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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 25 000 domácností 

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

č. 15 / 12. APRÍL 2019 / 23. ROčNÍK
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ELEKTROINŠTALÁCIE

- elektroinštalačné práce
   - inteligentné inštalácie
      - alarmy JABLOTRON
         - DATA, SAT, TV  rozvody
            - výroba rozvádzačov
               - bleskozvody
                  - zabezpečenie revízie

0915 953 378       instalaciaelektro@gmail.com
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Č. 13 / 29. MAREC 2019 / 23. ROČNÍK
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VŠETKO pre
         vašu záhradu

Jozef HatalaJozef HatalaJozef HatalaJozef HatalaJozef Hatala
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ELEKTROINŠTALÁCIE

0915 953 378       instalaciaelektro@gmail.com
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PREPICHY
        POD CESTY
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky, 
zatrávnené plochy 

pre inžinierske siete, 
elektrika-voda-plyn

0902 348 974
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399€

PLECHOVÉ
GARÁŽE

Dovoz a montáž
 ZDARMA

Dovoz a montáž
 ZDARMA

3x5m10
rokov

na trhu

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !
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VÝKUP

PALIETPALIET
DREVENÝCH

0905 910 1320905 910 132
paletatrans@gmail.com

ODBORNEJODBORNEJ

SPÔSOBILOSTISPÔSOBILOSTI
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Jozef Hatala
Humenné 0908 208 908

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia

 - NÁTERY STRIECH- NÁTERY VO VÝŠKACHmobil: 0940 954 513
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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VÝKUP

PALIETPALIET
DREVENÝCH

0905 910 1320905 910 132
paletatrans@gmail.com
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PREDAJ ŽIVEJ HYDINY
Zdravá hydina = úspešný chov

FARMA HYDINY - Vranov n/T - Ortáše
DOPRAVA ZADARMO

Pod veterinárnym dohľadom
Objednávky a poradenstvo

vo výžive zvierat:
Ing. Jozef Telepun, PhD. 
0917  311  544

AKCIA 3 €/ks
1.roč. nosnice   mládky   brojlery   morky

+darček
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Reálna  záruka

12 rokov
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Kontakt: 0907 208 278    E-mail: info@drevovyrobavamas.eu    WEB: drevovyrobavamas.eu

VÝROBA  A  MONTÁŽ  VÄZNÍKOVÝCH  KROVOV
Ušetrite peniaze a čas na Vašej streche inštaláciou krovu touto technológiou.

Ponúkame kompletný návrh, výpočet ceny vrátane statického posudku,
výrobu väzníkov na profesionálnych zariadeniach a konečnú montáž krovu rýchlo a kvalitne.
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PREPICHY
        POD CESTY

KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky, 
zatrávnené plochy 

pre inžinierske siete, 
elektrika-voda-plyn

0902 348 974
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0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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REDAKČNÉ SLOVO, ZDRAVIE / SLUŽBY
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Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

CHCETE MENIŤ OKNÁ?
Teraz je to najlacnejšie !!!

GARANTUJEME
najnižšie ceny!

Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie,
rozdiel Vám vrátime.

NAJLEPŠIE CENY !NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAJJJJJJJJJJJJJJJLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPPPPPPŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEE CCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!NAJLEPŠIE CENY !za NAJLEPŠIE CENY !
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

rorozozozozzzzozozo dddddddddiieddid l VVVám áámm vvvvrávrárááátimtimtimtimtimimimmmmmmt e.

ŽŽŽA ÚÚLÚZIE

0915 856 447Kukorelliho 60     HUMENNÉ
(oproti Mestskému úradu)

Unitermont
unitermont@gmail.com

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!obkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ
využite skvelé zľavy!JAR JE UŽ TU!
využite skvelé zľavy!JAR JE UŽ TU!
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Cez Veľkú noc sa ľudia zvyknú pre-
jedať. Aký vplyv môže mať takýto väčší 
nápor jedla na organizmus človeka?

Zabúdame, že takéto hodovacie 
zvyklosti vychádzajú z náboženstva a 
nasledujú po období pôstu. A to je roz-
diel Hojnosť sme si vybrali, pôst pred 
ňou však nedodržiavame. Teda, po nor-
málnom našom stravovaní (ktoré je žiaľ 
charakterizované nadmerných energe-
tickým príjmom) nasledujú ešte väčšie 
kulinárske hody. Znamená to zaťaženie 
tráviaceho traktu, pocit ťažoby na žalúd-
ku, nepravidelnosti vyprázdňovania. 
Samozrejme aj vzostup hmotnosti. Za 
štyri dni ľudia dokážu pribrať jeden až 
tri kg! Ale nemusí to byť pravidlom, stačí 
si uvedomiť význam týchto sviatkov (a 
nemusí to byť iba náboženský) – sú to 
totiž sviatky radosti a pohody..

Mali by rodičia dávať cez sviatky 
špeciálne pozor aj na deti? Predsa len - 
za deň pojedia niekoľko veľkonočných 
vajíčok, čokolád...

Na stravovanie detí treba dávať pozor 
po celý rok. Nie je dôvod, aby niektoré 
dni by mali byť výnimkou. Nemajú zjesť 
viac sladkostí, čokolád, vyprážaných 
jedál,... Následky sa odstraňujú ťažko – 
nielen tie aktuálne v podobe akútnych 
tráviacich ťažkostí, bolestí, ale aj tie dl-
hodobé – ak dieťa bude mať pocit, že po-
čas sviatkov môže všetko, odnesie si to 
do života so všetkými následkami.

Akých jedál by sa mali ľudia cez 
veľkonočné sviatky vyvarovať (šunky, 

majonézové šaláty) a ktoré by mali nao-
pak uprednostniť (zelenina)? Zmenil sa 
podľa vás za posledné roky sviatočný 
jedálniček Slovákov k zdravšiemu? Vy-
berajú si ľudia prísnejšie, aké potraviny 
si na sviatky nakúpia (vrátane nápojov)?

Môžeme spokojne konštatovať, že 
stravovacie zvyklosti sa postupne zlep-
šujú. Týka sa to hlavne mladších generá-
cií. U starších sú predsa len stravovacie 
zvyklosti viac zakorenené. Veľkonočné 
sviatky sú vítaním jari. Čerstvé šaláty, 
spolu so šunkou sú tým najlepším ako si 
neublížiť. Vyprážané jedlá, spolu s ma-
jonézovými šalátmi zas tým horším. U 
ľudí s vyššou hladinou cholesterolu tre-
ba opatrnosť aj na konzumáciu vajíčok v 
každej podobe.

Končia po veľkonočnom prejeda-
ní sa ľudia aj na pohotovostiach alebo 
sú hospitalizovaní v nemocnici? O aké 
problémy najčastejšie ide a aké násled-
ky môže veľkonočné prejedanie zane-
chať?

Často sa vyskytujú žlčníkové zá-
chvaty či už pri poznanom kameni v žlč-
níku alebo žlčových cestách, 
alebo sa počas sviatkov 
ohlási prvý raz. Ľudia, 
ktorí to preženú s alko-
holom, zas majú tráviace 
ťažkosti v hornej časti 
tráviaceho traktu.

Veľká noc a stravovanie

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

metabolizmu a výživy

A čo tak iba byť ...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prišlo k nám slovíčko „mega“. Už dáv-
no. Do chudobného slovníka exhibicionis-
tov bez štipky sebaúcty za mikrofónmi a 
potom už aj v tlači. Na sociálnych sieťach, 
ale už aj v bežných teenagerských rozho-
voroch. Žiaľ, nielen v nich. „Mega“ malo 
zaujať. Hlupákov. „Mega“ znamenalo čosi 
mimoriadne. „Mega“ znamenalo čosi ako 
impozantné, niečo hodnotovo nadradené, 
výnimočné. Potiaľ fajn. Lenže, zrazu sa 
„mega“ stalo všetko. Zápchy na cestách, 
pesnička, jedlo v reštaurácii, aj hlúposť 
bola „mega“.

Mega znamená milión. Mega pochá-
dza z gréckeho μέγας, čo znamená veľký. 
Lenže slovko veľký znie tak nezaujímavo, 
akoby ani nič výnimočné neopisovalo. 
Jednoducho – aj veľký začalo znieť akosi 
primalo na malomeštiakov, obdivujúcich 
všetko „mega“.

Všade čítam (a počúvam) najnovšie 
slovné spojenia „ozajstný katolík“, „ozajst-
ný demokrat“, „ozajstný patriot“. Akurát 
ozajstní hlupáci sa nehrdia tým, že sú 
ozajstní a stačí im, že sú. Katolík je také 
úbohé nič, demokrat, ten už koho zaujme, 
patriot je trápny. Ak sú však ozajstní, po-
tom sú niekto. Potom sú „mega“.

„Čokoľvek ozajstné sa stáva luxusom. 
Už potreba pridávať prívlastok „ozajstný“ 
svedčí o tom, že rátame s tým, že skoro 

všetko je len akože, alebo niečo sa tvári ale-
bo predáva s odkazom, že to vyzerá ako to, 
ale v skutočnosti je to toto“ pridala k mojej 
úvahe o ozajstnosti na sociálnej sieti pria-
teľka. Nie je vám to tak nejak ľúto? Človek 
takmer nikoho nezaujíma, ak nie je taký či 
onaký. Ak je iba človek. Ak nenosí červené 
tenisky, ak pri rozhovore alebo oslovení 
niekoho nestojí rozkročený ako americký 
vojak v pohove, lebo tak sa teraz má stáť, 
aby jeden nejako zaujal, ak sa nebúcha do 
pŕs, aký je kresťan, ak nekandiduje nie-
kam, kde si za päť rokov zarobí milión eur.

Používať prívlastok „ozajstný“ začali 
o sebe najmä tí, ktorí sú vlastne nezaují-
maví, nepresvedčiví, často nepravdiví, 
falošní.

Skutočný človek má mozole na ruke, 
žije nielen svojimi trápeniami a rados-
ťami, má svoje určité vnútorné hodnoty, 
ktorých sa nevzdáva, v peňaženke má 
pár drobných, ale v duši má 
pokoj a čisto. Nepotrebuje 
byť „mega“ na to, aby bol 
veľký.

Nech žije človečina, 
milí čitatelia a prosím – 
pomôžte jej spoza 
mreží hlúposti von, 
medzi nás.
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Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy, MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

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

Zameranie a doprava ZDARMA7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad

STAVEBNÉ PRÁCE    RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ/OTOÈNÉ ZASKLENIE    TIENENIE NA STRECHY    SKLENENÉ STRECHY    DREVENÉ PODLAHY

TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKA

Materiály: HLINÍK, DREVOMateriály: HLINÍK, DREVO
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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... 

Slovensko pre slabších

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Dnes Vám 
chcem predsta-
viť posledné tri 
otázky hĺbkového 
referenda, ktoré 
pripravuje naše 
hnutie OĽANO.

15. Svojvoľné neplatenie faktúr = 
trestný čin. Chceme presadiť, aby sa 
zaviedla trestnosť bezdôvodného ne-
zaplatenia faktúry. Tento návrh sme 
predkladali mnohokrát do parlamen-
tu, zakaždým však bol zhodený zo 
stola. Zdá sa, že v dnešnom Ficovsko-
-Dankovsko-Bugárovskom štáte tento 
spôsob okrádania (najmä) drobných 
živnostníkov niekomu veľmi vyhovu-
je... Sme presvedčení, že rovnako, ako 
je trestným činom nevyplatenie zaslú-
ženej mzdy, malo by byť trestným či-
nom aj svojvoľné nevyplatenie faktúry.

16. Zákaz hazardných hier a auto-
matov. Na území SR chceme zakázať 
prevádzkovanie hazardných hier na 
výherných prístrojoch. Myslím si, že 
štát, ktorý sa ulakomí na peniaze po-
chádzajúce z nešťastia rodín, je zlyhá-
vajúci štát. Chceme mať na Slovensku 
definitívne pokoj od tohto nekalého 
podnikania, ktoré je postavené na roz-
pade a nešťastí rodín či jednotlivcov.

17. Žiadny zisk, ak pacienti zby-
točne čakajú. Sme proti tomu, aby si 
zdravotné poisťovne vyplácali zisk, 
kým nezabezpečia kratšie čakacie 
doby na onkologické operácie, než 
sú dva týždne. Pacienti čakajú na 
onkologické operácie niekedy dlhé 
mesiace. Často sa im choroba počas 
tejto doby rozšíri, a niekedy sa nedo-
žijú ani operácie. Preto nesúhlasíme 
s tým, aby si zdravotné poisťovne uží-
vali zisk, kým nezabezpečia kratšie 
čakacie lehoty ako dva týždne. Bohat-
núť na úkor zdravia a života chorých 
je nemorálne.

Spravodlivé Slovensko, Sloven-
sko pre rodiny a Slovensko pre slab-
ších. To sú tri ciele hnutia OĽANO, 
ktoré chceme spolu s 
Vami presadiť v na-
šom referende, ke-
ďže politici mnohé 
problémy dlhé 
roky odmietajú rie-
šiť. Verím, že tieto 
riešenia spoločne 
dokážeme presadiť 
úspešným refe-
rendom.
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 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH 

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ 
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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 Strana prináša alternatívu 
pre sklamaných a oklamaných 
voličov naprieč politickým spek-
trom.  „Náš program, ktorý 
dôsledne sleduje národnú a 
kresťanskú líniu, garantuje 
ochranu tradičnej rodiny a 
sociálnych práv,“ uviedla pred-
sedníčka strany Slavěna Vorobe-
lová.
 Aj keď sa strana ešte len roz-
bieha a  za pochodu obmieňa 
regionálne štruktúry, zúčastnila 
sa už komunálnych volieb, kde 
získala viac ako 150 poslancov. 
Čo je lepší výsledok ako dosia-
hli niektoré súčasné parlament-
né strany.  Najbližšie sa bude 

o priazeň voličov uchádzať vo 
voľbách do Európskeho parla-
mentu. „Jedným z troch lídrov 
je Slavomír Harabin, synovec 

Štefana Harabina, spolu s pod-
predsedami strany Petrom 
Tomečkom a Antonom Mart-
voňom,“ predstavila kandidátov 
Vorobelová. Priaznivci si celkovo 
budú môcť vybrať zo 14 odborní-
kov z rôznych profesijných oblas-
tí. V prvom kole prezidentských 
volieb podporovala strana Štefa-
na Harabina. Keďže ho považujú 
za jediného skutočne národného 
kandidáta, ktorý by so cťou vy-
konával prezidentskú funkciu. 
Podľa Martvoňa Slovensko musí 
byť rovnocenným partnerom 
v  EÚ, Slováci nemôžu byť len 
sluhami za výrobnými linkami 
s  druhotriednymi potravinami. 

Zároveň Tomeček dopĺňa, že 
bude proti povinným kvótam na 
prerozdeľovanie migrantov a ob-
medzovaniu slobody slova na in-
ternete či cenzúre. Viac na: 
www.narodnakoalicia.sk

Autor: -ps-
Zdroj foto: rodinný fotoarchív Slavomíra Harabína

stojí na národnom, sociálnom a  
kresťanskom pilieri
je stranou občanov vyznáva-
júcich princípy demokracie, 
spravodlivosti a právneho štátu
predsedníčkou je Slavěna 
Vorobelová
podpredsedami sú Peter Sokol,  
Peter Tomeček,  Sergej Kozlík, 
Anton Martvoň.
strana má vyše 1400 členov a 
rozvinuté regionálne štruktúry

NÁRODNÁ KOALÍCIA

3 x vyšší daňový bonus na každé 
dieťa
3 roky materskej vo výške 100 % 
platu matky
výstavba štartovacích nájom-
ných bytov pre mladé rodiny

PRIORITA:
MILIARDA PRE RODINU

Do europarlamentu mieri 
Harabin s Martvoňom
Nespokojní priaznivci Smeru, SNS, ale aj KDH či Mariána Kot-
lebu budú môcť voliť stranu so skutočne národným a sociál-
nym programom. Národná koalícia si ctí tradičné hodnoty, ale 
zároveň prináša aj nový vietor v skostnatenej sociálnej oblasti. 
Ich opatrenia pomôžu mladým rodinám, ale aj penzistom.

Chceme miliardu pre slovenské rodiny

Štefan a Slavomír Harabin
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Susedské spolunažívanie nie je 
vždy jednoduché a  častokrát vzni-
kajú rôzne konflikty a spory. Tieto sa 
najčastejšie týkajú zvukových a  pa-
chových imisií, náhrady spôsobenej 
škody, vytýčenia hraníc pozemkov 
a ich oplotenia, či chovu zvierat. Vše-
obecnú právnu úpravu susedských 
vzťahov možno nájsť v  Občianskom 
zákonníku, ktorý ukladá obmedze-
nia vlastníkovi v  záujme ochrany 
práv susedov. Každý vlastník sa musí 
zdržať všetkého, čím by nad mieru 
primeranú pomerom obťažoval iné-
ho alebo čím by vážne ohrozoval vý-
kon jeho práv. 

Opodstatnenosť uloženia tejto 
všeobecnej povinnosti každému 
vlastníkovi možno badať najmä v tzv. 
susedských vzťahoch, t. j. medzi 
vlastníkmi susediacich nehnuteľ-
ností. Ochrany pred ohrozovaním a 
obťažovaním sa však môže domáhať 
nielen vlastník nehnuteľnosti, ale 
aj každá iná osoba, ktorá je dotknu-
tá konaním vlastníka susediacej 
nehnuteľnosti (napr. nájomca alebo 
osoba oprávnená z vecného breme-
na), pričom ani nemusí ísť o bez-
prostredného suseda. Vo všeobec-
nosti platí, že ohrozovaný sused by 
sa mal domáhať ochrany svojich práv 
postupne, a to od najnižšej inštancie 
po najvyššiu. 

Riešenie susedských sporov je 
však častokrát komplikované a  nie 

vždy prichádza do úvahy možnosť 
riešenia susedských vzťahov formou 
dialógu so susedom, resp. uzatvore-
ním mimosúdnej dohody. V takomto 
prípade má vlastník niekoľko mož-
ností ochrany. 

V  prípade, že sa sused svojim 
konaním dopustil priestupku alebo 
trestného činu je opodstatneným 
prostriedkom ochrany obrátiť sa na 
policajný zbor alebo miestnu políciu. 
Najčastejšími priestupkami v  rám-
ci susedských vzťahov je porušenie 
nočného kľudu, úmyselné narušenie 
občianskeho spolunažívania vyhrá-
žaním ujmou na zdraví, drobným 
ublížením na zdraví, schválnosťami 
alebo iným hrubým správaním. 

Ďalšou z  možností ochrany je 
obrátiť sa na obec, pričom táto môže 
predbežne zásah zakázať alebo ulo-
žiť, aby bol obnovený predošlý stav. 
Okrem vyššie uvedených možností 
ochrany sa vlastník môže domáhať 
ochrany aj podaním žaloby na súd. 

Právna úprava susedských vzťahov

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Fórum života už dlho vyznáva 
myšlienku úcty k všetkému všetko 
živému na zemi, ochrane stromov, 
zvierat, vtákov, včiel a človeka ne-
vynímajúc. Jedným z jej symbolov 
ešte počas socializmu bol aj známy 
lekár, mysliteľ, politik a diplomat, 
prvý veľvyslanec SR vo Vatikáne 
Anton Neuwirth (1921 – 2004). Na 
jeho pamiatku sa Fórum života 
rozhodlo každoročne oceňovať 
slovenské i zahraničné osobnosti 
či organizácie Cenou Antona Ne-
uwirtha. 

V minulosti získali cenu napr. Vladi-
mír Krčméry, Marie Svatošová, Wanda 
Póltawska, či inštitúcie  Hospic Matky 
Terezy, Inklúzia o.z., Human Life Inter-
national.

Najnovší XV. ročník udeľovania sa 
niesol v slávnostnom  tóne v Zrkadlovej 
sieni Primaciálneho paláca a bol spoje-
ný s koncertom a meditatívnymi textami 
Daniela Heviera v jeho osobnom poda-
ní. Cenu Antona Neuwirtha získali: 

Slovenský lekár a priekopník lekár-
skej etiky Marcel Babál in memoriam, 
zakladateľka Svetovej mládežníckej 
aliancie Američanka Anna Halpine a 
dve slovenské stredné školy pod jednou 
strechou v Čadci (Stredná odborná ško-
la pedagogická sv. Márie Goretti a Stred-

ná zdravotnícka škola sv. Františka z 
Assisi). 

Marcel Babál sa zaslúžil o vznik Ústa-
vu lekárskej etiky pri LF UK a venoval sa 
nielen ochrane práv nenarodených, ale 
aj právam pacientov a zomierajúcich. 
Táto jeho láska bezpochyby vyplýva-
la z jeho nežného vzťahu k prírode a k 
rodnej dedinke Vlkolíncu.  Jeden z jeho 
synov pri preberaní ocenenia vyzdvi-
hol  matku a manželku, ešte žijúcu pani 
Babálovú, ktorá sa celý život venovala 
desiatim deťom ako starostlivá vychová-
vateľka. A Vlkolínec im dnes tak trochu 
patrí. Vďaka MUDr. Babálovi sa lekár-
skej etiky ujala mladšia generácia leká-
rov, ktorým vytvoril dobré podmienky. 

Anna Halpine je slovenskej verejnosti 
menej známa osobnosť. Svoje pôsobe-
nie začala ako mladá 21-ročná študentka 
na zasadnutí OSN. Zarazilo ju, že tam v 
mene mladých vystupovala  osoba s veľ-
mi radikálnymi názormi na potrat a an-
tikoncepciu. Vystúpila s pripomienkou, 
že veľká časť mladých ľudí má naopak 
silný cit pre počatý ľudský život a jeho 
ochranu. Rozhodla sa založiť medziná-
rodnú sieť mladých ľudí zdieľajúcich 
úctu k životu, k tehotnej žene a nenaro-
deným deťom. Dnes má jej organizácia 
po 15 rokoch milión členov v 100 kraji-
nách sveta. Anna sa venuje programom 
zlepšenia zdravia žien a advokácii práva 

na život v medzinárodných politických 
štruktúrach. Cenu prebrala zástupkyňa 
slovenskej sekcie. Aj Slovensko bude 
mať mladých ochrancov života.

Tretiu cenu A. Neuwirtha získali dve 
cirkevné školy z Čadce za svoju obetavú 
výchovnú prácu v oblasti ošetrovania 
chorých a šírenie úcty k ľuďom v kreh-
kej životnej situácii. Študenti a pedagó-
govia sa nielen pravidelne  zúčastňujú 
na charitatívnych dielach, benefičných 
kampanoach na ochranu života, akci-
ách Červeného kríža a darovaní krvi, 
ale navštevujú a venujú svoj osobný 

čas chorým a ľuďom v domovoch so-
ciálnych služieb, programu, ktorý nie 
je v školách bežný. Riaditeľka oboch 
škôl Renáta Kasmanová sa priznala, že 
ocenenie vôbec nečakala, keďže tento 
postoj považuje za prirodzene ľudský a 
samozrejmý.  

Výnimočné osobností každodenného 
života nám nastavujú zrkadlo, či ne-
pohŕdame životom a či sme pripravení 
chrániť ho bez diskriminácie a bez vý-
nimky.

Mária Raučinová, Fórum života

Výnimočné osobnosti nášho života

Foto: Fórum života

ZAPIKAN, DavidovTIP na výlet
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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Marianna Sovjaková  0907 895 864
Jana Paľová   0908 979 512
Distribúcia:
Miroslav Zobín  0908 966 046
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Distribúcia každý týždeň: Hu-
menné, Suchý Jarok, Vranov nad 
Topľou, Čemerné, Medzilaborce

+ Distribúcia v nepárnych týž-
dňoch: Hanušovce nad Topľou, 
Brestov, Papín, Závadka, Tovarné,
Dlhé nad Cirochou, Slovenská 
Kajňa, Sedliská, Zámutov, Sečov-
ská Polianka, Zemplínske Hámre

+ Distribúcia v párnych týž-
dňoch: Snina, Brekov, Jasenov, 
Kochanovce, Topoľovka 

humensko@regionpress.sk

Redakcia: Štefánikova 44
 MICHALOVCE

Humenné

Vranov n/Top¾ou

Snina

Medzilaborce

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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

DISTRIBÚCIA (25.000 domácností)
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Yazaki je firma na výrobu káblových zväzkov pre automobilový
priemysel : BMW, MERCEDES

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
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RENEWAL AGENCY S.R.O. 
Pri štepnici 1, 085 01 Bardejov

T O P 
P R A C O V N É 

P O N U K Y

BEZ ZNALOSTI NJ NA POZÍCIE
...........9,79 EUR

...........9,79 EUR 
OPERÁTOR VÝROBY ..9,49 EUR

renewal.adz@gmail.com 
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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO v ČR

VÝHODNÉ 
PLATOVÉ 

PODMIENKY

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené
CALL CENTRUM: 0905 552 537

VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
ELEKTRIKÁR
ZVÁRAČ

PRÁCA V NEMECKU 

dlhodobá a stabilna práca
výhodné platové podmienky

10 - 20 €/hod. netto
ubytovanie a doprava hradené

ELEKTRIKÁRI - SADROKARTONISTI

sokolova@granila.eu - 0950 301 301
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TIP na výlet

Monastyr
KRÁSNY BROD



HU19-15 strana- 8

8
EDITORIÁL / SLUŽBY

V������������������������r��tr��������
������t�����s����������r�����������������t��c��
��

www.pilulka.sk
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
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 
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Voľné termíny:  19.5 – 25.5.  |  26.5 – 1.6.  |
2.6 – 8.6.  |  9.6 – 15.6.  |  16.6. – 22.6. 2019

Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.
V cene pobytu: plná penzia,  2 x fakultatívny výlet,

Čaj o piatej, folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!
V ponuke aj dovolenka

na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
Rezervácie na čísle  0918 591 942

Informácie na  www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám 
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí
iba za 156.- EUR/1 osoba a pobyt

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
�������������� 

11 EUR/hod.
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