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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 25 000 domácností 

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

č. 20 / 17. MÁJ 2019 / 23. ROčNÍK
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Tel.: 0903 252 345

SMARAGDOVÉ   TUJE

VÝŠKA 85 - 95 cm
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www.ventech.sk

0915 330 227
e-mail: info@ventech.sk

Interiérové omietky
a malovanie

,
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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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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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Predaj náhradných dielov
na LKT 81, LKT 80.

Tel.: 0905 695 635
htrade@mail.t-com.sk
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 45862
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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

Prosím Vás, ktorí ste 

,

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Zámocká 6873/14, Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 
917 01 Trnava, IČO: 36252417
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SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku
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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... 

Naopak, je to pomerne zložitý pro-
ces, ktorý uvádza novostavbu do 
života. Bez neho by ste sa zabývať 
jednoducho nemohli.

Každá budova musí prejsť ko-
laudačným procesom. Dochádza k 
nemu po ukončení stavebných prác 
alebo vtedy, keď už stavebník dorába 
len posledné detaily. Počas kolaudá-
cie sa zisťuje, či stavba neohrozuje ži-
vot a zdravie osôb, životné prostredie 
a či je postavená v súlade s platnými 
požiarnymi alebo technickými pred-
pismi.

Kolaudačné konanie sa začína 
na žiadosť stavebníka, ktorý musí 
podať písomný návrh na kolaudáciu 
stavby. Stavebný úrad po obdrža-
ní potrebných dokumentov vyhlási 
začatie kolaudačného konania. V 
kolaudačnom konaní stavebný úrad 
skúma, či bola stavba uskutočne-
ná podľa projektovej dokumentácie 
overenej stavebným úradom a či sa 
dodržali podmienky stanovené v 
územnom rozhodnutí a stavebnom 
povolení. Stavebný úrad tiež skúma, 
či dokončená stavba a jej užívanie ne-
budú ohrozovať život a zdravie osôb, 
životné prostredie a či sú dodržané 
podmienky bezpečnosti práce a tech-
nických zariadení.

Desaťdňová lehota
V tomto termíne oznámi stavebný 

úrad účastníkom konania začatie ko-
laudačného konania. Svoje námietky 
a stanoviská môžu účastníci kolau-
dačného konania uplatniť najneskôr 
pri ústnom pojednávaní, neskôr sa 
na ne nebude prihliadať. O ústnom 
pojednávaní spíše stavebný úrad pro-
tokol, ktorý na základe porovnania 
projektovej dokumentácie schválenej 
stavebným úradom so skutočným 
stavom dokončenej stavby obsahuje 
zistenia, či boli pri realizácii stavby 
dodržané podmienky územného roz-
hodnutia a stavebného povolenia a 
či boli splnené všeobecné technické 
požiadavky na výstavbu. 

Odstránenie nedostatkov
Ak sa v procese kolaudačného 

konania zistia odlišnosti od vše-
obecných technických požiadaviek 
stavby, ktoré vznikli pri realizácii 
stavby, a ktoré neohrozujú zdravie a 
bezpečnosť osôb a nebránia riadne-
mu užívaniu stavby, stavebný úrad v 
kolaudačnom rozhodnutí nariadi ich 
odstránenie a určí aj lehotu, v ktorej 
je potrebné ich odstrániť. Ak staveb-
ník v stanovenej lehote drobné nedo-
statky neodstráni, nebude mu kolau-
dačné rozhodnutie vydané.

Kolaudácia 
nie je večierok s priateľmi

» red
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Najlepšia sezóna
na nové Suzuki
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ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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Kandidátky nám začali už pomer-
ne dávnejšie ponúkať do každých 
volieb väčšinou notoricky známe 
mená. Nositeľom týchto mien je úpl-
ne jedno, že sa tak vlastne sami od-
borne devalvujú, lebo odborník na 
všetko je odborníkom na nič. Treba 
sa nám teda zamyslieť.

Súhlasili by ste, aby vaše dieťa učil 
učiteľ bez vzdelania a kvalifikácie? 
Boli by ste spokojní, ak by vaše matky 
operovali lekári, ktorí sa možno dobre 
vyznajú v automobilovej elektroinštalá-
cii, ale nemocnicu poznajú iba z čakár-
ne pred ambulanciou? Alebo by ste sa 
uspokojili s tým, že máte zamestnanca, 
ktorého platíte každý mesiac a za tridsať 
rokov pre vás a pre vašu firmu nič ne-
spravil?

Najmä o tomto by mali byť voľby, 
teda, výber vašich zástupcov kdekoľ-
vek, kde majú zastupovať vás. Vás, vaše 
rodiny, váš štát.

Nevoľte tých, ktorí chcú už tradič-
ne zastupovať iba sami seba, svoje 
peňaženky a svoje veľmi úzke stra-
nícke či ideologické záujmy. Nevoľte 
kandidátov s pochybnou, neraz až kri-
minálnou minulosťou či dokonca aj prí-
tomnosťou, nedajte sa oklamať tým, že 
sú na kandidátskych listinách, že máva-

jú vznešenými heslami o nejakej čistote, 
práve, spravodlivosti, heslami, ktoré 
možno recyklovať od volieb k voľbám 
tak, ako použitý papier. Nevoľte tých, 
ktorí pre post kdekoľvek a za čokoľvek 
striedajú politické strany a tričká podľa 
toho, akú kde práve majú šancu na osob-
ný profit a ak už ju nikde nemajú, založia 
si stranu vlastnú. Tým vám jasne doka-
zujú, že im nejde o vás, ale o seba.

Ale hlavne voľte, pretože ak sa ne-
rozhodnete vy, iní, aktívnejší a ambi-
cióznejší rozhodnú za vás. Často je už 
vopred jasné, ako. V ponuke sú predsa 
aj slušné osobnosti. Ľudia, za ktorými 
sú výsledky ich práce pre iných ľudí. 
Preštudujte si ešte dôkladne listiny 
kandidátov, ktoré vám nedávno prišli 
do domácností. A voľte budúcnosť, nie 
minulosť. Voľte perspektívu, nie tmu 
a stagnáciu. Voľte hrdosť a nie hanbu 
Slovenska. Zaželajme si v tom šťastnú 
ruku. Európsky parlament rozhoduje 
o mnohých témach, ktoré 
sa nás v každodennom 
živote týkajú. Zvoľme si 
slušných, vzdelaných, 
čestných a múdrych zá-
stupcov!

Šťastnú ruku 
vám želá

Pekný a najmä pokojný predvolebný 
týždeň, vážení naši čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Existujú ľudské postoje, ktoré stojí 
za to zaznamenať. Lebo, našťastie, 
ešte stále existujú ľudia, ktorým je 
ľahostajnosť k veciam cudzia. Na-
opak, k spravodlivosti, morálke a 
ľudskosti sa budú hlásiť do posled-
ného dychu.

Pani Emília Žitná má 86 rokov. 
Prežila si toho veľa. Ako dievča veľa 
najmä zlého. Nedávno videla výsled-
ky prieskumu volebných preferencií. 
Keďže on-line svet je pre jej generáciu 
nie až tak blízky, poprosila vnuka. A s 
vnukom sme sa v redakcii dohodli, že 
jej prosbu zverejníme. Pani Emília ape-
luje:

„Neverila som, že režim, kedy sme 
sa deň čo deň triasli od strachu, keď 
ľudia zomierali pre besnenie názorov 
a inakosť, keď sme bežali a ukrývali sa 
bosí v noci a v zime po lesoch, boli sme 
smädní a hladní, že ten režim bude nie-
kto znovu obdivovať. Utekali sme pred 
frontom a všetkým tým zlom a nevedeli 
sme, aké bude ráno. Neverila som, že 
tie myšlienky sa môžu v civilizova-
nom svete vrátiť. Je jedno, či tie ha-
nebné myšlienky hlásajú priamo alebo 
ich cynicky skrývajú do odkazov.

Ospravedlňujem sa za moju generá-
ciu, že sme vás dostatočne nenaučili ro-
zoznať cynickú pretvárku. Pretože aj v 
našej dobe sme ich právoplatne zvolili 

a neverili sme všetkým tým správam o 
ich zločinoch. Nečakala som, že sa raz 
tieto názory dokážu vrátiť v takej sile. 
Ich nositelia obchodujú s myšlien-
kou, že hrdá krajina môže fungovať 
len s poslušnými a odovzdanými 
ľuďmi bez vlastného názoru. Lenže 
človečina nie je obchod. Láska, pokora 
a ľudskosť sa kúpiť nedá.

Nenávidia inakosť, lenže pestrofa-
rebnosť je pre život a prírodu prirodze-
ná. Slobodu, človečinu a intelekt nevy-
hubí žiadna zbraň na svete. Akokoľvek 
dokonalá bude.

Prosím všetkých ľudí navôkol, 
aby pri najbližšej voľbe uvažovali 
rozumom aj srdcom. Pretože my sme 
toto pre svoje deti a vnúčatá nechceli. 
Nechceli sme, aby čo i len náznakom 
opäť prežívali tie pekelné hrôzy a vô-
bec sa nad tým museli zamýšľať. Aby to 
všetko raz a navždy zostalo mementom 
doby a varovaním.“

Pani Emília v časoch vojny dostala 
reumu a ohluchla na jedno ucho z tej 
zimy v lese keď sa ukrývali pred fašis-
tami. A dostala týfus keď pila z poto-
ka vodu a v ružomberskej nemocnici 
skoro  s kamarátkou zomrela... Dnes 
vo veku 86 rokov prosí ľudí, aby mali 
rozum.

Prosba babičky plnej človečiny

» red
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PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

Pešia zóna vedľa Raiffeisen banky
Námestie Slobody 28, HUMENNÉ

82

TIENIACA TECHNIKA:  žalúzie a siete proti hmyzu
057/772 06 20, 0905 253 009, bosko.lubomir@mail.t-com.sk, mahagon@zmail.sk

JARNÉ ZĽAVYJARNÉ ZĽAVY
+ ZĽAVY pre dôchodcov+ ZĽAVY pre dôchodcov
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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

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

TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKA

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

ZÁHRADNICTVO

STROMY    KVETY
KRÍKY    OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ    PORADENSTVO

ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

STROMY    KVETY
KRÍKY    OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ    PORADENSTVO

ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

0908 993 466
www.zasas.sk
0908 993 466

www.zasas.sk
GAŠTANOVÁ 4, HUMENNÉGAŠTANOVÁ 4, HUMENNÉ

nový tovar
LETNIČKY - TRVALKY

MUŠKÁTY - ZÁVESNÉ KOŠE
BYLINKY - ČUČORIEDKY
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OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA
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Reálna  záruka

12 rokov

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

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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Zlo zvíťazí, ak dobrí ľudia neurobia nič

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

V sobotu sa môže 
úplne reálne stať, že 
Smer po predlhých 
rokoch nebude ví-
ťazom volieb. Lenže 
úplne reálne zároveň 
hrozí, že v sobotu 

voľby vyhrá Kotleba a o Slovensku budú v 
celej Európe písať, ako o čiernej diere, kde 
vyhrala fašistická strana.

Jednu hanbu vystrieda hanba druhá. 
Minule sme boli krajina s najnižšou účasťou 
a teraz môžeme byť kolískou fašistov. Neviem 
ako Vás, ale mňa taká predstava vôbec neteší 
a som odhodlaný urobiť čokoľvek, len, aby 
sme tomu zabránili.

Rozhodol som sa, že nebudem pýtať vo 
voľbách žiadne krúžky pre mňa, ale budem 
prosiť ľudí, ktorí mi dôverujú o podporu iné-
ho človeka na našej kandidátke - podporu 
pre Petra Polláka. Áno, je Róm, viem a zá-
roveň viem, že je dobrý človek. Keď som ho 
pred 8 rokmi spoznal na jednej vysokej škole, 
od prvej chvíle ma zaujalo jeho odhodlanie 
konečne vyriešiť rómsky problém.

Veľmi ho mrzelo, že politici reálne ten-
to problém riešiť nikdy nechceli a tému len 
zvykli zneužívať pre svoj vlastný prospech. 
Riešenia, ktoré vtedy na mieste navrhol, boli 
tak zaujímavé a efektívne, že som sa rozhodol 
presvedčiť mojich kolegov, aby sme mu dali 

priestor na našej kandidátke a pokúsili sa z 
neho spraviť prvého rómskeho poslanca par-
lamentu, aby sme z neho urobili pozitívny 
vzor pre deti v osadách ... a podarilo sa.

A Peter urobil kus dobrej práce. Hoci 
SNS rozkradla eurofondy špeciálne určené 
na riešenie rómskeho problému, Peter doká-
zal v Bruseli presvedčiť kompetentných, aby 
nám dali opäť dôveru. Svojim príbehom a od-
hodlaním získal pre Slovensko 380 miliónov 
eur, ktoré vybojoval hlavne na postavenie 
škôlok v dedinách, kde sú aj Rómovia (lebo, 
ak výchovu malých detí nepodchytíme od 
malička, nič z nich nebude a doplatíme na 
to všetci).

Verím Peťovi, je mi ako brat. Vždy do-
držal slovo, ktoré dal a plne mu dôverujem. 
Prosím preto aj Vás, ktorí dôverujete mne, 
pomôžme mu spoločne. 
Ukážme hlasom pre 
dobrého Róma, že Slo-
vensko nie je čierna 
diera Európy, ale od-
vážna krajina, ktorá 
sa nebojí postaviť zo-
či-voči fašistom z celej 
Európy, ktorí nám chcú 
Náš európsky dom 
mieru zbúrať.
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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

TIP na výlet
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www.obycajniludia.sk

DO EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov
Predstavujem Vám 13 výborných kandidátov na našej 
kandidátke. Ja som sa rozhodol voliť Petra Polláka (č. 
3) a prosím aj Vás, ktorí mi dôverujete o krúžok pre 
neho. Doba je mimoriadne vážna a chcem aj týmto 
gestom dokázať celej Európe, že Slovensko je odvážna 
krajina a pred fašistami hlavu neskloní. Áno, Peťo je 
Róm, ale zároveň Človek hodný našej dôvery. Ďakujem. 

LUCIA GREŠKOVITSOVÁ
asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

Aj tí najzraniteľnejší majú právo na dôstojné životné 
podmienky a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti. 
Kľúčovým je rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu  
či rovnosť príležitostí na trhu práce.

IGOR DUŠENKA
právnik | Bardejov | 31 rokov
Výhody členstva v EÚ sú nespochybniteľné. Chcem 
zachovať a posilniť to, čo v Európskej únii funguje a 
nestrácať čas tým, čo dokážu národné štáty lepšie a 
efektívnejšie zvládnuť sami.

DUŠAN ŠÁNDOR
poradca pre výskum a inovácie | Pezinok | 47 rokov
Sme je krajina, tvorivých, pracovitých a usilovných ľudí, 
ktorá má čo ponúknuť Európe a svetu. Spolu vytvoríme 
podmienky, aby sme sa dokázali ešte lepšie presadiť v 
silnej konkurencii.

LUCIA RENNEROVÁ
tlmočníčka v európskych inštitúciách
Košice | 55 rokov
EÚ nám poskytuje mier, bezpečnosť, ale aj finančnú 
podporu na rozvoj a vyrovnávanie rozdielov. Preto 
budem mať vždy na zreteli záujmy obyvateľov svojej 
krajiny a regiónov.

PAVOL JUSKO
vysokoškolský pedagóg | Bratislava | 55 rokov

Verím v ekonomicky prosperujúce, sociálne, spravodlivé 
a sebavedomé Slovensko, ktoré sa v EÚ nestratí. 
Garanciou dôstojného postavenia našej vlasti je však aj 
ochrana tradícií a hodnôt.

EVA IVANOVOVÁ
ekonómka | Prievidza | 39 rokov

Chcem, aby sa európske rozvojové fondy využívali 
na správne veci. Na projekty a investície, ktoré nám, 
ľuďom na Slovensku, prinesú rozvoj, prosperitu a viac 
lepšie platených pracovných miest.

MICHAL ŠIPOŠ
občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa | 37 rokov
Aj naše regióny sa môžu úspešne rozvíjať, aby boli lepším 
miestom pre život. Aby sme to dosiahli, európske peniaze 
sa musia používať na rozumné projekty, z ktorých budú 
mať úžitok obyčajní ľudia a nie oligarchovia.

PETER POLLÁK
vysokoškolský pedagóg | Levoča | 46 rokov
V krajinách EÚ nebola 74 rokov vojna. Chcem mier aj 
pre naše deti a vnúčatá. Poďme voliť a nedovoľme 
európskym fašistom náš dom mieru zničiť. Veľmi si 
vážim dôveru Igora a celého hnutia OĽANO. Budem 
Vaším hlasom.

ZITA PLEŠTINSKÁ
starostka | Chmeľnica | 57 rokov
Ak zlepšíme podnikateľské prostredie, ľudia budú mať 
šancu na lepšie platy. Pri tvorbe európskej legislatívy 
nesmieme zabúdať ani na kresťanské hodnoty, na 
ktorých stojí naša civilizácia. 

DOMINIK DRDUL
študent a občiansky aktivista v oblasti práv osôb 
so zdravotným postihnutím | Trnava | 21 rokov
Chcem sa pričiniť o lepšie Slovensko a lepšiu Európu 
pre každého. Mojim cieľom je, aby v Európskom 
parlamente znel náš hlas aj pri témach práv 
marginalizovaných skupín.

EVA HORVÁTHOVÁ
lekárka | Bratislava | 44 rokov
Slovensko sa musí stať hrdým a rovnocenným partnerom 
na európskej scéne. Budem presadzovať také riešenia, 
aby šikovní ľudia neboli nútení odchádzať za prácou do 
zahraničia.

MILAN POTOCKÝ
novinár a občiansky aktivista
Michalovce | 43 rokov
EÚ je motorom rozvoja regiónov. Využime preto 
jedinečnú šancu a príležitosti, ktoré nám naše  
členstvo v tomto prestížnom klube ponúka.

25. mája  
svoj 

MATÚŠ  BYSTRIANSKY
mediálny poradca | Dolná Strehová | 24 rokov

Aj v európskych centrálach musí zaznieť hlas 
protikorupčného hnutia, ktorým je OĽANO od svojho 
vzniku. Máme jasnú víziu, výborný program a reálne ciele 
pre lepší život všetkých ľudí. 
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Vážení a milí 
spoluobčania.
Uchádzam sa 
o vašu priazeň 
ako kandidát 
na poslanca 
E u r ó p s k e h o 
parlamentu.
 Životopis:
Vyštudoval som 
diplomaciu v 

Londýne a bezpečnostnú politiku 
v Tokiu, Japonsku. Pracoval som 
u nás na Ministerstve životného 
prostredia a neskôr som pôsobil ako 
diplomat medzinárodnej organizácie 
OBSE v Turkménsku. Venoval som 
sa otázkam zahraničnej politiky a 
opatreniam boja proti korupcii. V 
roku 2018 viac ako 17000 občanov 
SR podporilo petíciu za moju 
kandidatúru na prezidenta SR. Vašu 
dôveru si nesmierne vážim.

Prečo by ste ma mali podporiť?
Čelíme mnohým výzvam, ako 
napr. zmena klímy, ochrana 
schengenského priestoru,migrácia, 
ale aj podnecovanie k národnostnej 
nenávisti, ktorá môže vyvolať 

áne či na 
Ukrajine. Slovensko je náš domov 
a drvivá väčšina z nás nemá záujem 
a ani možnosti odísť, ak sa situácia 
na Slovensku zhorší. Aj preto by 
o budúcnosti našej krajiny mali 
rozhodovať nami volení poslanci a 
nie bruselskí byrokrati. Sme schopní 
oceniť hodnotu mieru? Dnes každý 
žije vo svojom vlastnom uzavretom 
svete, až pokiaľ sa to nezačne týkať 

Radovan ZNÁŠIK-rozhodnite sa správne
jeho samotného. Pracoval som 
pre organizáciu, ktorá monitoruje 
situáciu na Ukrajine, žil som v Líbyi, 
videl som lesk aj biedu obyčajných 
ľudí. Ako rodič nedopustím, aby naše 
deti zažili hrôzu vojny. Želám si, aby 
Slovensko napredovalo. Som za silný 
hlas krajín V4, ktorý bolo počuť aj v 
prípade povinných kvót. Voľby do EP 
sú v prvom rade o budúcnosti našich 
detí, ale bez vášho hlasu to nepôjde. 
Príďte ma podporiť! Kandidujem 
za stranu Národná Koalícia č. 31, 
krúžkujte číslo 4.

Ako poslanec Európskeho 
parlamentu budem presadzovať:
✓národnú suverenitu, kultúrnu  
   identitu a kresťanské hodnoty 
✓boj proti korupcii v eurofondoch
✓posilnenie ochrany hraníc EÚ
✓odmietanie nelegálnych migrantov
✓vyváženú zahraničnú politiku
✓podporu dotácií v agrosektore
✓podporu mitigačných/adaptačných 
   opatrení zmeny klímy
✓zvýšenie dotácií na 
   podporu rozvoja 
   regiónov.

Voľte č.

4
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Diagnostika nízkej hladiny vitamínu 
D je možná na základe klinického ob-
razu. Je pravdepodobná, ak má človek 
dve a viac z ochorení ako sú únavový 
syndróm, chronická bolestivosť, oste-
oporóza alebo depresia. Ak má navy-
še ochorenie srdca a ciev, cukrovku, 
poruchu metabolizmu tukov, obezitu, 
alebo ochorenie imunitného systému, 
pravdepodobnosť sa zvyšuje. 

Hladinu vitamínu D je možnú stanoviť 
laboratórne vyšetrením vzorky krvi.

Zdroje vitamínu D: Hlavným zdrojom 
je slnečné žiarenie, preto 2-3 krát do týž-
dňa, hlavne na jar a v lete, by sme mali telo 
vystaviť slnečným lúčom aspoň na 20mi-
nút na väčšom povrchu tela. Vyhýbať sa 
treba ale silnému žiareniu na pravé polud-
nie – vhodné je ráno do 11.hodiny a poo-
bede po 15.hodine, 10-15 minút bez krému 
s ochranným filtrom a potom samozrejme 
s ochranným faktorom ako prevencia 
pred spálením a vznikom rakovinových 
ochorení kože, výšku ochranného faktora 
treba zvoliť podľa typu kože. Vo vyššom 
veku však významne klesá schopnosť zís-
kať vitamin D zo slnečného žiarenia.

Stravovanie dopĺňa do 10 percent po-
trebného vitamínu D. Nakoľko je rozpust-
ný v tukoch, vyskytuje sa v potravinách, 
ktoré prirodzene obsahujú rôzne druhy 
tuku. Zdrojom sú hlavne ryby, najmä 
tuniak, makrela, losos, sardinky, ale 
aj naše sladkovodné. Ryby patria do 

jedálneho lístka minimálne 2 krát do 
týždňa. Nachádza sa aj v treščej pečeni, 
rybom oleji. V teľacej a kuracej  pečeni je 
ho o niečo menej. Vyskytuje sa vo vajíč-
ku, najviac v žĺtku, masle a smotane, v 
syroch. Obsah v kravskom mlieku závisí 
od ročného obdobia. V rastlinných potra-
vinách je ho málo, hlavne v orechoch a 
avokáde. 

Pri zistenej nízkej hladine vitamínu D 
aj napriek dostatočnému príjmu potra-
vou a pravidelnom a rozumnom slnení je 
vhodné dopĺňať vo forme kvapiek alebo 
tabliet. Predtým je vhodné poznať hladi-
nu vitamínu D v krvi a skontrolovať po 2 
mesiacoch užívania.

Nízka hladina vitamínu D sa týka 
veľkej časti populácie. Hlavnou príči-
nou je podcenenie slnečnej expozície ako 
hlavného zdroja vitamínu D pre organiz-
mus. Čoraz viac sme v uzavretých priesto-
roch, ľudia sú schovaní v dopravných 
prostriedkoch namiesto chôdze peši, deti 
sa menej hrajú vonku, menej času sa trá-
vi vonku, či už v záhradách, 
pri športoch, alebo najbež-
nejšej chôdzi. Tento trend 
je celosvetový a preto aj je 
nízka hladina vitamínu D 
pozorovaná celosvetovo, 
nás nevynímajúc.

Vitamín D, alebo 
- kam nechodí lekár, chodí slnko

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

metabolizmu a výživy

O ľuďoch bez cieľa sa hovorí, že neve-
dia riadiť svoj život. Manažéri podni-
kov neustále vytyčujú ciele, rozdeľu-
jú ich na jednotlivé oddelenia a ľudí, 
kontrolujú ich plnenie. Výkonnosť 
človeka je schopnosť zameriavať sa 
na priority. 

Priority sú činnosti, ktoré nás dove-
dú do cieľa. Problém cieľov je niekedy v 
tom, že nám ich definuje niekto druhý, 
alebo naše vlastné ego. Dôležitejšie je 
smerovanie – aký život chceme žiť, akú 
stopu chceme zanechať?

Lao’c napísal: „Ak sa vzdáte cieľov, 
všetko sa vám podarí. Na svete sú úspeš-
ní tí, ktorí sa vzdali cieľov. Pri svojom 
snažení môžete totiž zabudnúť, že svet 
je viac ako len víťazstvo.“ Iba vytyčova-
nie a dosahovanie cieľov môže viesť k 
honbe za dobrým pocitom z dosiahnutia 
cieľa, k ďalším ambicióznejším cieľom a 
postupnému vzďaľovaniu sa od šťastia – 
vďačnosti za to, čo máme, radosti z toho, 
čo práve prežívame.  

Čo sa stane, keď sa každý deň bu-
deme venovať veciam, ktoré sú kľúčové 
– láska a vzťahy k blízkym ľuďom, zlep-
šovanie seba, budovanie užitočných ná-
vykov, modlitba, cvičenie, učenie...?

Veriaci ľudia vedia, že odovzdanie sa 
Bohu, je tá najväčšia forma zjednodu-

šovania života. Nechať život plynúť a  s 
úžasom sledovať, že ciele a projekty, kto-
ré sme si plánovali, nie sú ničím v porov-
naním s tým, čo pre nás pripravil Boh. 

Nemať ciele neznamená sedieť na 
mieste a nič nerobiť. Robíme to, čo nám 
vnútorne robí dobre. Človek je stvorený 
tak, že správne veci mu prospievajú a 
nesprávne ho ničia. Naše plány a cie-
le sú aj tak každý deň konfrontované s 
tým, že stretávame nových ľudí, obja-
vujeme v sebe a vo svete okolo ďalšie 
inšpirácie. Neustále sa nám otvárajú 
nové ciele a vedú nás k ďalším krokom. 
A práve v tom je život krásny.

Som presvedčený, že firmy budúc-
nosti budú mať menej cieľov a viac ra-
dosti z každodennej práce. Bude v nich 
menej kontrol plnenia cieľov a viac nad-
šenia z nových nápadov a výsledkov. 
Menej úsilia sa bude 
venovať generovaniu 
ešte vyšších ziskov 
pre akcionárov, ale 
viac sa budú ľudia 
sústrediť na to, čo 
dáva zmysel a  je 
p r o s p e š n é 
ľuďom a  prí-
rode.

Bez cieľa

» Ján Košturiak
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» Miroslav Beblavý» Miroslav Beblavý

  Ochrana práv 
s p o t r e b i t e ľ a 
je dynamicky 
sa rozvíjajú-

ca oblasť. Spotrebiteľmi sme všet-
ci, bez ohľadu na naše vzdelanie, 
postavenie a pôvod a  priznám sa, 
nepoznám človeka, ktorý by nemal 
skúsenosť, či už s  nejakou nekalou 
praktikou obchodníkov, exekúciou, 
s neoprávnene vyrubeným nedoplat-
kom za energetické, alebo teleko-
munikačné služby, či s  neuznaním 
oprávnenej reklamácie.  To sa týka 
zväčša zraniteľných spotrebiteľov - 
dôchodcov, ľudí s nízkym vzdelaním, 
nízkymi príjmami,    nízkou fi nanč-
nou a právnou gramotnosťou, ktorí 
nemajú na drahých advokátov, a 
tak nemajú prístup k spravodlivému 
riešeniu. Preto  som v  roku 2002 
pristúpila k založeniu  Združenia na 
ochranu práv spotrebiteľov (ZNOPS) 
– OMBUDSPOT® v Poprade, ktoré sa 
špecializuje na zastupovanie spotre-
biteľov v reklamačnom konaní a mi-
mosúdnom riešení spotrebiteľských 
sporov. Hoci spočiatku sme pôsobili 

regionálne, postupne sa pôsobe-
nie  združenia rozšírilo na celé Slov-
ensko. O správnosti našich postupov 
svedčí viac ako 80 % úspešnosť v 
prevzatých spotrebiteľských sporoch.
   Záujem o služby nášho združe-
nia OMBUDSPOT®  neustále rastie, 
z čoho mám na jednej strane radosť, 
no pribúdajúci počet prípadov, keď 
spotrebiteľ ťahá za kratší koniec, je 
zároveň signálom, že NIEČO NIE JE 
V PORIADKU. Signálom, že ochra-
na práv slovenského spotrebiteľa si 
zaslúži zvýšenú pozornosť. Na tieto 
problémy však Slovensko zastupu-
júci europoslanci doposiaľ účinne 
nepoukázali. Spotrebitelia na pôde 
Európskeho parlamentu nemajú svo-
jho HOVORCU A OCHRANCU! 
    Podporte nás na našej ceste do 
Európskeho parlamentu a 25. mája 
voľte stranu DOMA-DOBRE s číslom 
22. Ak chcete svojho spotrebiteľského 
ombudsmana a obhajcu v Europarla-
mente, krúžkujte pozíciu 2.

Ďakujem za Vašu podporu.

Helena
MEZENSKÁ
Kandidátka do Europarlamentu
za stranu DOMA DOBRE

22

Helena Mezenská  – ochrankyňa práv spotrebiteľov
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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Jana Paľová   0908 979 512

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
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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.
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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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prijme na práce v Prefách do TPP
Sereď, Senec, Sučany, Kysak, Tovačov následovné profesie:

Poskytujeme:  týždenné zálohy, ubytovanie, dopravu, OOPP hradí firma
KONTAKT:  0905 655 360  •  0905 902 180

praca@iwin.sk 

• ŽELEZIAR • TESÁR • BETONÁR • ZÁMOČNÍK
ŽERIAVNIK

Mzda 600-1.000 Eur v čistom mesačne.

iwin
services spol. s r.o.

Firma IWIN SERVICES spol. s r.o.
Budovateľská 1285
093 01 Vranov nad Topľou

• ODLIEVAČ • PALIČ • TAVIČ • BRUSIČ • LAKOVAČ • FORMOVAČ
ŽERIAVNIK • JADRÁR • ZLIEVARENSKÝ ROBOTNÍK • OBSLUHA CNC

Mzda 600-1.000 Eur v čistom mesačne

Taktiež ponúkame prácu na TPP 
pre zlievarenské profesie:
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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO v ČR

VÝHODNÉ 
PLATOVÉ 

PODMIENKY

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečenéCALL CENTRUM: 0905 552 537

VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
ELEKTRIKÁR
ZVÁRAČ
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Hľadáme pomocné sily do kuchyne,
kuchárov, čašníkov a barmanov na TPP

pre našu prevádzku BeAbout v Bratislave.
Platové podmienky: 800-1.000€ (závisí od pozície)

Ponúkame ubytovanie pre zamestnancov.
E-mail: patricia.velika@beabout.sk, Tel.: 0948 301 483

NE
MÁ

TE
 PR

ÁC
U Firma ������ Vám ponúka prácu

s nástupom 

PRAVIDELNÝ TURNUS.  

saludosro@gmail.com
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 300 EUR

 

 

www.genau.sk 

 

Podmienky: 
 
 

 
 

prax 

Plat: 
od 3 000 € 
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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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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
85
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www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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