak, aby nám vznikla hustá
kaša. Možno použiť mixér.Z cukru si
pridaním trochy vody uvaríte sirup.
Vychladený (vlažný) cukrový sirup
pridáte k zemiakom a dobre vymie-

» red

Ako a kde nakupovať

Zmeny na klientských centrách

Ústredný krízový štáb odporučil
vláde základné hygienické zásady
pre predajne a nakupujúcich v nich.

Od 1. apríla sa upravli úradné hodiny v klientskych centrách, oddeleniach dokladov a na dopravných
inšpektorátoch.
Upravené hodiny bude mať streda,
keď budú pracoviská Ministerstva
vnútra SR klientom k dispozícii od
13.00 do 16.00 h. V ostatné pracovné
dni v týždni sú centrá otvorené od 8.00
do 11.00 hod., tak ako doteraz.
Sociálna poisťovňa upozorňuje
všetkých poistencov, ktorí majú zriadenú aktívnu elektronickú schránku,
že korešpondencia (rozhodnutia, potvrdenia a iné dokumenty) im bude
zasielaná výlučne do ich elektronickej

» red

» red

1090 EUR

390 EUR
MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

schránky.
Dočasne bude v Sociálnej poisťovni Rezervačný systém využívaný na
elektronický zber formulárov, pomocou ktorých poistenci môžu iniciovať
konanie o ich dôchodku. Po prihlásení
sa do Rezervačného systému na stránke www.socpoist.sk treba postupovať
podľa nasledovných inštrukcií: zadať
druh dôchodku, ktorý chcete vybaviť,
zadať pobočku alebo pracovisko podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa
a odoslať formulár. Sociálna poisťovňa približne do troch pracovných dní
bude žiadateľa kontaktovať.

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ,
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

30 ROKOV NA TRHU

85_0215

Do obchodných prevádzok, ktoré
majú povolenie hlavného hygienika
na predaj obyvateľstvu možno vstúpiť
iba po dezinfikovaní si rúk, alebo nasadení rukavíc. Pohyb na verejnosti a
teda aj nákup je možný iba v rúšku na
tvári. Dezinfekciu pri vchode a rukavice (hoci aj tie na pečivo) zabezpečuje
vlastník obchodnej prevádzky. Ten
musí zabezpečiť aj to, aby sa v predajni na ploche 25 metrov štvorcových
zdržiaval maximálne jeden zákazník.

Ostatní musia čakať na vstup do nej
vonku, v rozostupe dva metre.
V sobotu a v nedeľu je už povolené
otvoriť prevádzky veterinárnych ambulancií a pohotovostných lekární. Cez
týždeň môžu ponúkať tovar a služby
malé predajne a dielne. Záhradníctvá,
očné optiky, služby STK a emisnej kontroly, lízingové služby, predajne a servis
bicyklov, notári a advokáti, stavebniny,
galantérie, farby, laky, elektroinštalačné služby, železiarstvo, zberné dvory,
servis výpočtovej a telekomunikačnej
techniky, kľúčové služby.
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DREVENÉ KOSTOLÍKY

Ruská Bystrá

Hrabová Roztoka

Inovec
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riadková inzercia, zdravie / práca

humensko

my
to
dáme!
Otvorme si srdcia
a egÁ pokorme
Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma
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Nenaleťte ponuke na respirátory
V tomto období sa každý snaží chrániť, ako sa dá. Na čiernom trhu, ale
aj na sociálnych sieťach je bohatá, no najmä veľmi drahá ponuka
ochranných rúšok a respirátorov.
Po oznámení krízového štábu a potvrdení ministrom zdravotníctva však
má byť voľný predaj respirátorov bežným laikom – občanom zakázaný. Respirátory sú totiž určené primárne pre
zdravotníkov, záchranárov, hasičov
a vojakov v teréne, najmä v rizikovom
teréne. Minister zdravotníctva zároveň
upozornil, že respirátor chráni nositeľa, no nijako – na rozdiel od rúška,
nebráni ľudí v blízkosti jeho nositeľa.
Rúško však v oboch prípadoch. Aj preto, ak už respirátor máte a používate,
ohľaduplné podľa odborníkov je voči
ostatným ešte ho prekryť rúškom. To

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

môžete oprať a dezinfikovať hladením
pri vyššej teplote.
Ak sa aj naďalej na internete stretnete s ponukou na kúpu respirátora a
zareagujete na ňu kladne, môže sa vám
stať, že prídete o peniaze, no tovar nikdy nedostanete. Seriózni predajcovia
totiž takéto ponuky sťahujú z on-line
priestoru.
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nepárny týždeň:
Humenné, Brestov, Papín, Závadka, Medzilaborce, Dlhé nad
Cirochou, Zemplínske Hámre,
Čemerné, Vranov nad Topľou,
Sečovská Polianka, Sedliská, Slovenská Kajňa, Tovarné, Zámutov
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Výročia a udalosti
oslobodili vojská Červenej armády Bratislavu a Liptovský Mikuláš.
Firma

POMOCNÉHO ROBOTNÍKA

85_0236

PLAT: 5 EUR/HOD. PODMIENKA: ( ࡽ"ݭ
! &,"ĺ

XAMEX s.r.o

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

Západné Slovensko

s bednením a šalovaním do TPP,
nástup je možný ihneď, práca po SK.

Bližšie info na tel. čísle: +421 902 099 990

CHEMSTROJ, s.r.o., Priemyselná 720, Strážske 072 22
H Ľ A D Á M E

CNC operátor - programátor
práca na CNC obrábacích strojoch (fréza + carusel)
výroba súčiastok podľa výkresovej dokumentácie
programovanie, zoradenie a obsluha strojov, programovací jazyk Heidenhain
kontrola kvality, meranie vyhotovených výrobkov, súčiastok
preverovanie presnos� výrobku

HU20-14 strana-
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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
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

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
45.115
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

87-0038

Beneﬁty:
− perspek�vna a stabilná ponuka na dobu neurčitú
− zodpovedajúce ﬁnančné ohodnotenie podľa dosahovaných pracovných výsledkov
− možnosť osobného rastu
− možnosť TPP alebo živnos�
− stravovanie v areáli ﬁrmy s príspevkom zamestnávateľa

Kontaktná osoba: Monika Marcinová, monika.marcinova@chemko.sk

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Stredné Slovensko

od 6 €/hod na TPP; od 9 €/hod. na živnosť
−
−
−
−
−

Snina

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

Prijme šikovných stavebných
robotníkov, ktorí majú skúsenosti

Ґ$ "  ҃!ܬ,!ґ

Humenné
Vranov n/Top¾ou

4. apríla 1945

Stavebná
vroѴoࣂmov}
prijme

Práca na území SR. Nástup po dohode. tel: 0918/413582,
0904/881 418, mail: info@gsksro.sk

Medzilaborce

85_0244

.MƢG?B?TIWÐÐààJFKFJȚIKBàRHLKȵBKiàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB
àààààààààààààààààààààPB?>AFP@FMIȝK> àMO>@LSFQLPʉ àMO>@LS>ʉàK>àWJBKVà>àSàKL@F
.MLĝI?KC
ààQROKRPLSȚàMOȚ@>ààJLȇKLPʉàK>Aȵ>PLS
+MƢLMQƄÐXĖPM@ISÐHC 1000 € -1.300 €
ààQȢȇABKKiàWȚILEV
ààW>?BWMBȵBKià>àMIKBàEO>ABKiàR?VQLS>KFBàà +ȚPQRMà?RABàJLȇKȢàMLàALELABà
JGƢơGCÐGLDMPKĖAGCÐRCJ Ðı Ð 054/ 472 75 72 - 0915/ 872160

62-0025

SENIANSKE
RYBNÍKY

0908 979 512

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

Chcete chovať hydinu?

Najčítanejšie regionálne noviny

STROJOVÉ
OMIETKY
POTERY

HĽADÁTE
zamestnancov?

www.mikbau.sk

100% záruka kvality

ceny už od
+421 948 912 937
+421 918 048 257
mikbau.sk@gmail.com

85_0237

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

INZERUJTE S NAMI!

12€

0908 979 512

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
oblastné zastúpenie pre východný región

0918 973 129 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

HU20-14 strana-
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63-0056

splátky od 98 €

atia 0.
y pl
2
Zľav 4. 4. 20
do 1

zimné záhrady

zasklievanie terás

