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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 25 000 domácností

ALU RENOSTAV s.r.o.

ŠTVORKOLKY A CROSSY

Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

www.stvorkolky-atv.sk

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY



GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

BENYCO 200
- objem 200cm
- výkon 19PS
Cena
- veľké 10" kolesá
- led svietenie
- vzduchom chladená, elektrický štart
- kotúčové hydraulické brzdy
- dvojmiestna štvorkolka s opierkou
- najväčšia štvorkolka vo svojej kategórii,
najväčšia a najpevnejšia konštrukcia

1.999€

  

- 4takt, jednovalec, výkon 20PS
- manuálna prevodovka, 5 stupňová
- 21/18" kolesá
- kotúčové hydraulické brzdy
- váha 114 kg, objem nádrže 6,5 litra
- dĺžka 2090 mm, výška 1210 mm

DECCO 83

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

Cena

 

Zemné výkopové práce
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   STROJOVÉ
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STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

 0905
 186

  
889, www.kopaniestudni.com
3x5m

62-0043

87-0027

Cena

1.550€

85_0242
62-0052

 

Tel.: 0905 695 635
htrade@mail.t-com.sk

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTREŠKY ZASKLENIE TIENIACA TECHNIKA

Zemné
výkopové práce
 $

  

Predaj náhradných dielov
na LKT 81, LKT 80.

61
- 0023
85-0052

87-0008

0908 979 512

- štvortakt
- vzduchom chladená
- 24PS
- automatická prevodovka + spiatočka
- 10" kolesá
- elektrický štart
- led svetlá
- karburátor s automatickým sytičom
- alarm s funkciou štart/stop
- rozmery: 1700x1050x1200mm

87-0013

87-0008

62-0023

85-0234

J
ODBORNE
STI
SPÔSOBILO

*
)&/148
0907
013,965
458
-0905
NÁTERY195
STRIECH
- NÁTERY V
O VÝŠKACH
mobil: PLOŠNÁ
0940 954
5
7................................
>ßMINZERCIA
OFG>QBɊKȅß@ 13
BKR

Nákup aj na splátky

KXD HUMMER 250

obchod.alurenostav@gmail.com
0907 533 504 0918 841 371
+1&Þ
E
U
ST
/D
Ș01N
3,

1.750€

62-0047

PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE

,

,

Nemusíte hladat 2 alebo 3 firmy
montter@montter.sk

Materiály: HLINÍK, DREVO

www.montter.sk

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...
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0919 370 730 0919 383 363
STAVEBNÉ PRÁCE
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
DREVENÉ PODLAHY

87-0077

87-0027

INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY

za NAJLEPŠIU CENU !!!

62-0031

KXD DIABOLINI 250

pre pohodlie domova...

P

0915 748 518
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Potrebujeme reset a reštart II.
Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. je
univerzitný profesor, popredný odborník, inovátor a vizionár v oblasti informačnej vedy, ktorý je rešpektovaný v
domácom i medzinárodnom meradle.
Ako slovenský vlastenec je orientovaný
proeurópsky. Profesionálne je okrem iného zameraný na ochranu a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva Slovenska.
Čo, pán profesor, hrozí štátu, ktorý si
neváži vzdelanie a nepodporuje vedu?
Takému štátu hrozí civilizačný úpadok a závislosť na vyšších civilizáciách.
Tým nemyslím mimozemšťanov. Ale,
veď ten úpadok nie že nám hrozí niekedy
v budúcnosti. Ten úpadok je už tu! Náš
výskum, vývoj, inovácie a naša konkurencieschopnosť sú komparatívne málo
významné.
Žiaľ, naše výsledky nie sú v oblasti
vedy a výskumu práve hviezdne a medzi vedcami je zlá nálada.
Pritom nikdy nebolo na vzdelanie a
kultúru toľko peňazí, ako je teraz. Politici, ktorí tu bašujú desiatky rokov, stále dookola drmolia, ako sa ekonomike
darí. Máme sa zdanlivo dobre. Ale, veda,
vzdelanie, kultúra, kultúrnosť upadajú
v materiálnom aj duchovnom zmysle.
Vzdelanie, kultúra a kultúrnosť politikov, to akosi nejde dokopy. Milan Rúfus
to vyjadril presne slovami: „prečo sú tak
príšerne nenažratí“. Veď, čo chceme od
politikov, ktorí sa podieľajú na tunelovaní verejných zdrojov a predražovaní cez

Neplatnosť výpovede podľa Zákonníka
práce

centrálne verejné obstarávania?
Skúsme konkrétnejšie.
Keďže som z kultúry, myslím napríklad na 214 miliónov eur na digitalizáciu
z eurofondov, kde sa niektoré národné
projekty cez „našich ľudí“ predražili o
vyše 1000 percent a kde sa ďalšie desiatky miliónov zo štátneho rozpočtu dávajú
ročne na udržateľnosť projektov, ktoré
mali byť hotové uzž v roku 2015? Eurofondy na vzdelávanie a kultúru mali
odstrániť naše civilizačné zaostávanie.
Peniaze sa minuli a míňajú a zaostávanie sa prehĺbilo, lebo svet ide dopredu.
Čo chceme od ministra kultúry, čo nezabránil vývozu busty, ktorá má hodnotu
desiatok miliónov do zahraničia, lebo
to vraj nie je slovacikum. Ministra, torý
minul desiatky miliónov na nezmyselné
audity, analýzy a nákupy nepotrebných
cédečiek za 20 miliónov korún a nezabezpečil záchranu nášho písomného
dedičstva? Čo môžeme očakávať od ministerstva školstva, ktoré nie je schopné reformovať školstvo a nemá odvahu
redukovať na rozumnú mieru počet
vysokých škôl? Ktoré nie je
schopné koncentrovať sily
a prostriedky na nejakú
inovačnú prioritu? Ktoré
fakticky legalizuje plagiátorstvo a nedokáže
efektívne čerpať eurofondy?

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou je veľmi bežné, tak zo strany
zamestnávateľa, ako i zamestnanca.
Môže však nastať situácia, že tento
spôsob skončenia pracovného pomeru
nebude právne podložený, napríklad
ak je podaná výpoveď v prípadoch, v
ktorých Zákonník práce nariaďuje zákaz výpovede a pod. Ak právny úkon
smerujúci ku skončeniu pracovného
pomeru výpoveďou nespĺňa zákonom
požadované náležitosti, je možné ho
označiť za právne vadný a bude Zákonníkom práce postihnutý neplatnosťou.
V danom prípade však pôjde o relatívnu neplatnosť, čo znamená, že právny
úkon sa považuje za platný, až kým sa
oprávnená osoba nedovolá neplatnosti
na súde.
Dovolávať sa jej teda nemôže ktokoľvek, ale iba konkrétny účastník pracovnoprávneho vzťahu, a to zamestnanec
alebo zamestnávateľ, ktorý je výpoveďou na svojich právach dotknutý.
Zákonník práce umožňuje za presne
vymedzených podmienok domáhať sa
na súde určenia neplatnosti výpovede.
Danú skutočnosť si zamestnanec, ako
i zamestnávateľ môže v zmysle Zákonníka práce uplatniť najneskôr v lehote
dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal
pracovný pomer skončiť. Ak si účastník
toto svoje právo neuplatní na súde najneskôr do uplynutia tejto lehoty, dôjde

» Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

k zániku práva ako celku. Táto dvojmesačná lehota má aj hmotnoprávny
charakter, čo znamená, že účastník
pracovnoprávneho vzťahu, ktorého sa
výpoveď týka, musí svoju žalobu na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou doručiť na súd
najneskôr v posledný deň dvojmesačnej lehoty, a teda nestačí podať žalobu
v posledný deň lehoty na pošte.
Ak zamestnanec alebo zamestnávateľ napriek tejto skutočnosti, t. j. po
márnom uplynutí uvedenej lehoty,
podá žalobu na určenie neplatnosti výpovede, tak musí súd zo svojej úradnej
povinnosti prihliadnuť na zánik práva
a predmetnú žalobu zamietnuť. V prípade splnenia zákonných podmienok
na podanie žaloby na určenie neplatnosti výpovede súd začne konanie vo
veci a môže rozhodnúť, že sa pracovný
pomer skončil neplatne, a že trvá aj naďalej. V takomto prípade musí zamestnávateľ aj naďalej poskytovať prácu
zamestnancovi a zamestnanec musí
pokračovať vo vykonávaní práce.

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

STRECHY

Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

0940 88 88 29

Renovácie dverí v Prešove, Košiciach,
Michalovciach a okolí.

62-0039

Ponuky a zameranie ZDARMA.

83-0208

a ZÁRUBNÍ

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
87-0002

PRÁCE

Najlacnejšia strešná krytina v okolí
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Najlepšia sezóna
na nové Suzuki

ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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Stačilo už cirkusov

Pred nami je na záver posledného

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Mediteriánska diéta
Z historického hľadiska skladba stravy je vždy daná prirodzenou dostupnosťou k potrave. Preto je naša strava
iná, ako strava Grékov alebo Talianov.

ktorých druhov rýb a morských plodov.
ɧ 6WUDYD P£ V¼ÏDVQH SUHYHQW¯YQ\
účinok pred vznikom rakoviny až
o vyše 50 percent, hlavne prsníka a
hrubého čreva.
Stredomorská strava má svoj pôvod
ɧ3ULD]QLY¿YSO\YP£DMQDNRPSHQvstrave južného Talianska, Grécka a záciu cukrovky a bráni pred jej vzniŠpanielska. Aj keď sa ináč stravujú kom o 20-30 percent.
Gréci ako Taliani a obaja inak ako Špaɧ 1DSRP£KD VSU£YQHM IXQNFLL QHUnieli, niečo majú spoločné a rozdielne vového systému, bráni pred vznikom
od našej stravy – málo nasýtených GHPHQFLH 3DUNLQVRQRYHM D $O]KHLPHtukov, málo červeného mäsa a jedno- rovej choroby.
duchých cukrov. Typické je veľa zeleniny a ovocia, veľa rýb a mastných
Stačí, ak si spomenieme dovolenkyselín prospešných pre zdravie.
ku na juhu Európy a zvyklosti, ktoré
môžeme, prenesieme k nám. MD je
Významne nižší výskyt srdcovo- vhodná v primárnej prevencii – teda
-cievnych ochorení na juhu Talianska v predchádzaní ochorení, ale aj v sea v prímorskom Grécku či Španielsku kundárnej, keď ochorenie už je prímá svoj pôvod práve v vplyve stravy tomné, ale úspešne bráni zhoršeniu.
a aj spôsobe života. Medzi diétami sa Stredomorská diéta spolu
stredomorská strava, nazývaná aj me- s diétou DASH dlhoditeriánska diéta (MD) stala tou, ktorú dobo obsadzujú prvé
medicína odporúča už dlhodobo naj- dve priečky medzi najviac, lebo:
zdravšími stravovacíɧ &KU£QL SUHG VUGFRYRFLHYQ\PL mi spôsobmi.
ochoreniami o takmer 30 percent.
(dokončenie
ɧ3RP£KDSULXGUŀDQ¯KPRWQRVWLDM
nabudúce)
napriek tomu, že obsahuje pomerne » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
veľa tukov, ktoré sú ale zdraviu proDiabetologička, odborníčka na poruchy
spešné, hlavne z olivového oleja, niemetabolizmu a výživy

rýchlo a lacno

0918 217 665

» Mi
Miroslav
l B
Beblavý
bl

predseda strany
SPOLU - občianska demokracia

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................
0908 979 512

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

27-0017-30

šie, budeme musieť držať spolu. Preto
budujeme spojenectvá a otvárame
dvere k spolupráci s inými politickými stranami. Uvedomujeme si, že Slovensko je rôznorodé a všetci máme
priority a záujmy. No je dôležité, aby
sme vedeli spoločne žiť a vychádzať.
A postaviť sa za to, čo je pre nás všetkých a pre budúcnosť podstatné.
Spojenectvá nie sú ľahké, nebudem vám klamať. Preto o nich všetci
radi rečnia, ale činy chýbajú. No bez
spájania sa, bez dohody sa nikam nepohneme. Preto sme minulý týždeň
uzavreli koaličnú dohodu s Progresívnym Slovenskom. Nerečníme, konáme. Do parlamentných volieb ideme spoločne, aby sme boli schopní
spravovať krajinu od prvého dňa vo
vláde.
Víťazstvo v eurovoľbách chápeme ako signál, že ľudia si želajú politikov schopných dohodnúť sa. Naše
spojenectvo je premyslené, pretože
musí vydržať štyri roky vládnutia,
nielen kampaň do parlamentných volieb. Politika je pre nás vážna vec, a
tak k nej pristupujeme. Bez cirkusu.
Zato s rozvahou a odhodlaním zlepSlovensk
šovať život ľudí na Slovensku.

SERVIS
OKIEN

OBNOVA STRIECH

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku
0918 217 665

Niekedy počúvam, že som nudný
a politiku beriem
príliš vážne. Vraj
náš program ani
naši odborníci nebudú ľudí zaujímať. Hovoria mi, že
mám byť viac útočný, viac provokovať
a občas urobiť nejaké divadlo. Mohol
by som. Nevie sa to, ale okrem ekonómie som vyštudoval aj divadelnú
dramaturgiu. Ale nechcem. Zákony, o
ktorých hlasujem ovplyvňujú životy
5,5 milióna ľudí. Pre mňa je to záväzok. Správa krajiny je vážna vec.
Politické cirkusy a osočovanie sú
chvíľu zaujímavé, časom však unavia a znechutia. Vyostria emócie a
znepriatelia aj možných partnerov.
A ľuďom nič neprinesú – ani vyššie
platy, ani dostupnejších lekárov, ani
dôstojnú starobu. Živia iba beznádej,
že na Slovensku to inak nejde.
V SPOLU veríme na politiku riešení, programov, najlepšie pripravených ľudí a spojenectiev. Politiku,
ktorá prináša výsledky. Vieme, že
keď budeme súčasťou vlády, čakajú
nás neľahké úlohy. Vymeniť stranu,
čo za dvanásť rokov obsadila Slovensko od východu na západ „svojimi
ľuďmi“. Stranu, za ktorej vlády sa darilo barónkam, čo žili na úkor malých
poľnohospodárov a “tetám Ankám”,
čo sa priživovali na chátrajúcom
zdravotníctve.
Bude to náročné. Všetci, ktorí veríme, že na Slovensku môže byť lep-

68-06

Povedala mi 87 – ročná spolucestujúca na pravom sedadle, keď sme
nedávno cestovali dolu Považím. Nie
po diaľnici, ale po okresných cestách,
cez mestá a dedinky. Nuž, podeli sa. Do
slovenskej nemilosti. O kvety sa totiž
treba starať a my sme si akosi prirýchlo
zvykli na to, že prioritou sme my sami,
že sa máme starať v prvom rade o seba,
o svoje blaho, o svoj dostatok, o svoj
pokoj. Samosprávy vysádzajú okrasné rastliny medzi chodník a cestu, no
udržiavajú ich zamestnanci na verejnoprospešné práce. Vlastníci domov,
pred ktorými tieto záhony krášlia náš
svet, na ne kašlú. Ani ich len nepolejú. Ale tie plechovice z predzáhradok
umývajú, leštia. Aj viackrát za týždeň.

jarného týždňa Deň kvetov. Je určený
záhradkárom a milovníkom zelene,
ktorí oslavujú život. Nie majetky. Nie
statky. Deň kvetov oslavujú milovníci
kvetov na celom svete. Každá krajina
má svoje typické zvyky a podujatia,
ktorými sa teší z príchodu leta. K teplu
a ostrému slnku bezpochyby patria tisícky farebných voňavých kvetov i liečivé byliny. 21.6. nás čaká najdlhší deň
v roku a tiež aj Deň kvetov. Zázraku prírody, ktorý odjakživa umožňoval nielen život, ale pôsobil radosť a potechu
v ľuďoch, ktorých aspoň na chvíľku
odpútal od bežných starostí, trápení a
problémov. Vráťme kvety
do nášho sveta, čoraz
temnejšieho a bezfarebnejšieho.
Ukradnime
pre ne trochu betónu,
dlažby, asfaltu, ale aj
strácajúcej sa ľudskosti v nás.

OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

ka
Reálna záru

12 rokov

CIA
LETNÁ AK
27-0033-8

„Kam sa podeli kvety? Kde sú muškáty? Okná sú úplne prázdne, v predzáhradkách, kde kedysi kvitli ruže,
ľalie, pivonky a iné kvety, sú dnes parkoviská, smutný svet...“

27-0017-31

Smutné Slovensko

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
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OSVETA

Černobyľ bol zlý, ale nie najhorší
Černobyľ. Opäť v centre pozornosti,
najmä vďaka seriálu renomovanej
televíznej spoločnosti. Udalosť, ktorá sa zdá v jej stvárnení ako dokumentárny horor. Udalosť, ktorá hororom bola.
Seriál sa nezmieňoval podrobnejšie k
tomu, čo sme zažili u nás, ani k skúsenostiam, ktoré s jadrovými haváriami
na Slovensku máme. Treba však ešte
vysvetliť titulok. Černobyľská havária
spôsobila katastrofu, obrovskú a tragickú. Avšak – štvrťstoročie pred ňou bola
úroveň radiácie aj nad Československom vyššia, ako po aprílovej havárii
v roku 1986 v Černobyle. Bolo to v dôsledku jadrových testov, ktoré mocnosti
bez obmedzenia uskutočňovali aj vo
voľnom ovzduší.
Ide o najhoršiu jadrovú haváriu
v histórii jadrovej energetiky. Počas

experimentu a testu nového bezpečnostného systému došlo k prehriatiu a
následne explózii reaktora typu RBMK1000 sa do vzduchu uvoľnil rádioaktívny mrak, ktorý postupoval cez západnú
časť Sovietskeho zväzu, Východnú Európu a Škandináviu. Boli kontaminované rozsiahle oblasti Ukrajiny, Bieloruska a Ruska, čo si vyžiadalo evakuáciu a
presídlenie asi 200 000 ľudí.
Nad územím Československa preletel černobyľský mrak celkovo trikrát: 30. apríla, 3. až 4. mája a 7. mája
1986. Druhá vlna najviac zasiahla územie západného Slovenska. Boli to najmä okresy Dunajská Streda, Komárno,
Žiar nad Hronom, Galanta či Nitra, - vyplýva z meraní SHMÚ.
Podľa veľmi opatrných odhadov
organizácie Greenpeace mala radiácia
z Černobyľa spôsobiť na našom území

celkovo 450 až 1 200 predčasných úmrtí, väčšinou v dôsledku rakoviny vyvolanej ožiarením. Presná štúdia, koľko
ľudí zomrelo v dôsledku černobyľskej
katastrofy, však neexistuje.
Na Slovensku sa stala havária v
jadrovej elektrárni A1 už v roku 1976.
Palivo sa vymieňalo priamo počas prevádzky. Palivový článok však vystrelil
do výšky, trafil žeriav a rozbil sa. Okamžite došlo k úniku oxidu uhličitého, ktorý sa používal na chladenie reaktora. K
druhej havárii v reaktore A 1 došlo
22. februára 1977 pri výmene palivového článku. Po zavezení palivového
článku do reaktoru nemohlo chladiace
médium voľne prúdiť a lokálne prehrievanie spôsobilo roztavenie palivových
prútov a prepálenie rúry nádoby moderátora. Tým prišlo k prieniku moderátora, ktorým bola v tomto prípade

R
SUPE

ťažká voda, do primárneho okruhu a v
dôsledku toho k rýchlemu nárastu vlhkosti, ktorá následne viedla k rýchlemu
poškodeniu pokrytia paliva nachádzajúceho sa v reaktore.
V dôsledku tejto havárie bola jadrová elektráreň A-1 uzavretá a od roku
1979 prebieha jej likvidácia.
» red

uhov
M
21 dr SKLADO

CENA

ITA
KVAL

OSB
III
dosky
2500
2
500 x 1
1250
250 x 1
12mm
2m m
AKCIA

AKCIA

4,09 €/m� 12,78 €/ks

www.saldoor.sk

nový tovar
LETNIČKY - TRVALKY
MUŠKÁTY - ZÁVESNÉ KOŠE
BYLINKY - ČUČORIEDKY

ZÁHRADNICTVO
STROMY KVETY
KRÍKY OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ PORADENSTVO
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

+421 903 385 843

GAŠTANOVÁ 4, HUMENNÉ
www.zasas.sk
0908 993 466
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62-00012

www.pali-transport.sk

85_0236

PRENÁJOM MIKROBUSU
NA DOVOLENKY

5

62-0048

Areál - bývalý Porobetón HENCOVCE, tel. 0905 961 079

saldor@azet.sk
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politická inzercia, práca

Žime s Bibliou
hovorí pápež František vo svojom predslove v YOUCAT Biblii pre mládež. A
cituje Mahátmá Gándhího: „Vám, kresťanom, bol zverený dokument, v ktorom je toľko dynamitu, že by mohol
rozmetať na kúsky celú civilizáciu,
obrátiť svet hore nohami a priniesť
mier do tohto vojnou rozdeleného
sveta. Ale vy sa k nemu správate,
akoby to bola len dobrá beletria – nič
viac.“ A práve pre túto výbušnú silu Biblie sú kresťania v mnohých krajinách
prenasledovaní, väznení a zabíjaní, a to
len preto, že ju vlastnia alebo ohlasujú
Božie slovo.
Milí priatelia, za knihu by nik z nás
nepoložil život. Za odkaz lásky však
áno! Dajme Biblii ústredné postavenie v našich domovoch, majme ju na
očiach, často z nej čítajme, verme jej
a modlime sa s ňou. Rozmýšľajme nad
jej slovami a premeňme ich na skutky.
Potom Biblia zmení náš život a s ním
aj okolitý svet.
Vďaka pomoci dobrodin- c o v
pápežská nadácia ACN
distribuovala už viac
ako 51 miliónov Biblií
pre deti v 189 rečiach
do celého sveta. Zapojte
sa aj vy.
www.acn-slovensko.org

Za posledné dni
a týždne sa hitom
mnohých našich pisálkov stal nejaký
blázen. Vraj za roky
v politike neurobil
absolútne nič. Neprišiel s nejakou myšlienkou. Nemá žiadny
program. Nemá žiadnu víziu, aké by to naše
Slovensko malo vlastne byť. Neurobil nič pozitívneho a len vniesol do politiky nedôstojný bordel ... a že veľmi držia palce Kiskovi,
aby ho vo voľbách konečne dorazil ... a aby
nám tu už v parlamente konečne nezavadzal
aj s tým jeho trápnučkým hnutím.
Prečo to robia? Lebo im nepasujeme do
krámu. Vedia totiž, že nikdy neboli tak blízko svojmu vysnívanému ultraliberálnemu
Slovensku ako v nasledujúcich voľbách. A
vedia, že ak nás nedokážu do volieb dostať
na kolená, a my sa napriek ich vôli a urputnej snahe
ublížiť, do parlamentu dostaneme,
» www.acn-slovensko.sk
tak ich sníček sa im rozplynie.
Preto vypisujú bezbožné lži a spoliehajú sa, že ľudia sú hlúpi ... že majú krátku pamäť ... a tí istí ľudia mi potom píšu, že tie nenávistné reči pisálkov už ani nedokážu čítať.
Náš neúnavný zápas za očistu Slovenska od korupcie, je pre nich nič. Odvážny
vytrvalý boj holými rukami zoči-voči absolútnemu zlu, je pre nich nič. 8-my rok naj-

duchovný asistent ACN

Slovenčina naša
Hamba
je nevedieť, že správne je hanba.

Slovenčina naša

SADROKARTONISTI
ȅß)ß7&/&à̞à1ß0ǳ/&

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

PRACOVNÁ PONUKA:
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TANEČNICE / STRIPTÉRKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

76-0009

0903 404 935
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SKÉ BRIGÁDY

PONÚKAME ŠTUDENT

V, ŽENY aj PÁRYé
en
VHODNÉ PRE MUŽO
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0905 552 537

ENKY

UBYTOVANIE a

S

CALL CENTRUM:

MÄSIAR/ KOSTIČ/ SVK
OPERÁTOR
VÝROBY/ ČR
VODIČ VZV/ ČR
KONTROLÓR
KVALITY/ ČR

85_0413

ͽàͽà

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMI

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

dlhodobá práca aj cez zimu
Platové podmienky: à àÒELA
ubytovanie a doprava HRADENÉ
monolitbau@gmail.com

Spisovne

je môžeme, nie môžme.

Ponuka práce NEMECKO

2

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

» P. Martin Mária Barta

Slovenčina naša
Euro
sa skloňuje podľa vzoru mesto.

S

aktívnejší poslanecký klub, je pre nich nič.
Program s 500 konkrétnymi riešeniami, je
pre nich nič...
Dnes majú svojich spasiteľov, s ich
správnymi „hodnotami“ ... a vôbec im nevadí, že vtedy, keď my sme riskovali v boji
za ľudí a Slovensko možno aj životy, spasitelia si v klídku užívali pohodlný život v
bezpečnom ústraní.
Je to choré, prepáčte. Správate sa nie
ako poctiví hľadači pravdy, ale ako pravdy
majitelia. Nie je vám to trápne? Profesionálna česť vám nehovorí nič? Či v pohode?
Hlavne, že vám to dobre robí? To je vaše
poslanie? Úbohé.
ps. Samozrejme, že “pisálkami” myslím
tých akoženovinárov, ktorí si o sebe len myslia, že novinármi sú, ktorí s pocitom bohorovnosti šíria akýkoľvek
blud ... lebo oni môžu.
Obávam sa, že falošná kolegialita voči
takýmto akoženovinárom len úplne zbytočne znevažuje prácu
naozajstných profíkov
vo svojom fachu, napr.
Monika Tódová či
Marek Vagovič.
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DOPRAVA zabe

3 8
9

zpeč

85_0407

„Aké by to bolo, keby sme s Bibliou
zaobchádzali rovnako ako so svojím
smartfónom? Keby sme ju niekoľkokrát
za deň otvorili a čítali v nej správy od
Boha, ako čítame esemesky v telefóne?“
spýtal sa raz na audiencii pápež František.
Biblii – ako najprekladanejšej, najrozšírenejšej, najpredávanejšej a najčítanejšej knihe na svete – prislúcha veľa
superlatívov. Avšak nie je to kniha,
ktorú si stačí raz prečítať a potom
odložiť na policu. Biblia hovorí o Bohu,
ale predovšetkým sa v nej Boh prihovára
nám. Vo Svätom písme ma Boh osobne
oslovuje, posiela mi akoby textovú správu alebo, ešte krajšie, zaľúbený list. A
kto by nechcel dostať list alebo správu
priamo od Boha?
Biblia je inšpirovaná a napísaná
pod vedením Ducha Svätého. Iste,
autori biblických kníh boli ľudia svojej
doby, a preto na vyjadrenie večných právd používali im vlastné slová, štýl a reč.
Jednotlivé knihy Biblie sú zviazané so
svojím historickým a kultúrnym kontextom. Prostredníctvom viery však vnímame za jednotlivými vrstvami textov
niečo hlbšie ako len literárne dielo. Historická postava Ježiša, ako o ňom píšu
evanjeliá a viera v neho ako Božie slovo,
sú kľúčom k ich výkladu celej Biblie.
„Lebo živé je Božie slovo, účinné a
ostrejšie ako každý dvojsečný meč“
(Hebr 4, 12). Božie slovo preniká naše
myšlienkami a pohnútky srdca, vyvracia ideológie. „Biblia je knihou ohňa,“

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

UŽ STE TO POČULI?
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riadková inzercia / práca

JÚN

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

NÝ
PRÁCA NA HLAV
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M
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Ý
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O
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YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o
Užhorodská 6080/35A, Michalovce 071 01

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

02.06. Xénia
03.06. Karolína
04.06. Lenka
05.06. Laura

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

Jana Paľová

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Plat od 520 € - 600 €

PRÍJEM ZAMESTNANCOV PRE NOVÝ PROJEKT DO ROKU 2029 : IHNEĎ

INZERCIA

87-0040

01.06. Žaneta, MDD

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

07.06. Róbert

10.06. Margaréta
11.06. Dobroslava

vodičský preukaz sk. T
Plat: 1000 € v hrubom

12.06. Zlatko
13.06. Anton
14.06. Vasil
15.06. Vít

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................
0908 979 512

16.06. Blanka

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (25.000 domácností)
Distribúcia každý týždeň: Humenné, Suchý Jarok, Vranov nad
Topľou, Čemerné, Medzilaborce

Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom &%+ßȶàK>àMOȚ@RàSàȴ /

%ɥ"ǳ1ßà-/ǳ!2à

+ Distribúcia v nepárnych týždňoch: Hanušovce nad Topľou,
Brestov, Papín, Závadka, Tovarné,
Dlhé nad Cirochou, Slovenská
Kajňa, Sedliská, Zámutov, Sečovská Polianka, Zemplínske Hámre
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+ Distribúcia v párnych týždňoch: Snina, Brekov, Jasenov,
Kochanovce, Topoľovka
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PRAVIDELNÝ TURNUS.
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Medzilaborce
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saludosro@gmail.com

Humenné

=

09.06. Stanislava

Oragro-V,s.r.o.
Čaklov prijme
zamestnanca do
poľnohospodárskej
výroby
61_0154

08.06. Medard

NEMÁTE PRÁCU

06.06. Norbert

0908 979 512

Snina

Vranov n/Top¾ou

17.06. Adolf
18.06. Vratislav
19.06. Alfréd
20.06. Valéria
21.06. Alojz
22.06. Paulína

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

Podmienky:
KƐǀĞĚēĞŶŝĞ
ŽŽĚďŽƌŶŽƐƚŝ
ǌŶĂůŽƐƛE:ͬ:
^K
prax

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

Západné Slovensko

Plat:
od 3 000 €

;ƉŽĚűĂƉŽǌşĐŝĞͿ

23.06. Sidónia

www.genau.sk

24.06. Ján
25.06. Tadeáš

99-0112

26.06. Adriána
27.06. Ladislav
28.06. Beáta
29.06. Peter a Pavol
30.06. Melánia

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

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

HU19-24 strana-
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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
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EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0001-4

SK.ABAINNOVATOR.COM

prijme do pracovného
pomeru:

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

��
��������������������

KRBY

BY
OPERÁTOR VÝRO
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800 - 1000 EUR/
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DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

grily,

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

tel. 0905 394 055

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

modelov

4
429,-

pece TUMA 362
362,-€

HU19-24 strana-

www.krby-tuma.sk
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40-0050

Tel.:

kachle

85-0005

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177
0908 914 180

32-0079

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

