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Čsl. armády 1362/19, 066 01  Humenné

Jozef Hatala
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Ponuky a zameranie ZDARMA. 0940 88 88 29

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
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PREPICHY

        POD CESTY
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

62
-0
03

3

LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

Akcia
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0944 105 800
FurMAN
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INZERCIA

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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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    42.810 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   48.090 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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)

»Kúpim st. motorku, pio-
nier, babetu. 0905 253 009 
»Kúpim traktor pásový Ze-
tor 0905 197 854

»Predám 1.5 izb. byt v Hu-
mennom 0944 166 111 »Pre-
dám 1 izb. byt v MI ul. Rá-
zusa. Tel. 0949 684 536

»Kúpim RD alebo tehlový 
byt vo Vranove n/T, sídl. 1, 
2. Platba v hotovosti. 0908 
416 007 

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Predám smaragdové tuje. 
0903 252 345

»Kúpim parožie, 0902 555 
510

»Najde sa žienka na pekný 
vzťah do 39 rokov? 0911 471 
781

Občianska
riadková
inzercia

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    
05 DOMY / predaj     
06 POZEMKY / predaj     
07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    
10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   
12 DEŤOM    
13 RÔZNE / predaj    
14 RÔZNE / iné    

01 AUTO-MOTO / predaj          
02 AUTO-MOTO / iné          

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera MI medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP MI 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, MI zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

15 HĽADÁM PRÁCU    
16 ZOZNAMKA    

AUGUST

 
 

 

 
 

6.  Jozefína

7.  Štefánia

8.  Oskar
9.  Ľubomíra

10.  Vavrinec

11.  Zuzana

12.  Darina

13.  Ľubomír

14. Mojmír

15.   Marcela
16.  Leonard

17.  Milica

18.  Elena, Helena

19.  Lýdia

20.  Anabela, 

WWW.REGIONPRESS.SK

V posledných mesiacoch  nie je núdza 
o mimoriadne meteorologické javy. 
Všetci vieme, že už ani tornádo v našich 
končinách nemusí byť zjavením, ale 
bežnou skutočnosťou. Veda však po-
kročila a mohli by sme vopred dostávať 
varovania.

Vedieť tak vopred, že sa blíži pohroma 
a pokúsiť sa tak zachrániť, čo sa dá. Scho-
vať auto do garáže je najmenej. Ale mať tak 
čas do bezpečia ukryť rodinu, psíka, zbaliť 
si doklady, vodu...

Pripravovaný systém SMS varovania 
na Slovensku sa k takejto predstave začína 
blížiť. S názvom Reverse 112 doplní systém 
hlásnej služby. Ako vyplynulo z rokovaní 
rezortu vnútra s mobilnými operátormi, 
účinný a včasný bude najmä pri použití vo 
vymedzenom území, napríklad v mestskej 
časti či susediacich obciach. Pre TASR to 
uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra 
(MV) SR. Zavedenie systému vychádza z 
európskej smernice, fungovať by mal naj-
neskôr v júni roka 2022.

„Použitie SMS varovania na celé úze-
mie SR, respektíve odoslanie varovnej SMS 
všetkým obyvateľom Slovenskej republiky 
by podľa vyjadrení mobilných operátorov 
bolo neefektívne a trvalo by pravdepodob-
ne niekoľko dní. V takýchto prípadoch je 
na varovanie vhodnejšie využiť sieť sirén 
ako aj rozhlasové a televízne vysielanie a 
miestne rozhlasy,“ priblížilo ministerstvo.

Prihliadať treba tiež na skutočnosť, že 
doručenie SMS nie je možné garantovať. 
„Preto tento systém bude vždy len dopln-
kovým spôsobom varovania,“ upozornilo 
ministerstvo. Predpokladané finančné ná-
klady zatiaľ podľa MV SR nie je možné pres-
ne stanoviť, potrebné sú ďalšie rokovania s 
mobilnými operátormi týkajúce sa aj tech-
nického a procesného riešenia Reverse 112.

Realizáciou systému Slovenská repub-
lika naplní záväzky novelizovanej smer-
nice, ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronických komunikácií. Cez SMS by 
občania mohli dostávať meteorologické 
výstrahy, ale aj upozornenia na mimoriad-
ne udalosti, ako sú povodne či teroristické 
útoky.

V každom prípade, v dňoch, keď je 
búrlivé počasie, je dobré pozrieť si známe 
meteorologické stránky, na ktorých sa do-
staneme aj k záberom z radarov. Podľa nich 
tiež dokážeme odhadnúť či sa niečo zlé blí-
ži, koľko máme ešte času a akú intenzitu to 
asi bude mať.

Varovanie 
pred pohromou môže prísť

» red
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

2424
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro

NOVÝ TOVAR !!!

VODNÉ  RASTLINY
PALMY   TRVALKY

OKRASNÉ  TRÁVY
VODNÉ  RASTLINY
PALMY   TRVALKY

É ÁÉ Á
ZÁHRADNICTVO

www.zasas.skwww.zasas.sk
0905 303 9730905 303 973
www.zasas.sk
0905 303 973

GAŠTANOVA 4, HUMENNÉGAŠTANOVA 4, HUMENNÉGAŠTANOVA 4, HUMENNÉ
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Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je  11. augusta 2021

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0908 979 512
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 9. 8.

499

60 kusov

(1 kus = 0,08)
Vajcia 
“M”

129
-35%
cena za 100 g

Losos
• f�leta v celku
• s kožou
• bez kost�

399
805 g

(1 kg = 4,96)599
Supercena

cena za 1 kg

• z bravčového pliecka/stehna

• krájaný

159
200 g

(100 g = 0,80)239

440 g

(1 kg = 5,43)

• v ponuke aj Treska 
v majonéze 
440 g za 1,79 €

149
Supercena

(1 kg = 4,26)

350 g balenie

319
-33%

cena za 1 kg

• bez kost�, 
vcelku
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• 47 % tuku

299

3 x 200 g

(1 kg = 4,98)

600 g

0
-41%

cena za 1 kg

299

4 x 120 g

(1 kg = 6,23)

480 g

Camembert

149
-31%

(1 kg = 5,96)

250 g

• v dyhe

089

250 g

(1 kg = 3,56)

390
10 x 0,5 l

5 l

Smíchov
• svetlé výčapné pivo
• + záloha za fľaše 1,30 €

• sýtená/jemne sýtená

029

2 l

(1 l = 0,15) 289

8 x 120 ml

(1 l = 3,01)

960 ml

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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Zabúdame a to je niekedy zlé. Na Hi-
rošimu a Nagasaki by však civilizá-
cia zabudnúť nemala.

Deviateho augusta 1945 – americ-
ký bombardér Bockscar zvrhol atómo-
vú bombu Fat Man na japonské mesto 
Nagasaki. Bockscar je prezývka ame-
rického bombardéra B-29 Superfortress 
(z angl. Superpevnosť). Bomba dostala 
prezývku Fat Man. Stroj Bockscar bol 
použitý na 13 cvičných letov a 3 bojové 
misie, pri ktorých bombardoval prie-
myselné ciele v Japonsku. Počas mi-
sie 9. augusta 1945, ktorej cieľom bolo 
zhodenie druhej americkej atómovej 
bomby stroj pilotoval major Charles W. 
Sweeney z 393. bombardovacej perute. 

Little Boy (v preklade Malý chlapec) 
bol krycí názov pre atómovú bombu, 
ktorá bola zhodená už predtým, 6. 
augusta 1945, na japonské mesto Hi-
rošima (Hiroshima) Išlo o druhú nuk-
leárnu explóziu v histórii ľudstva (prvá 
bola testovacia „Trinity test“) a o prvú 
explóziu uránovej bomby. Bomba bola 
zvrhnutá z bombardéra B-29 Superfor-
tress (s prezývkou „Enola Gay“).

O 3 dni neskôr bola zhodená ďalšia 
bomba s názvom Fat Man na mesto Na-
gasaki; Japonsko na to kapitulovalo.

Pre posádku lietadla nesúceho 
atómovú bombu boli stanovené nasle-
dovné ciele podľa poradia dôležitosti: 
Hirošima, Kokura a Nagasaki. Konkrét-
ny cieľ mal byť zvolený podľa momen-

tálnych podmienok nad jednotlivými 
cieľmi.

Bomby na Hirošimu a Nagasaki 
odsúdili ako barbarské a zbytočné takí 
slávni vysokí vojenskí dôstojníci, ako 
boli Eisenhower a MacArthur. Admirál 
William D. Leahy, šéf Trumanových 
osobných poradcov, povedal: „Použitie 
tejto barbarskej zbrane neznamenalo 
pre nás nijakú materiálovú pomoc vo 
vojne proti Japonsku. Správali sme sa 
podľa etického štandardu barbarov v 
rokoch temna. Vojny sa nedajú vyhrať 
zabíjaním žien a detí.“

Leo Szilard, svetoznámy vedec, 
ktorý štylizoval list prezidentovi Roo-
seweltovi, navrhujúc mu projekt Man-
hattan na výrobu atómovej bomby, 
ktorý podpísal aj Einstein, konštatoval 
krátko pred smrťou (1960) inú prav-
du: „Keby boli Nemci zhodili atómové 
bomby na mestá miesto nás, boli by 
sme to kvalifikovali ako vojnové zloči-
ny, boli by sme ich v Norimbergu odsú-
dili na smrť a povešali.“

Keď sa povie Nagasaki

» red 

Ministerstvo životného prostredia SR 
spolu so Štátnou ochranou prírody in-
tenzívne hľadajú spôsob, ako urýchliť 
sčítanie populácie medveďov na Slo-
vensku genetickým výskumom, kto-
rý sa začal v septembri 2019. 

Tento spôsob poskytuje relevantné 
informácie o stave populácie medveďa 
hnedého v krajine, ale aj podrobnejšie 
informácie o jeho lokálnom výskyte. 
Na výskume spolupracujú pracovníci 
Štátnej ochrany prírody (ŠOP SR) s od-
borníkmi z Karlovej univerzity v Prahe.

Podľa platnej zmluvy sa analýza 
vzoriek DNA má ukončiť do 31. decem-
bra 2024. Lenže kvôli zvýšenej pozor-
nosti verejnosti, ktorá nastala po prvom 
smrteľnom útoku medveďa na človeka 
v celej zaznamenanej histórii na Slo-
vensku je tento termín nevyhovujúci. 
V najbližšom období sa preto uskutoční 
pracovné rokovanie pracovníkov ŠOP 
SR s odborníkmi z Karlovej univerzity, 
aby sa našiel spôsob, ako sčítanie med-
veďov ukončiť ešte počas tohto leta.

V rámci spolupráce Karlovej uni-
verzity a ŠOP SR sa totiž okrem medve-
ďov podobným spôsobom analyzujú aj 
vzorky iných šeliem na Slovensku, ide 
ešte o  vlka dravého a rysa ostrovida, a 
práve tieto analýzy sa môžu odložiť na 
neskôr.

Mimochodom, v posledných týž-

dňoch sa už aj v regióne Malých Karpát 
a Záhoria vyskytlo viacero hlásení o 
pozorovaní medveďa alebo náleze jeho 
pobytových znakov. Medveď je schop-
ný v priebehu dňa prejsť aj niekoľko 
desiatok kilometrov, takže na základe 
doterajších údajov je ťažké zhodnotiť, 
koľko jedincov je aktuálne v regióne 
prítomných. Možno predpokladať, že sa 
v tomto regióne pohybujú 2 až 3 jedince.

Zo súčasných hlásení o výskyte 
medveďa v tomto regióne vyplývajú aj 
určité obavy verejnosti o bezpečnosť. V 
tomto smere však treba verejnosť trochu 
upokojiť. Doteraz neboli hlásené žiadne 
problémy s prítomnosťou medveďa/ov, 
či už by išlo o škody na hospodárskych 
zvieratách, ovocných stromoch, včel-
stvách alebo inom majetku. Podobne 
nie sú doteraz známe prípady priameho 
stretu s človekom, pri ktorom by bol člo-
vek ohrozovaný na zdraví či živote.

Monitoring medveďov 
sa pomaly skončí

» red
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PRÁCA v ČR 

PRÁCA v DE 

PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

1/ Zdravotná sestra s nemeckým uznaním 
vzdelania Anerkennung/ Urkunde - ubytovanie, stravovanie, doprava zdarma

2/ Zvárač MAG, zámočník, Drážďany/ Dortmund
- práca v hale, ubytovanie zabezpečené

85
_0
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0

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

CALL CENTRUM:   0915 971 823

VHODNÉ 
PRE MUŽOV,  

ŽENY aj PÁRY

Kontakt: 0917650018

nemecko@modd.sk

85
03
45

PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091
MZDY MZDY OD 900 € DO 1300 €OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE

Firma KAPAKOV
PRIJME DO ZAMESTNANIA NA TPP

- CNC operátor sústružník - 
- zámočník ručné odihlovavánie - 
- zámočník príprava materiálu - 

- zvárač CO2 - 
Turnusová práca v ČR

TEL.: +421 903 279 598   I   +421 904 981 591 

+420 606 464 027

Mail.: kapakov@centrum.sk

85
_0
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Požiera nás Ničota

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Bez porozumenia, bez ľudských citov 
a predstavivosti nemôže existovať nič, 
ani ríša Fantázie, ktorá je súčasťou kaž-
dého z nás. Keby zanikla, priestor bez 
snov v našom živote okamžite zaplní 
prázdna a temná Ničota...

Hovorí vám to niečo? Je to príbeh ma-
lého Bastiena, ktorý je obdarený veľkou 
fantáziou. Jedného dňa ukradne v starom 
kníhkupectve záhadnú knihu, ktorá ho 
mimoriadne fascinuje. Schová sa na povale 
školy a začne čítať. Kniha rozpráva o nebez-
pečenstve, ktoré hrozí krajine Fantázia a 
jej neobyčajným obyvateľom. Čoraz väčšiu 
časť krajiny pohlcuje nebezpečná Ničota. 
Katastrofu zavinili ľudia, ktorí stratili svoje 
sny, a práve tie tvoria piliere niekdajšej Fan-
tázie. Jediný, kto môže Fantázii ešte pomôcť, 
je mladý Atrej, bojovník z kmeňa lovcov a 
Bastienov dvojník žijúci v ríši Fantázie.

Strácame zmysel pre porozumenie, 
vedome pod vplyvom propagandy takej 
či onakej zabíjame posledné jeho zvyšky. 
Chápať sa? Snažiť sa pochopiť navzájom? 
Načo? Prečo? Všetko je tak, ako to vidím 
ja a ostatní sú idioti.... (a neviem ešte aké 
nadávky by som mohol pridať.) A to platí 
aj v rodinách, ktoré sa kedysi navštevovali. 
Vzťahy v nich zabila Ničota.

Naša existencia prestáva byť ľudská, 

tvorivá, zmysluplná a stáva sa iba nenávist-
ným bytím. Fantázia víťazí nad zúfalstvom 
a beznádejou, stráca sa z nás a vyprázdňuje 
náš vnútorný priestor. A ten úspešne obja-
vuje a napĺňa Ničota.

Nie, to už nie je úžasný Bastienov či 
Atreiov príbeh, to je slovenský dnešok.

„Fantáziu dostal človek za to, čím sa 
nestal a zmysel pre humor, aby sa mohol 
utešiť nad tým, čim sa stal.“ Napísal kedysi 
dávno  Oscar Wilde írsky spisovateľ a bás-
nik. A napísal aj túto myšlienku: „Kto má 
tak málo fantázie, že svoje lži musí opie-
rať o dôkazy, mal by radšej rovno hovoriť 
pravdu.“

Poznáte ten pseudoargument či 
priam lož dneška? „Veď predsa píšu o tom 
zahraničné médiá“. Žiadna fantázia, sta-
čí, že o niečom niekto niečo píše. Žiadna 
vlastná úvaha, žiadne vlastné poznanie, 
iba nenávistná obrana niečoho, čo tvrdí 
niekto iný. Teda, plné odo-
vzdanie sa propagande. 
Rezignácia na uvažovanie. 
Žiadna Fantázia. Tú sme už 
takmer zabili. Dorazíme ju? 
Raz navždy?

Veľa fantázie vám 
želá aj v tomto ma-
razme
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13. augusta 1912  
bol otvorený posledný úsek Tatranskej elektrickej železnice zo 
Starého Smokovca na Štrbské Pleso

Výročia a udalosti
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a ME Y7 , recepcia@aii.sk

á ú ž a c a c í B a la

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0908 979 512

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 895 864
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )
14-dňo y, r ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

85
_0
55
9

Stavebná spoločnosť 

HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

59

Montážne práce v Rakúsku 

a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 

POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 

Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasádypresklenné fassády  I  odvetrané fasády

sendvičové fasády a halysendvičové fasády a haly

montáž okien a dverí  I  priemyselná izoláciamontáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia

zámočnícke práce zámočnícke práce 

kovovýrobukovovýrobu

0910 134 567   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 

2000€/ MES. + PRÉMIE
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STD DONIVO S.R.O.- DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ 
V ČESKEJ REPUBLIKE S DLHOROČNÝMI
SKÚSENOSŤAMI V DOPRAVE  HĽADÁ:

Vodič MKD na pravidelnú 
prepravu s voľnými víkendami

Peter Telepun, mobil: +421 917 628 262, 
mail: telepun@std.sk Možnosť reagovať aj bez životopisu

MZDOVÉ PODMIENKY:  
» v prípade jazdy na turnusy 8+2: 739- 2 500€/ mesiac,    
   pričom nástupný plat je od 739€ (možnosť zárobku     
   2100€ v čistom s víkendami na ubytovni+ výkonnostné  
   príplatky) 
» v prípade voľných víkendov doma nástupný platom   
   od  739€, pričom mesačne je možná výška zárobku   
  1700€ v čistom+ výkonnostné príplatky. VÍKENDY DOMA  
  + ZABEZPEČENÝ ODVOZ NA SLOVENSKO ( Senec)

» Miesto výkonu práce: Slovensko, Nemecko, Rakúsko   
   (práca vyžaduje cestovanie)
» Druh pracovného pomeru: plný úväzok
» Termín nástupu: dohodou
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Lístok 
kúpite na 
bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA -TRNAVA - NITRA -ZVOLEN - 
LUČENEC -RIMAVSKÁ SOBOTA - ROŽŇAVA 

- KOŠICE - MICHALOVCE – HUMENNÉ

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 
kúpite na
bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už 1,- 

€
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