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Dovoz a montáž
ZDARMA
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KRÍKY OVOCNÉ
0915DREVINY
953 378 instalaciaelektro@gmail.com
ROZVOZ PORADENSTVO
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY
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KRT - VRT
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Deratizácia
Dezinsekcia
nový tovar
Dezinfekcia

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

62-0027

na LKT 81, LKT 80.

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

62-0043

paletatrans@gmail.com
Predaj
náhradných dielov

62-0023

0905 910 132
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62-0048

www.saldoor.sk

unitermont@gmail.com

85_0242

DREVENÝCH
PALIET

Areál - bývalý Porobetón HENCOVCE, tel. 0905 961 079

saldor@azet.sk

0915 856 447

HUMENNÉ

(oproti Mestskému úradu)
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Kukorelliho 60
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AKCIA

62-00012

AKCIA
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Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA
Š SPOKOJNOSŤ!
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Využite skvelé jarn
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0907 148 965
0905 195 458

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

87-0008



87-0027

        

Týždenne do 25 000 domácností
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NA Rovinu / SLUŽBY, reality

Potrebujeme reset a reštart I.

STRECHY

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

KRT - VRT

0940 88 88 29

0918 217 665

62-0021

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

27-0017-29

rýchlo a lacno

85-0234

Rodinný dom
Snina

Najnižšie podanie: 51 300,00 EUR
Termín konania dražby:
dňa 09.07.2019 o 11:30 hod.
Miesto konania dražby:
Salónik 202, na 2. poschodí,
Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2,
080 01 Prešov, okres Prešov,
Prešovský kraj.
Dražobná zábezpeka: 10 000,00 EUR
Predmet dražby: rodinný dom súpisné č. 2803 na ul. Komenského
v meste Snina. K domu prislúchajú pozemky, parcelné č. 1121/53,
parcelné č. 1121/258 o celkovej výmere 513 m2. Predmet dražby je
evidovaný na LV č. 5603, 3705, k.ú. Snina.
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52-0006-127

Kontakt: 02/32202713, drazby@platitsaoplati.sk,
www.platitsaoplati.sk
52-0006-127

0902 348 974

Ponuky a zameranie ZDARMA.

SERVIS
OKIEN

Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn

Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

2

52-0005-93

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

Zemné výkopové práce

STROJOVÉ KOPANIE

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske

85-0052

Zemné výkopové práce

Je na Slovensku ešte možná náprava po rokoch hrubej devastácie základných civilizačných noriem a hodnôt?
Hviezdoslav v sa v jednej básni
pýta: Kto zapríčinil tento úpadok,
zosurovenie, zdivočenie mravov?
Ak na rovinu, tak poviem, že poliKultúra a kultúrnosť v politike. Je tici! Úpadok spôsobili politici, ktorí
to oxymoron? Protirečenie?
si osedlali demokraciu kadejakými
Tak, ako je protirečením výraz prívlastkami a ochromili nás cenzdravý nemocný, tak pre väčšinu na- tralizáciou. Po roku 1989 som si našich politikov sedí oxymoron bohatý ivne myslel, že už bude len lepšie.
chudák. Politici sú väčšinou tí bohatí Že múdri demokratickí politici sa
chudáci. Nie sú to nositelia kultúry o všetko postarajú, že bude dobre.
a kultúrnosti. Snažia sa o priazeň Mýlil som sa. Ukazuje sa, že sme sa
umelcov. Pritom na kultúru a kul- nechali učičíkať, uspať. Znehybnetúrnosť zvysoka kašľú. Ani jedna li sme a prenechali sme iniciatívu
vláda doteraz nepovažovala kultúru nehodným chytrákom, egoistom a
a vzdelanie za svoju prioritu. Doznie- politickým gaunerom, ktorí rátajú s
va boľševický koncept o základni a našou pasivitou, ľahostajnosťou, nenadstavbe. Najprv ekonomika, teda záujmom. Ktorí si našu slušnosť vyplné bachory a potom zábava. Za tú svetľujú ako slabosť. Ale
zábavu považujú naši politici akurát to je omyl. Potrebujeme
pretŕčanie sa na folklórnych festiva- reset a reštart. Potrebuloch, vernisážach a v Smotánke. Za jeme decentralizáciu.
tridsať rokov, napriek politikom, nie Dokončenie
ich zásluhou, a mimo dosahu politi- rozhovoru
kov, u nás predsa len zapustila kore- o týždeň
ne sloboda umeleckej tvorby. Svedčí ib
to o sile slobodného tvorivého ducha
tvorcov kultúry. Funguje to, na čo » Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

87-0002

štát a politici nemajú vplyv. Politici
cez našich ľudí znefunkčnili štátne
kultúrne inštitúcie.

PRÁCE

Prof. PhDr. Dušan Katuščák,
PhD. je univerzitný profesor. Popredný odborník, inovátor a vizionár v
oblasti informačnej vedy. Je rešpektovaný v domácom i medzinárodnom
meradle. Expert Európskej komisie
pre oblasť digital humanities. Ako
slovenský vlastenec je orientovaný
proeurópsky. Usiluje o napredovanie
Slovenska a o jeho vyrovnanie sa najvyspelejším krajinám Európy.
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SLUŽBY, auto-moto

ALU RENOSTAV s.r.o.

ŠTVORKOLKY A CROSSY

Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

www.stvorkolky-atv.sk

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY

0915 748 518

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€

KXD DIABOLINI 250

pre pohodlie domova...

- 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

PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE
DECCO 83

Cena

1.750€

KXD HUMMER 250

87-0013

obchod.alurenostav@gmail.com
0907 533 504 0918 841 371

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

BEZPEÈNOSTNÉ DVERE
LIBRABIS BEZP
bezpečnostné dvere

Elegant
orech

Hladké
javor

Nákup aj na splátky

Tri pásiky
mahagón

Slovenská
norma
V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT
OBHLIADKA ZDARMA

1.550€

ZVUKOVÁ A TEPELNÁ IZOLÁCIA

AKCIA od 698 Eur
Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

dvere
s montážou

Certifikát
od národného
bezpeènostného
úradu.

S
www.LIBRABIS.sk
MICHALOVCE , TESCO

9 bodov zamykania
gu¾a k¾uèka
6ks k¾úèov
nerezový prah
ANTIPANIC k¾uèka
zvuková a tepelná
izolácia
nová zárubòa

0918 874 969

62-0039

HUMENNÉ
NÉ , ul. 26. novembra è. 1 (bývalý chemlonský internát 1.p.)

Cena

62-0047

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

87-0006

INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY

HU19-23 strana-
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Top 10 diét
Chyby vo výžive zohrávajú kľúčovú
úlohu pri vzniku väčšiny ochorení. Napriek tomu, že to vieme, je to veľmi častá
príčina a týka sa mnohých. Ľudia často
volajú po zázračnej všetko-zachraňujúcej diéte.
Každá nová správa o „zaručenej“ diéte
vyvolá takmer senzáciu na mnoho rokov.
Diéta Diamondovcov, Atkinsova, Rosedaleova, Dukanova, nordická, delená strava,
keto, paleto, raw, volumetrická, flexitariánska, tukožrútska, 16:8, 90-dňová, 5:2,
trojfarebná, ryžová, grapefruitová, podľa
krvných skupín, pôsty a hladovky ako súčasť stravovacieho plánu, ...
Ktorá je tá zázračná? Ktorá je liečebná?
Ktorá je zdravá? Odpoveď závisí vždy od
toho, kto ju chce dodržiavať a čo chce dosiahnuť – udržať si hmotnosť, alebo schudnúť, či mať svoje ochorenia pod kontrolou,
alebo predísť ochoreniam. A samozrejme
od pevnej vôle a vytrvalosti. Niektoré diéty
sú experimentom, niektoré experimentom
s vlastným zdravím. Niektoré sú určené iba
pre zdravých, iné majú liečebný charakter.
Niektoré sú vhodné na dlhodobé užívanie,
iné nie. Niektoré majú silné vedecké dôkazy, iné žiadne, alebo iba slabé. Niektoré sú
rokmi osvedčené, iné sú aktuálnym hitom.
Podstatou je, aby diéta
ɧREVDKRYDODYģHWN\SRWUHEQ«ŀLYLQ\
a stavebné látky
ɧGDODVDGOKRGRERGRGUŀLDYDħ
ɧERODYHGHFN\SRGORŀHQ£
ɧVWULNWQHDGOKRGRERQHY\QHFK£YDOD
niektoré skupiny potravín

Zmluva o budúcej zmluve
ɧQH]DEHUDODYHĀDÏDVXQDSU¯SUDYX
alebo zháňanie surovín
Rebríček diét, ktorý zostavuje skupina
RGERUQ¯NRY QD Y¿ŀLYX D OHN£URY ģSHFLDOLzujúcich sa na cukrovku, zdravie srdca a
chudnutie, existuje v USA. Diéty sú vyhodnocované podľa výsledkov v siedmych rôznych kategóriách , hodnotia celkový efekt
na zdravie, jednoduchosť dodržiavania,
vplyvu na hmotnosť, vplyv na predchádzanie chronických ochorení srdca, ciev, vysokého krvného tlaku alebo vzniku cukrovky.
Poradie v jednotlivých kategóriách sa síce
PLHUQHPHQ¯DOHSR]RKĀDGQHQ¯YģHWN¿FK
NULW«UL¯SURVSHģQRVWLSUH]GUDYLHSRUDGLHY
Top 10 diét pre rok 2019 je:
1. Stredomorská diéta
2. DASH diéta
3. Flexiteriánska diéta
4.- 5. MIND diéta
4.- 5. WW diéta
6.- 7. diéta Mayo kliniky
6.- 7. Volumetrická diéta
8. TLC diéta
9.-10. Nordická diéta
9.-10. Ornishova diéta
Pre jednotlivca je z nich
¼VSHģQRX W£ NWRU¼ GRN£ŀH
dodržiavať dlhodobo, vyhovuje mu svojou skladbou,
SULMPHMX]DVYRMŀLYRWQ¿ģW¿O
a chráni ho pred vznikom
a rozvojom ochorení.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

OBNOVA STRIECH

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

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

V prípade záujmu zmluvných strán
uzavrieť v budúcnosti zmluvu,
môžu tieto ešte pred jej uzavretím
uzavrieť tzv. predbežnú zmluvu, t. j.
zmluvu o budúcej zmluve.
Predmetom takejto zmluvy je záväzok oboch zmluvných strán uzavrieť v budúcnosti, do určitej vopred
dohodnutej doby ďalšiu, tzv. hlavnú
zmluvu, ktorú z určitých dôvodov
zatiaľ nevedia alebo nechcú uzatvoriť. Zmluva o budúcej zmluve má len
predbežný charakter a má ju v budúcnosti nahradiť iná zmluva, teda
budúca zmluva. Zmluvu o budúcej
zmluve možno uzavrieť v súvislosti
s rôznymi hlavnými zmluvami, či už
pomenovanými alebo nepomenovanými. Dôležité však je si uvedomiť, že
zmluvu o budúcej zmluve môžu uzatvoriť jedine strany, ktoré zamýšľajú
byť zmluvnými stranami takejto budúcej zmluvy. V zmysle Občianskeho
zákonníka musí byť zmluva o budúcej zmluve uzavretá písomne, pričom
sa v nej strany musia dohodnúť o jej
podstatných obsahových náležitostiach.
To znamená, že na základe ústnej
dohody zmluva o budúcej zmluve nevznikne. Jednou z podstatných náležitostí zmluvy o budúcej zmluve je aj
doba, do kedy má byť budúca zmluva
uzavretá. Ak do tejto doby zaviazaná
strana nesplní záväzok uzavrieť bu-

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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dúcu zmluvu podľa zmluvy o budúcej zmluve, môže oprávnená strana
požadovať, aby obsah zmluvy určil
súd. Zaviazaná strana má povinnosť
uzavrieť budúcu zmluvu len vtedy,
ak ju na to vyzvala oprávnená strana,
a to v časovej lehote určenej v zmluve
o budúcej zmluve.
V prípade, že by oprávnená strana
nevyzvala v určenej lehote zaviazanú
stranu, aby uzavrela budúcu zmluvu, tento záväzok zaviazanej strany
zaniká a tým pádom sa na súde nemožno domáhať nároku na uzavretie
budúcej zmluvy. Ak oprávnená strana podala včas návrh na súd, tento
určí obsah budúcej zmluvy podľa
účelu sledovaného zmluvou o budúcej zmluve, pričom zoberie do úvahy
okolnosti, za ktorých sa dojednala
zmluva o budúcej zmluve.
V zmysle Občianskeho zákonníka záväzok uzavrieť budúcu zmluvu
zaniká v prípade, že okolnosti, z ktorých strany vychádzali pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve, sa
do takej miery zmenili, že nemožno
spravodlivo požadovať, aby sa zmluva uzavrela.

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

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

TIP na výlet

Vodárenská nádrž

Taký zvláštny deň, s prazvláštnou
príchuťou, s pribúdajúcim vekom
skôr pachuťou. Deň najlepších
priateľov. Vo svete sa, zrejme aj tak
trošku pre častú falošnosť slova
priateľstvo, potichu pripomína 8.
júna.
Deň najlepších priateľov je dňom
oslavy pravého priateľstva. Počiatkom
bolo stretnutie asi štyridsiatich mladých ľudí v Richmonde v roku 2001,
ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Od
tohto dňa sa stretávajú ľudia každoročne v rôznych mestách, aby strávili
spolu spoločné chvíle a dôstojne si pripomenuli svoj vzťah.
Mať skutočného priateľa je veľkým
darom. Naozajstného priateľa, človeka, ktorý nás sprevádza skoro celým
životom. Takého, ktorý stojí pri nás v
dobrom aj v zlom, povzbudí a nezávidí, dopraje a veľa nežiada. Filozof
Aristoteles poukazuje na štyri znaky,
respektíve charakteristiky dokonalého priateľstva. Pojmom priateľ možno
podľa neho označiť toho, „kto chce a
robí dobro, alebo to, čo sa dobrom zdá,
kvôli priateľovej osobe, alebo ten, kto
chce aby priateľ bol a žil kvôli priateľovi…“ a ďalej toho, „kto zdieľa s nami
život a rozhoduje sa pre tie isté veci ako

STARINA

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
my alebo toho, kto sa delí o bolesť a radosť s priateľom…“
Kto takého našiel, našiel poklad.
Slovo priateľ sa však u nás veľmi znehodnotilo. Za priateľa nás považujú,
ak máme vplyv na niečo – postavenie
či zisky, ak nás potrebujú, hoci len
na krátenie svojho inak nudného dlhého času. Ak sa staneme dočasnou
kratochvíľou na kohosi ceste k jeho
šťastiu. To naše, či už v podobe pohody
alebo aj nešťastia pre takýchto ľudí nie
je vôbec zaujímavé. Vraví sa, že lepšie
je mať čestných nepriateľov, od ktorých
viete, čo môžete čakať, ako bezcharakterných „priateľov“, ktorí vás podrazia
v momente, keď sa im to hodí. A vy už
nie ste súčasťou ich plánov.
Nuž, ak máte čo osláviť, oslávte radostne. Ak nie, aspoň si pripomeňte, že
nie každý so sladkými rečami a úsmevmi je váš priateľ. Povedzte si
to skôr, ako zažijete bolestivé sklamanie. Ospravedlnené trápne a egoisticky slovami toho, koho ste
za priateľa považovali
bez pochybovania
-„veď mám právo“.
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Brestov, Papín, Závadka, Tovarné,
Dlhé nad Cirochou, Slovenská
Kajňa, Sedliská, Zámutov, Sečovská Polianka, Zemplínske Hámre
+ Distribúcia v párnych týždňoch: Snina, Brekov, Jasenov,
Kochanovce, Topoľovka

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Medzilaborce

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTREŠKY ZASKLENIE TIENIACA TECHNIKA

Humenné

Snina

Vranov n/Top¾ou

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

,

montter@montter.sk

Západné Slovensko

Materiály: HLINÍK, DREVO

www.montter.sk

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

0919 370 730 0919 383 363
STAVEBNÉ PRÁCE
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
DREVENÉ PODLAHY

87-0077

,

Nemusíte hladat 2 alebo 3 firmy

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
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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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práca
ENDYMAX prijme
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ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

OPERÁTOR VÝROBY

Ubytovanie a cestovné hradíme. 'LDMPKĖAGCÐ?ÐƢGTMRMNGQWÐÐNMQGCJ?HRCÐL?Ð

endymax.sk@gmail.com - 0919 342 366 - 0910 181 814

PRÍJEM ZAMESTNANCOV PRE NOVÝ PROJEKT DO ROKU 2029 : IHNEĎ

Plat:
od 3 000 €

;ƉŽĚűĂƉŽǌşĐŝĞͿ

www.genau.sk
99-0112

PRENÁJOM MIKROBUSU
NA DOVOLENKY

Oragro-V,s.r.o.
Čaklov prijme
zamestnanca do
poľnohospodárskej
výroby
vodičský preukaz sk. T
Plat: 1000 € v hrubom

www.pali-transport.sk

85_0236

+421 903 385 843
PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY
Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

0903 404 935

76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Súkromná spoločnosť hľadá zamestnanca

SKLADNÍK, VODIČ SK.C,E
Kontakt: 0907 616 524

83-0217

pre prevádzku stavebnín
Práca v Hanušovciach nad Topľou.

Stavebná firma prijme

STAVBÁROV na zateplenie
bytových domov

Volať od 14 do 18 hod.
Kontakt: odbyt@pilot-mont.sk

0948 059 056
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66-0090

Podmienky:
KƐǀĞĚēĞŶŝĞ
ŽŽĚďŽƌŶŽƐƚŝ
ǌŶĂůŽƐƛE:ͬ:
^K
prax

87-0040

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

85_0387

Práca na TPP. 4J?QRLhÐ?SRMÐTĞFMBMS

Plat od 520 € - 600 €

61_0154

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o
Užhorodská 6080/35A, Michalovce 071 01
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Lešenári
a stavbári pozor!

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

Česká

zarobiť si
+ možnosť
človeka .
kovaného
sprostred
t

MÄSIAR/ KOSTIČ
OPERÁTOR
VÝROBY
VODIČ VZV
KONTROLÓR
KVALITY

V, ŽENY aj PÁRYé
en
VHODNÉ PRE MUŽO

UBYTOVANIE a

DOPRAVA zabe

zpeč

94-0078

345

HĽADÁTE

0905 552 537

IENKY

0949 300

zamestnancov?

INZERUJTE S NAMI!
ceny už od

12€

0908 979 512

chopiteľného. Stále lepšie ďalekohľady,
mikroskopy a metódy skúmania nám
ukazujú, čo všetko ešte nevieme, ale
často aj to, že to, čo sme vedeli, neplatí.
Slovo neviem nevyjadruje rezignáciu
na poznávanie sveta, ani pasivitu alebo
lenivosť. Iba uvedomenie si toho, že máme
byť opatrní vo svojich vyjadreniach o tom,
ako funguje svet, akí sú druhí ľudia a aké
výsledky prinesú naše projekty. Je lepšie
viac počúvať, vnímať, skúmať, nechať sa
poučiť, snažiť sa pochopiť, počkať, ako
poučovať, rozprávať a tváriť sa, čo všetko
viem, aj keď nič neviem.
Keď som bol mladý, videl som často
iba správne riešenie, dnes vidím mnoho prepletených ciest. Neviem, ktorá je
najlepšia. Keď sme si sebou istí a myslíme si, že všetkému rozumieme, tak sme
sa ochudobnili o mnohé prekvapenia,
objavy a zázraky. Keď
pochopíme, čo všetko
nevieme, tak sa z nás
stávajú znova deti,
ktoré môžu každý
deň prežívať krásne
objavovanie toho,
čo nám bolo
skryté.

» Ján Košturiak

Slovensko plné
kresťanov, ale kresťanské strany volí
len zanedbateľný
zlomok ľudí. Evidentne preto, lebo
si kresťanské strany
za 30 rokov vytvorili imidž, že by najradšej
len zakazovali, prikazovali a cez kukátko
do cudzej spálne nakúkali ... a tak zo 100
kresťanov na Slovensku len 6 volí kresťanskú stranu, 53 volí hocičo iné a 41 radšej
nevolí stranu žiadnu.
Tridsať rokov kresťanské strany robili politiku, ktorá bola úplne odtrhnutá
od života obyčajných ľudí. Bohužiaľ. Za
vrchol svojej akože kresťanskej politiky
považovali predloženie zákona o zákaze
interrupcii a raz aj s návrhom na väzenie
pre ženy za ne ... ale ani len zmienka o pomoci matkám, ktoré sa vyskytli v sociálnej
núdzi a na potrat zvažovali ísť, lebo svoje
dieťa, si uživiť netrúfli.
Rozhodli sme sa preto založiť „ODVÁŽNE - hnutie obyčajných kresťanov“,
ktorého cieľom nie je brať voličov KDH a
ani iných kresťanských strán. Práve naopak - chcem vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí tieto strany voliť nedokážu.
ODVÁŽNE - hnutie obyčajných kresťanov, ktoré spojí odvážnych ľudí, ktorí sa
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cítia obyčajnými, či nedokonalými kresťanmi. Ktorí až tak nederú kostolné lavice, ani
necítia potrebu rečniť o Bohu na uliciach.
Ktorí netrpia pocitom vyvolenosti či nadradenosti. Ktorým záleží na tom, aby sme sa
na Slovensku všetci cítili doma - bez ohľadu
na to, ktorej národnosti sme. Ktorým rovnako záleží na katolíkovi, protestantovi či
liberálovi. Ktorým záleží na chudobných,
chorých a slabých, lebo bohatí, zdraví a silní sa zaobídu aj bez našej pomoci. Chcem
spojiť kresťanov, pre ktorých nie je menejcennou rodinou slobodná či rozvedená
matka s dieťaťom. Kresťanov, ktorí evanjelium hlásajú radi skutkami, a nie rečami.
Poďte do toho! Ukážte, že obyčajní
kresťania môžu rozhodnúť voľby a pomôžu na Slovensku nastoliť toľko vytúženú
zmenu. My robíme pre
to gesto, aké nemá na
Slovensku obdobu dávame obyčajným
kresťanom k dispozícii polovičku miest
na našej kandidátke
a polovičku všetkých
peňazí. Jednoducho
ODVÁŽNE myslíme
VÁŽNE.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

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

Niečo tu nesedí

Neviem...
Slovo neviem som kedysi takmer nepoužíval. Myslel som si, že viem. A
keď som nevedel, tak som to nepriznal.
Dnes viem, že neviem. Príde za mnou
mladý podnikateľ s otázkou, či má dobrý
biznis model. Neviem. Záleží na tom, čo
s nim urobí.
Občas posudzujeme druhých ľudí,
ich vlastnosti, správanie alebo schopnosti. A nič o nich nevieme. Veľa vecí
vyzerá zvonka inak ako zvnútra a mnohé
veci pochopíme až časom. Je preto lepšie
povedať neviem, ako sa tváriť, že mám
patent na rozum a rozprávať nezmysly.
Možno je lepšie nehovoriť vôbec nič. Len
počúvať a vnímať okolitý svet. Ponárať sa
do neho a uvedomovať si aký je rôznorodý a zložitý.
Naše schopnosti teda nie sú dané
tým, čo sme sa naučili, ale aj tým, čomu
sa nevedome otvárame a čo nás presahuje. Každý si to nazýva rôzne - Duch svätý,
dotyk Boha, spojenie sa s Večnosťou alebo sila podvedomia.
Všimli ste si, že niektorí ľudia, voči
ktorým ste cítili nejaké predsudky boli
nakoniec iní, ako ste si mysleli? Aj história poznávania sveta nám ukázala, že
všetko sa točí okolo nás k tomu, že sme
iba súčasťou niečoho obrovského a nepo-

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

85-0005
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info@konstrukter. - 0905 218 177
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CALL CENTRUM:

Práca aj pre brigádnikov
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85_0395

33-0025

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO
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Tel.: 0908 914 180

www.facebook.com/alukogroup

000 €

-1
Plat 700
ie zdarma ého
Ubytovan
za každ

+421 907 780 698
+421 948 672 122

32-0063

Facebook: aiwsk

ROV
OPERÁTO
ROBY
DO VÝ
republika

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

www.aiw.sk

Prijmeme

61_0151

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
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85 0026

pre nepracujúcich dôchodcov !!
Pobyt trvá 7 dní / 6 nocí, zahŕňa
plnú penziu, 2 fakultatívne výlety
a bohatý Program !!
Cena je 178.- EUR
( 1 osoba a pobyt )
Voľné termíny: 11.8 – 17.8. | 17.8 – 23.8. |
25.8 – 31.8. | 1.9 – 7.9. | 15.9 – 21.9. |
22.9 – 28.9.2019 a neskôr
Rezervácie: 0918 591 942
recepcia@oravskahoraren.sk
www.oravskahoraren.sk
Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok, Zábava č. 396

27-0070

Dovolenka s dotáciou

Rekreačné poukazy
meníme na Vaše zdravie

V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH
/ VHODNÉ AJ AKO REKREÁČNY DOM /

Akciová
a
cena do konc0 €
29
septembra 1 osobu
e
pr
t
by
po
za
ití
Cena pri použ
rekreačného0 €
0,5
13
u
az
uk
po
za pobyt pre
1 osobu

Pobyt Zdravé leto
•
•
•
•
•

Facebook:

Rodinné domy - Bardejovské Kúpele

85-0169

www.domykupele.sk

Ubytovanie pre jednu osobu na 5 nocí
Polpenzia
Vstupná lekárska prehliadka
7x liečebná procedúra
5x neobmedzený vstup do vonkajších bazénov

044 43 92 828
kupele@kupele-lucky.sk

Prameň zdravia
na Liptove

85_0369

RODINNÉ DOMY

www.kupele-lucky.sk

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

tov
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a
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n
Do SR

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ej

ZĽAVY NA JÚN 35%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

HU19-23 strana-
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www.balkona.eu
0918 477 323

Možnosť výhry 350 €
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0917 110 990
www.kvetyvictor.sk

49-0070

v rámci cel

