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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

č. 36 / 6. september 2019 / 23. rOčNÍK
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Vsetky dvere skladom,
do vypredania zásob.
ˇ

INTERIÉROVÉ DVERE
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Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY

STAVEBNÉ PRÁCE

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením

montter@montter.sk      0919 370 730   0919 383 363

7
rocnéˇ
skúsenosti

Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?

Áno, pre Nás to nieje problém.  Presvedčte sa sami  www.montter.skÁno, pre Nás to nieje problém.  Presvedčte sa sami  www.montter.sk
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Lacnejšia  krytina
MATT HNEDÁ Omega
220m�=2.000�   ZÁRUKA 15 ROKOV

Škridla
TERRAN EVO
220m�=2.290�   ZÁRUKA 50 ROKOV

Kvalitná krytina
ICE OMEGA
220m�=2.490�   ZÁRUKA 35 ROKOV

30bm odkvap farba, 15 rokov záruka = 405€       komplet doplnky, fólia 135g, skrutky = 1.200€

latovanie s namorením a dodaním = 385€       demontáž, montáž = 1.300€

4.500€4.500€5.290€ 4.790€4.790€5.580€ 4.990€4.990€5.780€

STRECHY ZA CENY AKÉ  TU  EŠTE  NEBOLI !

Zameranie a vypracovanie ponuky ZDARMA.

INFORMÁCIE:  0905 143 259

VYBERTE  SI  SVOJU  CENOVÚ  KALKULÁCIU:
VYBERTE  SI  SVOJU  CENOVÚ  KALKULÁCIU:

1. 2. 3.

O ga

GARANCIA
minuloročných
cien!
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0905 188 051

KRTKOVANIEKRTKOVANIE

www.cisteniekanalizacie.sk

 Prečistenie kanalizácií
Monitorovanie kanalizácie
Vývoz žumpy
Prenájom mobilných WC
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Pochádzam z Michalovského regiónu

NAJNIŽŠIE CENY!
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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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 !NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAJJJJJJJJJJJJJJJLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPPPPPPPŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEE CCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!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

rorozrozozoozzzzozoo ddddddddddiieddidd l VVVáám ámm vvvvrávrávrááááátimtititimtimimmmmmmmtime.

ŽŽŽA ÚÚLÚZIE

0915 856 447Kukorelliho 60     HUMENNÉ
(oproti Mestskému úradu)

Unitermont
unitermont@gmail.com

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!K li ý bk dlh č é kú i

VYUŽITE POSLEDNÉ
letné zľavy! letné zľavy!

VYUŽITE POSLEDNÉ
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0918 646 335       gusto@gustozaluzie.sk
www.gustozaluzie.sk

Roletky Deň-noc
Látkové roletky
Vonkajšie žalúzie

Siete proti hmyzu
Strešné roletky
Celotieniace žalúzie
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PREPICHY
        POD CESTY
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Jozef Hatala
Humenné 0908 208 908

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia
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OPRAVY A SERVISOPRAVY A SERVIS

0905 308 280

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce
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0911 420 200
0917 240 135

ARTEL Nám. Osloboditeľov 2 (budova SATUR), Michalovce

RÝCHLOSERVIS MOBILNÝCH TELEFÓNOV
- výmena displeja
- výkup a predaj mobilných telefónov
- odblokovanie
- batérie, kryty, nabíjačky

Nebudeš mať iných bohov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Podľa knihy Exodus (Druhá kniha Moj-
žišova) a knihy Deuteronómium (Piata 
kniha Mojžišova) bolo predchodcom 
dnes známeho Desatora o niečo viac 
prikázaní. Aktuálne znenie podľa Ka-
techizmu katolíckej cirkvi, tzv. kate-
chetická formula, má však desať bodov. 
Toľko stručná štatistika.

Podľa sčítania ľudu z roku 2011 sa k  
Rímskokatolíkom hlásia 3 347 277 (62 per-
cent) obyvateľov, k evanjelikom sa hlási 
316 250 (5,9 percenta), a ku gréckokatolí-
kom – 206 871 (3,8 percenta) obyvateľov 
. Takéto sú počty príslušníkov troch naj-
väčších náboženských vyznaní na Slo-
vensku. Výsledky spracoval Štatistický 
úrad SR. Toľko ďalšia štatistika.

Či už Exodus, alebo Deuteronómium, 
ako súčasť Biblie a tak isto aj Desatoro 
majú hneď na začiatku súpisu prikázaní 
nasledujúce slová: „Nebudeš mať iných 
bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani 
nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, 
dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! 
Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo 
ja som Hospodin, tvoj Boh. Ja som Pán, 
Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov 
okrem mňa, aby si sa im klaňal.“

Nahliadnime však aj do iného „de-
satora“ - do Morálneho kódexu budova-
teľa komunizmu. Tento dokument mal 

dvanásť bodov. Hneď na prvom mieste 
stálo: „Oddanosť veci komunizmu, láska 
k socialistickej vlasti.“ A na jedenástom 
zas - „nezmieriteľnosť voči nepriateľom 
komunizmu“.

Zaoberajúc sa dianím i verejným 
myslením na Slovensku, v krajine, kde zo 
štyroch občanov sa takmer traja hlásia 
k viere, ktorá učí hore uvedené princípy, 
je smutné zistenie, že mnohí z nich ešte 
stále zároveň prejavujú oddanosť moci 
podľa komunistického kódexu. Nejak sa to 
vzájomne bije. A niečo z toho musí byť fa-
lošné. Desatoro cirkvi a morálny kódex bu-
dovateľa komunizmu nemožno vyznávať a 
dodržiavať zároveň. A ak už aj ten morálny 
kódex, tak prečo nie práve body sedem až 
deväť? „Poctivosť a pravdivosť, mravná 
čistota, prostota a skromnosť vo verejnom 
i súkromnom živote. Vzájomná úcta v ro-
dine, starostlivosť o výchovu detí. Nezmie-
riteľnosť voči nespravodlivosti, 
príživníctvu, nestatočnosti, 
karierizmu.“ To sa akosi 
nehodí? To sú iba „drísty“?

Tak ako je to u nás s tým 
uctievaním bohov?

Pekný septembrový 
týždeň vám želá

Vecné bremená predstavujú veľmi vý-
znamný zásah do súkromných práv, a to 
napríklad do vlastníckeho práva iných 
subjektov. Vecné bremeno môže vznik-
núť len vo vzťahu k nehnuteľnej veci. 

Vecné bremeno obmedzuje vlastníka 
nehnuteľnosti v  prospech niekoho iného 
tak, že je povinný niečo strpieť, niečoho 
sa zdržať alebo niečo konať. Právo zodpo-
vedajúce vecnému bremenu môže byť spo-
jené s  určitou vecou, ako napríklad právo 
prechodu cez susediaci pozemok. V  tomto 
prípade toto právo z vecného bremena pre-
chádza s vlastníctvom veci na ďalšie osoby, 
ktoré sa stanú vlastníkmi a teda povinnými 
z  vecného bremena. V  uvedenom prípade 
ide o časovo neobmedzené právo oprávne-
ného z vecného bremena. Rozdielna situá-
cia nastáva, ak je vecné bremeno spojené 
s určitou osobou, napríklad v prípade práva 
doživotného užívania bytu, pretože toto 
právo patrí vždy len konkrétnej osobe. 

V  tomto prípade ide o  časovo obme-
dzené právo a  neprechádza na právneho 
nástupcu osoby oprávnenej z  vecného 
bremena. Vecné bremená môžu vzniknúť 
písomnou zmluvou, na základe závetu 
v  spojení s  výsledkami konania o  dedič-
stve, schválenou dohodou dedičov, rozhod-
nutím príslušného orgánu alebo zo zákona. 
Pre zmluvu o zriadení vecného bremena je 
zákonom stanovená písomná forma, a  to 
z  dôvodu závažnosti obsahu a  aj právnej 
istoty oboch zmluvných strán vzhľadom 

k  požiadavkám vyplývajúcim z  evidencie 
vzťahov k nehnuteľnostiam. V zmluve mu-
sia byť vymedzené zmluvné strany, kto je 
povinným a  kto oprávneným z  vecného 
bremena, taktiež obsah vecného bremena, 
predmet vecného bremena, pri ktorom je 
potrebné podrobne špecifikovať nehnuteľ-
nosť, na ktorú sa vzťahujú práva zodpove-
dajúce vecnému bremenu. 

V zmluve je tiež potrebné uviesť či ide 
o  vecné bremeno vzťahujúce sa k  nehnu-
teľnosti alebo ku konkrétnej fyzickej alebo 
právnickej  osobe. Zmluva by mala ďalej 
obsahovať aj údaj o dobe trvania vecného 
bremena. Zmluvu o  zriadení vecného bre-
mena môže z pozície povinného z vecného 
bremena uzatvoriť len vlastník nehnuteľ-
nosti, ku ktorej sa vecné bremeno viaže. 
Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho 
vecnému bremenu je potrebný vklad do 
katastra nehnuteľností. Až na základe prá-
voplatného rozhodnutia o povolení vkladu 
vydaného okresným úradom, katastrálnym 
odborom, nastávajú vecnoprávne účinky 
zmluvy, a teda vznikne právny vzťah zalo-
žený zmluvou. 

Zmluva 
o zriadení vecného bremena

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

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



MI19-36 strana- 3

služby, domácnosťmichalovsko 3

00
-0

00
00917 054 5840917 054 584 Masarykova 19, MICHALOVCE

www.stamiokna.sk

0907 322 238
stamirekonstrukcie@gmail.com

ALOVCE
www.stamiokna.sk

- Zatep¾ovanie
- Obklady a dlažby

- Murárske práce

- Exteriéry a interiéry

- Zatep¾ovanie
- Obklady a dlažby

- Murárske práce

- Exteriéry a interiéry
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Lexanové prístrešky - oceľ, hliník, nerez,
vchodové strechy, zasklievanie balkónov,
zimné záhrady, exteriérové plastové rolety

www.mdrolex.sk
rolex.montaze@gmail.com

0908  320  642
0944  442  668

bezkonkurenčné ceny !!!

DREVENÉ  PRÍSTREŠKY  A  ALTÁNKY
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Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
 Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

ONUFER.STRECHY, Humenné, Tel.: 0905 866 578
E-mail: onufer.strechy@gmail.com

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

Plechová strešná krytina
od slovenského výrobcu

a ďalšie klasické 
NAJLEPŠIE CENY

5 /m²
s DPH

krytiny za
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www.LIBRABIS.skwww.LIBRABIS.sk

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

Certifikát
od národného

bezpeènostného
úradu.

Slovenská
norma

 0918  874  969MICHALOVCE, TESCOHUMENNÉ, ul. 26. novembra è. 1 (bývalý chemlonský internát 1.p.)

Tri pásiky
mahagón

dvere
s montážouod  698 EurAKCIA

BEZPEÈNOSTNÉ  DVERE ZVUKOVÁ  A  TEPELNÁ  IZOLÁCIALIBRABIS
bezpečnostné dvere

Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

Hladké
javor

NÉ

BEZP
Elegant
orech

V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT

OBHLIADKA ZDARMA
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www.stachema.sk

K&T STAVMIX  s.r.o.
Pekárenská 4, Michalovce

www.ktstavmix.sk

silikónová omietka

15+1ks grátis
penetrácia

pri každej objednávke 15ks omietky
SILCOLOR®RS a SICOLOR®OS
obdržíte naviac penetráciu PENECO
25 kg za 0,01€

15ks omietky 1,5 mm a 2 mm zrno
= 1ks penetrácia za 0,01€
platí na príplatkové odtiene ETICS
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ZALUŽICE  89
tel.: 056/647 14 38

kamenarstvo.marcin@marstone.sk
0907 993 558  �  0911 306 467

k

KAMENÁRSTVOKAMENÁRSTVO
Žulové pomníky

Hrobky
Cintorínske doplnky

*
*

*

PREDAJ

MARCINMARCIN
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Zakladateľ nadácie ACN – Pomoc 
trpiacej Cirkvi páter Werenfried 
van Straaten raz rozprával o stretnutí 
s istým českým kňazom, ktorého po 
Pražskej jari pozval na dvojmesačnú 
návštevu na Západ, aby spoznal život 
Cirkvi v slobodnom svete. 

Pri rozlúčke tento kňaz vyslovil 
zarážajúce slová: „Dvanásť rokov 
som bol vo väzení, pretože som bol ver-
ný Rímskokatolíckej cirkvi. Mučili ma, 
pretože som nechcel zaprieť pápeža. 
Dnes mám pre svoju vieru podlomené 
zdravie. No táto viera mi vždy posky-
tovala pokoj a istotu a vďaka tomu boli 
roky žalára najšťastnejšie v mojom ži-
vote. Vy ste však stratili pokoj v Bohu, 
lebo ste podkopali svoju vieru, takže 
vám už viac neposkytuje istotu a bez-
pečie. Vo svojej slobode vyhadzujete 
na smetisko to, za čo sme my znášali 
represálie. Západ ma sklamal. Radšej 
chcem stráviť ďalších dvanásť rokov 
môjho života v komunistickom vä-
zení, než tu s vami zostať dlhšie.“

Tento pálčivý úsudok svedka prena-
sledovanej Cirkvi sa stal aj pre nás na 
Slovensku po 30 rokoch od pádu ko-
munizmu veľmi aktuálny a apeluje na 
našu slobodu a svedomie. Dnes nám 
v našej krajine nehrozí nebezpečen-
stvo, že budeme uväznení alebo zabití 
pre svoje vierovyznanie. Avšak každý 
deň je naša viera skúšaná. Žiť svoju 
vieru v tomto čase úprimne a auten-
ticky, to znamená byť pripravený 

znášať ironické, v  lepšom prípade 
„súcitné“ posmešky „modernej 
spoločnosti“. Tiež patrí k všeobec-
nému koloritu mnohých súčasných 
masovokomunikačných prostriedkov 
relativizovať a sarkasticky podkopávať 
hodnoty a pravdy viery, ktoré donedáv-
na boli piliermi spoločnosti. Praktizu-
júci veriaci má často nálepku spiatoční-
ka a reakcionára, ktorý už nemá miesto 
vo verejnom živote a  v novodobej 
spoločnosti. Čoraz ťažšie je verejne 
sa priznať k svojej viere, modliť sa, 
spovedať sa, chodiť na svätú omšu, 
brániť manželskú vernosť a rodinu, 
nebáť sa mať viac detí.

Ale čím ťažšia je situácia, tým viac 
sa ukáže, aká cenná je nám naša vie-
ra, či sme pripravení za ňu dokonca 
i trpieť. Svedectvo dnešných prenasle-
dovaných kresťanov a mučeníkov nám 
má pomôcť, aby sme nezatrpkli voči 
okoliu a neušli zbabelo z boja, ale aby 
sme boli stále pripravení odvážne sa 
obhájiť pred každým, kto nás vyzýva 
zdôvodniť nádej, ktorá je v nás (1 Pt 3, 
15). Nech dedičstvo našich vyznávačov 
a mučeníkov, ktorí položili život za našu 
vieru a slobodu, nevyjde naprázdno. 

Viac o nadácii ACN, o aktuálnych 
projektoch pre trpiacich a  prenasle-
dovaných kresťanov   a  o možnos-
tiach ich podpory sa dozviete na 
www.acn-slovensko.org.

Aká cenná je (nám) naša viera?

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN 

Vláda Slovenskej republiky schválila 
návrh novely zákona č. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve. Novela právnej nor-
my bude predložená na rokovanie 
Národnej rady Slovenskej republiky.

Po novom by si obce mohli na svo-
jom území všeobecne záväzným na-
riadením samy určiť šírku ochranného 
pásma pohrebiska s prihliadnutím na 
miestne zvyklosti a špecifické podmien-
ky. Uvedenú zmenu sa predkladatelia 
rozhodli predložiť na základe skúsenos-
tí z praxe i po dôsledných konzultáciách 
so zainteresovanými subjektmi.

Ochranné pásmo pohrebiska, v 
ktorom sa nemôžu umiestňovať budo-
vy s výnimkou domu smútku a budov, 
ktoré súvisia s prevádzkou pohrebiska, 
je totiž aktuálne v šírke 50 metrov, čo sa 
miestami ukazuje ako problematické, 
najmä pri existujúcich pohrebiskách si-
tuovaných v obytných zónach.

Obec si vo všeobecne záväznom 
nariadení bude môcť určiť šírku ochran-
ného pásma, pravidlá povoľovania a 
umiestňovania budov a stavieb so zre-
teľom na pietny charakter pohrebiska a 
ustanoviť činnosti, ktoré budú v ochran-
nom pásme počas pohrebu zakázané.

Aktuálne platný zákon o pohreb-
níctve umožňuje rodičom potrateného 
ľudského plodu alebo predčasne odňa-
tého ľudského plodu, aby ho pochovali. 
Novela zákona toto ustanovenie dopĺňa 
o určenie lehoty (4 dni od vzniku tejto 

skutočnosti), v akej je možné požiadať 
o vydanie potrateného ľudského plodu 
alebo predčasne odňatého ľudského 
plodu. Časové obmedzenie tohto práva 
by malo zabrániť vzniku sporov medzi 
rodičmi a poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti  vznikajúcich vtedy, keď 
rodičia požiadajú o vydanie plodu až v 
čase, keď ním poskytovatelia zdravot-
nej starostlivosti naložili už iným spô-
sobom.

Návrh zákona tiež rozširuje zákaz 
propagácie pohrebných služieb, upra-
vuje povinnosti pri zaobchádzaní s 
ľudskými pozostatkami osôb kontami-
novaných rádionuklidmi či presne vy-
medzuje, za akých podmienok je možné 
vystavovať ľudské pozostatky. Rovnako 
obmedzuje možnosť vykonávať činnosti 
súvisiace s poskytovaním pohrebných 
služieb výhradne na zamestnancov 
týchto pohrebných služieb a dopĺňa 
nové správne delikty na úseku pohreb-
níctva s cieľom zvýšiť vymáhateľnosť 
zákona (nové správne delikty sa týkajú 
napr. nezabezpečenia hrobového mies-
ta tak, aby neohrozovalo bezpečnosť 
návštevníkov pohrebiska; nedôstojné-
ho zaobchádzania s ľudskými pozostat-
kami a pod.)

Účinnosť by novela zákona mala 
predbežne nadobudnúť k 1. 1. 2020, pri-
čom existujúce ochranné pásma poh-
rebísk ustanovené priamo zákonom o 
pohrebníctve zaniknú dňom 31. 3. 2020.

Novela zákona o pohrebníctve

» Zdroj: ÚVZ SR

BIELE
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BIELE
vzor

DUB
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ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
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ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 270€
s montážou 419€všetky dvere

SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

 Košice, Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda
   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. poschodie

 Prešov, Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
   Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
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Reálna  záruka

12 rokov

LETNÁ AKCIAK

OBNOVA STRIECH

0949 765 613

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

Nie bakšiš, ale sprepitné, 
obslužné, prepitné, úplatok.

Nie behom, ale cez, 
počas, v priebehu, za.

Slovenčina naša
85
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www.slovaktual.sk
0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk
MICHALOVCE

0918 520 651,  0911 141 518 michalovce@slovaktual.sk
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Máte doma síce možno aj použité, 
ale ešte stále použiteľné školské 
pomôcky? Alebo vám čosi zostalo 
z prípravných nákupov? Poznáme 
veľmi dobrý spôsob, ako to využiť.

S príchodom nového školského roka 
tradične vrcholí aj celonárodná Zbierka 
školských pomôcok. Slovenská kato-
lícka charita (SKCH) ju na Slovensku 
organizuje už 10-ty krát. SKCH darcom 
pripomína, že deťom zo znevýhodnené-
ho prostredia sa dá pomôcť nielen ma-
teriálne – opotrebovanými či novými 
školskými pomôckami, ale aj finančne.

Slováci vedia byť dobrí
Približne 70 000 školských pomô-

cok darovali Slováci deťom zo sociálne 

slabších pomerov takmer za desaťročie 
fungovania Zbierky školských pomôcok 

SKCH. S výzvou nevyhadzovať používa-
né, no stále funkčné školské pomôcky 
prichádza Charita aj tento rok – darco-
via ich môžu odovzdať do vyše 40-tich 
zberných miest na celom Slovensku až 
do 15. septembra 2019. 

Zoznam zberných miest nájdete 
na adrese www.charita.sk

Zbierku školských pomôcok koor-
dinuje Slovenská katolícka charita na 
Slovensku cez arci/diecézne charity, 
ktoré poznajú konkrétne potreby ľudí v 
obciach či mestách z rôznych regiónov 
Slovenska. 

Novinka kampane
Tento rok je ňou aj motivačné video, 

ktorého ústrednou myšlienkou je motto: 
Každému z náš niečo chýba. Charita sa 
snaží poukázať na to, že aj bežná chý-
bajúca školská pomôcka, môže znížiť 
šance dieťaťa na vzdelávanie. Prostred-
níctvom sociálnych sietí ako aj partne-
rov, chce SKCH túto myšlienku šíriť po 

celom Slovensku a zasiahnuť aj mladšiu 

vekovú kategóriu. 

Deti patria všetkým
Hoci nie každý z nás je rodičom, všet-

ci sme boli niekedy dieťaťom, a preto 
sa vieme sami vžiť do nie vždy ľahkej 
situácie. Autorom videa je Milan Kulifaj 

z RECtrl.

Ak zvážite...
Do zbierky sa dá prispieť aj finančne, 

na účet SK37 0900 0000 0001 7687 5345, 
variabilný symbol 2211.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.
SKCH a REGIONPRESS

Foto: Zdroj: SKCH

Zbierka školských pomôcok vrcholí
CHARITA

Čo darovať
Pomôcky nemusia byť nové, ale 
držte sa malej rady. Predstavte si, že 
peračník či sadu farbičiek viete sami 
ďalej použivať. Teda, deťom chceme 
posunúť veci, ktoré naozaj využijú a 
neostanú na charite v koši.

ceruzky, farbičky, perá, nožnice, zo-
šity, peračníky, kružidlá, fixky, pra-
vítka, školské tašky, pastelky, strú-
hadlá, gumy, kalkulačky a iné

Komu pomáhame
Tvorivým deťom, ktoré túžia spoznávať svet. Chcú sa naučiť nové písmenká, rozlúš-
tiť nové hlavolamy a unášať sa svetom fantázie. Aj keď nemajú na školskú tašku s 
Elzou, trojposchodový peračník alebo značkový úbor na telesnú, chceme rozvíjať 
ich talenty a dary. Nech všetky deti majú rovnakú šancu na vzdelávanie.
deťom z detských charitných domov a centier
Dom Charitas Sv. Jozefa (Spišská Nová Ves)
Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho (Považská Bystrica)
Detský charitný dom sv. Lujzy (Nitra)
Centrum pre deti a rodiny sv. Kláry (Liptovský Mikuláš)
Centrum pomoci človeku (Piešťany)
deťom z rodín, do ktorých rozvážame potravinovú pomoc
deťom z neúplných rodín, ktorým pomáhame materiálne
deťom rodičov, ktorí bývajú v našich krízových zariadeniach
deťom z farských charít
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20. 9. 2019, 10,00 – 18,00 hod.
OD Kau� and – parkovisko,

Humenská cesta 5822/2,
Michalovce

Meranie 
hladiny cukru 

ZADARMO

Jednoduché, 
rýchle a 

BEZBOLESTNÉ

Z�AVY na 
vybrané 

produkty*

Glukomer 
ZADARMO*

Meranie
vykonáva 

KVALIFIKOVANÝ 
personál

* bližšie informácie Vám poskytne náš personál

www.benulekaren.sk

Boj o Istanbulský dohovor pokračuje. 
Nielen doma, ale aj na medzinárodnej 
scéne. Niet divu. 

Ak sa vytvoria v spoločnosti vyhrane-
né línie „za a proti“, politické strany sa 
prirodzene usilujú podchytiť niektorú z 
nich. Preto byť neutrálny je pre politikov 
nevýhodné. A tak sa témy Istanbulského 
dohovoru chytili sprava aj zľava. 

Vládna koalícia, ktorá dosiahla väčši-
novým hlasovaním (aj za podpory niekto-
rých opozičných politikov) na Slovensku 
uznesenie o odmietnutí ratifikácie Istan-
bulského dohovoru a následnom stiahnu-
tí podpisu pod Dohovorom, sa dostala v 
poslednom čase medzi mlynské kamene. 
Na jednej strane stranícka poslušnosť hla-
sovaniu, na druhej strane medzinárodný 
ideologický tlak na prijatie Istanbulského 
dohovoru bez námietok. Niektoré štáty 
totiž podali pripomienky a výhrady, za 
akých je ich ratifikácia dohovoru platná, 
preto Európsky parlament požiadal Súd-
ny dvor EÚ o vyjadrenie, či je takýto po-
stup v súlade s platnými zmluvami. Ako 
sa postavia zástupcovia Slovenska v tejto 
veci? Budú hájiť vládny postoj k Istanbul-
skému dohovoru, alebo budú mlčať?

Dvojtvárnosť sa jednoznačne pre-
javila aj vo Výbore pre rodovú rovnosť. 
V ňom sa prerokovával návrh opäť vrátiť 
do hry Istanbulský dohovor, lebo vraj po-
slanci Národnej rady majú o ňom  „veľmi 
nekompetentné“ vedomosti. Členmi vý-
boru sú popri zástupcoch mimovládnych 
organizácií aj zástupcovia ministerstiev a 

niektorých štátnych inštitúcií. A práve tí 
sa vyjadrili nekonzistentne s uznesením 
Národnej rady SR. Buď sa zdržali hlaso-
vania, alebo hlasovali v prospech Istan-
bulského dohovoru. Niektorí formulovali 
postoj, že síce osobne podporujú ratifi-
káciu dohovoru, ale „musia“ hlasovať v 
súlade s rozhodnutím Národnej rady. Na-
ozaj hrdinské vyhlásenie. Napokon uzne-
senie prešlo o jeden hlas. Bola som pria-
mym účastníkom. Iba päť mimovládnych 
organizácií písomne sformulovalo men-
šinové stanovisko, ktoré nespochybnilo 
rozhodnutie Národnej rady o odmietnutí 
ratifikácie. Správa o tom sa však napriek 
intervencii nedostala do žiadneho oficiál-
neho dokumentu. 

Zdá sa, akoby situáciu okolo Istan-
bulského dohovoru dnes už nikto nebral 
vážne. Politické súťaženie tomu priťažilo 
a média sa priživili na kauze svojím spô-
sobom – zosmiešnením politikov a s nimi 
aj tých, ktorí Istanbulský dohovor po dô-
kladnej odbornej analýze odmietli. Cesta k 
medzinárodnému prijatiu všetkými štátmi 
je tak ponechaná na skupinu niekoľkých 
európskych sudcov. O ich spravodlivom 
rozhodnutí mám však isté pochybnosti. 

Bude si Národná rada SR stáť za svo-
jimi rozhodnutiami? Akú zvrchovanosť 
v skutočnosti bude symbolizovať ten no-
vopostavený stĺp so slovenskou vlajkou? 
Vlastenectvo sa prejavuje skutkami viac 
než slovami. A počíta s odvahou prejaviť 
sa aj na medzinárodnom fóre. 

Istanbulský dohovor je stále v hre

» Mária Raučinová, Fórum života

Na 38 hradných objektoch po celom 
Slovensku pokračujú záchranné 
práce vďaka podpore z projektu Ob-
nova kultúrneho dedičstva s pomo-
cou nezamestnaných.

Záchrana historického dedičstva je 
jednou z priorít, o čom svedčí aj fakt, 
že v tomto roku sa finančné prostried-
ky na revitalizáciu takýchto objektov 
zo sumy 6,6 milióna eur zvýšili na 12 
miliónov eur. Napríklad aj hrad Re-
vište je ukážkou toho, ako sa dá skĺbiť 
lokálpatriotizmus so záchranou histo-
rického dedičstva. Má to však aj ďalší 
rozmer, na obnove pracujúľudia, ktorí 
si chcú prácu nájsť a pracujú odušev-
nene. 

V obnove hradov sa podľa Pet-
ra Hercega, podpredsedu združenia 
Zachráňme hrady, aj vďaka projektu 
urobili za posledné roky veľké pokro-
ky. „Je to skokové zlepšenie, ktoré na 
lokalitách vidieť,“ podotkol s tým, že 
návštevníci hradov môžu sami vidieť, 
ako sa za posledných desať až 15 rokov 

ruiny zmenili. Na niektorých hradoch 
sa už dokonca podarilo dokončiť nie-
ktoré objekty.

Jedným zo združení, ktoré sa pra-
videlne do projektu zapája, je práve 
spomínané Združenie na záchranu 
hradu Revište. Obnove pamiatky sa 
venuje od roku 2011. Jeho predseda 
Ratibor Mazúr priblížil, že aktuálne na 
hrade pracuje vďaka projektu 19 ľudí, 
ale aj ďalší špecializovaní remeselníci, 
ako sú tesári a murári. 

Prínos projektu je podľa jeho ná-
zoru pre združenie veľmi veľký. „Tento 
program znamená pre nás veľmi veľa. 
Myslím, že by sme mohli opravovať 
hrad aj bez neho, ale išlo by to desať-
krát pomalšie. Takto nám to veľmi 
pomáha, keď dostaneme peniaze na 
výplaty pre devätnástich pracovníkov, 
peniaze na materiál či koordinátora a 
živnostníkov. Toto by sme bez projektu 
nedokázali,“ podotkol. 

Obnova hradov pokračuje

» TA SR

Odchod mafián-
skej spojky Moniky 
Jankovskej z postu 
štátnej tajomníčky 
ministerstva spra-
vodlivosti prišiel 
neskoro. Z funkcie 

štátnej tajomníčky mala byť už dávno 
odvolaná ministrom spravodlivosti Gá-
borom Gálom (Most-Híd) a premiérom 
Petrom Pellegrinim (SMER-SD).

Odstúpenie Moniky Jankovskej 
pripomínalo zvíjanie odseknuté-
ho chápadla chobotnice, ktoré sa 
snaží z posledných síl z niečoho 
vyviniť. Jankovská svoje odstúpenie 
z funkcie zahrala na typického usved-
čeného smeráka - vždy, keď boli sme-
ráci z niečoho usvedčení, zbabelo 
sa skrývali za údajné útoky na ich 
rodinu. Nikto z nášho hnutia, ani z 
novinárov, nezaútočil ani jediným 
slovom na nikoho z jej rodiny. Z jej 
strany je to len ďalšia hlúpa výho-
vorka, ktorá je dôkazom toho, že 
klamala od začiatku až po samý 
koniec.

Koniec Jankovskej v druhej najvyš-
šej funkcii na ministerstve spravodli-
vosti je úspech, ktorý sa podaril vďaka 
ľuďom a novinárom, ktorí 7 dní pod-
porovali naše protesty pred minister-

stvom spravodlivosti.

Na druhej strane sa však odseknuté 
chápadlo mafiánskej chobotnice sťa-
huje na krajský súd v Bratislave, kde 
chce vykonávať funkciu ctihodnej a 
čestnej sudkyne. Ďakujeme, ale naše 
hnutie si takúto sudkyňu nepraje. 
Budeme robiť všetko preto, aby ma-
fiánska spojka Jankovská čoskoro 
skončila na krajskom súde v Brati-
slave, rovnako, ako skončila na mi-
nisterstve spravodlivosti.

Podľa tejto Kočnerovej opičky je 
totiž „svinstvo“, že jej prokuratúra 
zobrala mobil. Čiže nie jej nadŕža-
nie vrahom, ale to, že jej na to prišli. 
Typické smerácke „svinstvo“.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste 
priamo podporovali 
naše protesty pred 
m i n i s t e r s t v o m 
spravod l ivost i , 
alebo ste ich sledo-
vali cez internet. 
Koniec Kočnerovej 
opičky je dôkazom 
toho, že odvážny boj 
za dobro sa oplatí 
bojovať.

Odsekli sme ďalšie chápadlo 
mafiánskej chobotnici

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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Motivovať ľudí, aby za nákupmi 
cestovali na bicykloch, to je cieľom 
celoslovenskej kampane s názvom 
„Na bicykli do obchodu.“ Viac ako 
polovica nákupov potravín sa dá 
odviezť na bicykli. 

Cestovanie bicyklom do obchodu 
je zdravšie, ekologickejšie a šetrí par-
kovacie miesta. Cyklistická doprava 
je jedným zo spôsobov ako ponúknuť  
obyvateľom miest alternatívu voči in-
dividuálnej automobilovej doprave, ale 
je to aj forma zdravého životného štýlu. 
Čoraz viac spotrebiteľov uprednostňuje 
menšie lokálne obchody a trhoviská 
namiesto veľkých hypermarketov. Kvô-
li menším nákupom treba síce chodiť 
do obchodu častejšie, ale vďaka tomu 
môžeme mať doma každý deň čerstvé 
potraviny. Do nich potom nie je potreb-
né pridávať toľko konzervantov ako do 
potravín s dlhou trvanlivosťou. Menšie 
nákupy tiež umožňujú zákazníkom 
lepšie odhadnúť potrebu potravín, čo 
znižuje plytvanie. Pri veľkom nákupe 
je totiž väčšia pravdepodobnosť, že nie-
čo nespotrebujeme.

Nákup základných potravín, kto-
rý obsahuje napríklad mlieko, maslo, 
syry, chlieb a pečivo, drobné mäso-
vé výrobky, ovocie a zeleninu, váži 
od troch do piatich kilogramov. To je 
hmotnosť, ktorá sa dá ľahko odviezť v 
košíku na bicykli alebo v batohu.

Ľudia siahnu po automobiloch 

častokrát možno len zo zvyku alebo 
pohodlnosti a využijú ho na svoj bežný 
nákup v obchode, ktorý je vzdialený 
možno len pár sto metrov od ich domu. 
Neuvedomujú si tak, že práve takéto 
konanie zvyšuje počet áut na cestách, 
zhon, kolóny, plné parkoviská a mestá 
potom riešia nové širšie cesty, obchva-
ty a to všetko na úkor zelene a zdravia 
obyvateľstva. Automobil je v mnohých 
prípadoch potrebné riešenie, ale den-
no-denne sa stretávame so situáciami, 
kedy ho vieme plnohodnotne nahradiť. 
Jednou z takýchto je aj cesta na nákup. 
Či už je to cestou z práce alebo do prá-
ce, či vo voľnom čase. Je dôležité, aby 
ľudia vyskúšali a reálne zvažovali aj 
túto formu dopravy ako plnohodnotnú 
a dokonca lepšiu než je individuálna 
motorová.

Cestujte do obchodu na bicykli

» red

pri nákupe
na splátky

OKNÁ A DVERE

MICHALOVCE
r

0918 520 651,  0911 141 518

TREBIŠOV

0911 940 509 
r
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Deviateho septembra si každoroč-
ne na Slovensku pripomíname Deň 
obetí Holokaustu a rasového nási-
lia. 

Dátum v sebe nesie symbolický od-
kaz, pretože práve 9. septembra 1941 
vstúpil do platnosti Židovský kódex a 
Slovenská vojnová republika sa tak pri-
blížila ku konečnému riešeniu židov-
skej otázky na svojom území.

Židovský kódex (oficiálne nariade-
nie č. 198/1941 Slov. z. o právnom po-
stavení Židov) bolo vládne nariadenie v 
prvej slovenskej republike, obsahujúce 
súbor protižidovských predpisov. 

Išlo v prevažnej miere o kópiu ne-
meckých protižidovských zákonov. 
Židia boli definovaní na etnickom aj 
náboženskom princípe. Osoby spĺ-
ňajúce definíciu Žida boli pozbavené 
viacerých základných práv, všetkého 
nehnuteľného a časti hnuteľného ma-
jetku, vzťahovala sa na nich pracovná 
povinnosť. Podľa vyhlášky z 18. 9. 1941 
museli od veku 6 rokov povinne nosiť 
šesťcípu žltú hviezdu.

Proti nariadeniu protestovali v pro-
testnom Memorande slovenskí biskupi 
v októbri 1941. Podobne Vatikán v nóte 
odovzdanej veľvyslancovi Karolovi Si-
dorovi 12. novembra 1941 nariadenie 
hodnotí ako „rasové zákony, ktoré ob-
sahujú nariadenia priamo protiviace sa 
katolíckym princípom...“.

Prvé protižidovské právne normy 
na Slovensku neboli prijaté na úrovni 
Slovenského snemu. Obrat nastal po ro-
kovaniach v Salzburgu, počas ktorých 
sa presadilo radikálne krídlo HSĽS, 
podporované Nemcami. To znamena-
lo i prijatie protižidovskej legislatívy, 
ktorá by obmedzovala židovské práva, 
resp. im ich úplne odobrala. Nariade-
nie  vstúpilo do platnosti 9. septembra 
1941 ako Židovský kódex – Nariadenie 
o právnom postavaní Židov č. 198/1941.

Tieto zákony patrili k jedným z 
najtvrdších právnych noriem v Európe. 
Dohromady tvorilo kódex 270 paragra-
fov, ktoré sa dotýkali ľudských a ob-
čianskych práv Židov, náboženských či 
majetkových nevynímajúc

Židovský kódex – navždy zločin

» Zdroj: Edah.sk
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 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 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
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

Na 38 hradných objektoch po celom 
Slovensku pokračujú záchranné 
práce vďaka podpore z projektu Ob-
nova kultúrneho dedičstva s pomo-
cou nezamestnaných.

Záchrana historického dedičstva je 
jednou z priorít, o čom svedčí aj fakt, 
že v tomto roku sa finančné prostried-
ky na revitalizáciu takýchto objektov 
zo sumy 6,6 milióna eur zvýšili na 12 
miliónov eur. Napríklad aj hrad Re-
vište je ukážkou toho, ako sa dá skĺbiť 
lokálpatriotizmus so záchranou histo-
rického dedičstva. Má to však aj ďalší 
rozmer, na obnove pracujúľudia, ktorí 
si chcú prácu nájsť a pracujú odušev-
nene. 

V obnove hradov sa podľa Pet-
ra Hercega, podpredsedu združenia 
Zachráňme hrady, aj vďaka projektu 
urobili za posledné roky veľké pokro-
ky. „Je to skokové zlepšenie, ktoré na 
lokalitách vidieť,“ podotkol s tým, že 
návštevníci hradov môžu sami vidieť, 
ako sa za posledných desať až 15 rokov 

ruiny zmenili. Na niektorých hradoch 
sa už dokonca podarilo dokončiť nie-
ktoré objekty.

Jedným zo združení, ktoré sa pra-
videlne do projektu zapája, je práve 
spomínané Združenie na záchranu 
hradu Revište. Obnove pamiatky sa 
venuje od roku 2011. Jeho predseda 
Ratibor Mazúr priblížil, že aktuálne na 
hrade pracuje vďaka projektu 19 ľudí, 
ale aj ďalší špecializovaní remeselníci, 
ako sú tesári a murári. 

Prínos projektu je podľa jeho ná-
zoru pre združenie veľmi veľký. „Tento 
program znamená pre nás veľmi veľa. 
Myslím, že by sme mohli opravovať 
hrad aj bez neho, ale išlo by to desať-
krát pomalšie. Takto nám to veľmi 
pomáha, keď dostaneme peniaze na 
výplaty pre devätnástich pracovníkov, 
peniaze na materiál či koordinátora a 
živnostníkov. Toto by sme bez projektu 
nedokázali,“ podotkol. 

Obnova hradov pokračuje

» TA SR

Postupne opísané diéty v  predchá-
dzajúcich číslach a  ich zoradenie 
podľa zdravotnej prospešnosti sú 
určené pre ľudí, ktorí sa chcú zdravo 
stravovať, sledujú si svoje laboratór-
ne parametre, chcú byť zdraví. 

Efekt takto nastaveného správne-
ho stravovania možno overiť vyšetre-
niami. Všetky dôležité spadajú pod 
preventívnu prehliadku, ktorú by mal 
každý vo vlastnom záujme pravidel-
ne absolvovať u  svojho všeobecného 
lekára. Vždy je lepšie včas zachytiť 
zdravotný problém, navyše väčšina 
takzvaných civilizačných ochorení, 
ako je vysoká hladina tukov, cukrov, 
obezita, vysoký krvný tlak,  sú dobre 
riešiteľné práve úpravou stravovacích 
návykov a vhodným výberom jedla.

Existujú však aj cielené rebríčky top 
diét pre niektoré ochorenia: napríklad 
špeciálne pre ľudí s cukrovkou, ochore-
ním srdca alebo obezitou a tie sa rozli-
šujú na diéty s rýchlym efektom a diéty 
s pomalším, ale trvalejším účinkom.

Mnohé sa samozrejme opakujú, 
ako sú v základnom rebríčku, ale môže 
sa meniť ich poradie a niektoré sú aj 

nové. Rebríček diét, ktorý zostavuje 
skupina odborníkov na výživu a leká-
rov špecializujúcich sa na cukrovku, 
zdravie srdca a chudnutie v USA sa pre 
svoje ich sa využíva celosvetovo.

Poradie pre diabetikov:
1. Stredomorská diéta
2. – 5. DASH diéta 
2. – 5. Flexiteriánska diéta
2. – 5. Diéta Mayo kliniky
2. – 5. Volumetrická diéta
6. – 9. Diéta podľa Jenny Craigovej
6. – 9. Ornishova diéta
6. – 9. Vegánska diéta
6. – 9. WW diéta, alebo Strážcovia 
hmotnosti 
10. Diéta Engine 2 na podporu metabo-
lizmu

Pozn.:REGIONPRESS:
Týmto diétam, sta-

vaným konkrétne pre 
diabetikov, sa budeme 
podrobne venovať v 
našich nasledujúcich 
vydaniach.

Top 10 diét pre diabetikov

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

metabolizmu a výživy

Nie krb, ale kozub.
Nie nakoľko, ale pretože.

Nie nerez, ale antikor, 
nehrdzavejúca oceľ.

Slovenčina naša

Nie kľud, ale 
pokoj, mier, ticho, rozvaha.

Slovenčina naša
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Inšpekcia upozorňuje na imple-
mentáciu kritického myslenia do 
vyučovania. Dá sa súhlasiť. Trpí-
me tým, ako ďaleko je spoločnosti 
vzdialený kritický prístup k infor-
máciám.  Najmä tými, ktorí školstvo 
nepoznajú. 

Ministerka sa marketingovo chváli 
zvýšením platov, najmä začínajúcim 
pedagógom. Niet pochybnosti, že ide o 
symbolické navýšenie, ktoré sa pekne 
vyníma, keď ho premeníme na percen-
tá. Aká priehľadná manipulácia! Verej-
nosť má tak pravidelne pocit, že učite-
lia sú dávno za vodou. Bez zamyslenia. 
Médiami opakovane znie, že sa najvý-
raznejšie zvyšujú platy, že sa motivujú 
učitelia. Vynikajúci spôsob budovania 
užitočného antagonizmu k učiteľom. 
Čo my učitelia vlastne chceme? 

Aj podľa skúseností riaditeľov vie-
me, že symbolické zvýšenie platov mo-
tivácii pracovať v školstve nepomohlo. 
Najmä nie absolventom, ktorí z dôvodu 
nedostatku práce migrujú do bratislav-
ských škôl, no často v hlavnom meste 
„neprežijú“. A ak by si kompetentní 
uvedomili, že plat nemá byť len na pre-
žitie, ale dôstojné žitie, tak ich mediál-
ne výkriky o zvyšovaní by sa hanbili 
prezentovať. Možno. 

Peniaze však sú! Aj na dôstojné 
oceňovanie učiteľov. Ale to by minis-
terstvo nemohlo mrhať prostriedky 
na úplne zbytočné viac politické ako 
odborné aktivity. Najnovšie na vytvo-

renie portálu za takmer 20 miliónov 
eur. Portálu, rozumej webovej stránky, 
s učebnými témami v storočí, keď sa dá 
všetko vygúgliť. V situácii, keď sa už 
predtým mrhalo na podobné projekty. 
Keby sa táto suma rozdala učiteľom, 
keby sa nastavili kritériá odmeňovania 
aktivít učiteľov, ako to robí nové vede-
nie bratislavskej župy, vyučovanie by 
sa skvalitnilo viac ako zbytočnou in-
vestíciou do ďalšieho webu. Na jedné-
ho učitelia by zostalo cca 357 €. Riaditeľ 
školy s cca 25 pedagogickými zamest-
nancami by tak mal na odmeňovanie 
8925 eur, ktoré by využil rozumnejšie 
a motivujúcejšie. Takto by sme mohli 
počítať rôzne premrhané prostriedky, 
ktoré minimálne pozdvihli kvalitu 
vzdelávania. Efektivita ministerských 
rozhodnutí je však dlhodobo nízka.  

Nie je to len o peniazoch. Veľa 
kvalitných ľudí pracuje v školstve aj 
bez dôstojného platu. Vyšší plat neza-
chráni nechuť pracovať v oblasti, ktorá 
neraz súvisí s učením minimálne. Na 
prvom mieste sú druhoradé, no povin-
né a množiace sa činnosti, ktoré vlády 
položili na piedestál, hoci sú retardé-
rom učiteľstva. A to učiteľstvo sa tak 
nejako vníma ako poslanie byť so žiak-
mi, dávať im svoje skúsenosti a plniť 
pradávne humanistické ciele školy. Nie 
ukájať potreby úradníkov, pre ktorých 
sme percentá.    

Percentová rétorika

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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Nie ješitný, 
ale márnomyseľný, samoľúby.

Slovenčina naša

Nie bakšiš, ale sprepitné, 
obslužné, prepitné, úplatok.

Nie behom, ale cez, 
počas, v priebehu, za.

Slovenčina naša

Vtipy 
týždňa



MI19-36 strana- 10

spravodajstvo, sudoku / práca Najčítanejšie regionálne noviny
10

Na našom knižnom trhu sa z času na 
čas objaví aj niečo z „cestovateľsko-
-mytologickej“ kategórie. Knižka 
Sara Baxterovej Posvätné miesta 
sveta patrí práve do takejto skupiny 
a zaujímavou ju robia aj krásne ilu-
strácie.

Stačí sa začítať a zrazu objavujete 
nádherné a stáročia ľudstvom uctieva-
né miesta sveta. Čítanie o nich je bal-
zamom pre myseľ a osviežením duše. 
Nádherné a legendárne „Moai“ - sto-
jace kamenné sochy na tichomorskom 
Veľkonočnom ostrove, alebo hoci aj 
Santiago de Compostela.

Knižka predstavuje mnohé také-
to lokality a zrazu sa do vás vkrádajú 
zvláštne, často nikdy neprežité, no 
predsa – zážitky. Buď ide o duchov-
nosť, alebo tajomstvá svätýň, či zachy-
tené výpovede ich návštevníkov. Pokoj 
a silu, ktorá do vás pri čítaní vchádza, 
dopĺňajú naozaj krásne ilustrácie.

Navštívime napríklad Kláštor svätej 
Kataríny, kláštor v púšti na Sinajskom 
polostrove v Egypte na úpätí Mojžišovej 
hory na mieste, kde podľa Biblie uvidel 
Mojžiš horiaci ker. Alebo Adamovu 
horu na Srí Lanke či mnohé iné úchvat-
ne miesta.

Kniha určite nie je „náboženským“ 
čítaním. Autorka dokonca pripúšťa, že 
aj samotná Mojžišova hora mohla byť 
niekde úplne inde. Napríklad na Arab-
skom polostrove. A práve táto sloboda 
je pre čitateľ veľmi príjemná. Vytvára 

si predstavy, snaží sa ich zapasovať 
do mozaiky vlastných vedomostí a ak 
mu niektoré chýbajú, núti ho to hľadať 
v encyklopédiách, nepriamo sa opäť a 
opäť vzdelávať.

Posvätné miesta sveta je knižka 
pre celú rodinu, pre každého jej jed-
notlivca, ktorý už má nejaké základy 
všeobecného vzdelania. Zároveň vás 
opäť vracia k Biblii, k Zamarovskému, k 
Dänikenovi či Součkovi. Alebo trebárs 
Schliemanovi. Čo viac si želať v období, 
keď bizarný svet televízneho priemyslu 
chrlí nové a nové stupidity? Keď zákla-
dom vedomostí sú už iba dve odpovede 
– kde a za koľko?

Posvätné miesta sveta

» red
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Trust Pay services, s.r.o., Za kasárňou, Bratislava
príjme do pracovného pomeru

KONTAKT:
Petra Fraňová  e-mail: franova@trustpay.eu 
tel.: 0917 982 044  web.: www.trustpay.eu

s miestom výkonu práce Bratislava

Ponúkaný plat: 
1 000 - 1 200 € brutto

Náplň práce: 
● bežná údržba spojená 
    s technickou správou objektu
● údržba areálu
● odstraňovanie závad na  
    budove (interiér/exteriér)

Zamestnanecké výhody
● 13 plat
● pružný pracovný čas
● príspevok na cestovné  
    náklady
● možnosť ubytovania pre 
    mimobratislavských 
    uchádzačov

Vodičský preukaz  ● B

Osobnostné predpoklady a zručnosti
● znalosť údržbárskych prác (elektro, inštalatérske, murárske, 
maliarske) výhodou
● manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, samostatnosť
● schopnosť riešiť problémy

ÚDRŽBÁRA 
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643  |  +43 699 190 48 723
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TIP na výlet
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TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

Marianna Sovjaková  0907 895 864

www.regionpress.sk
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Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: 
Michalovce, Močarany, Topoľany, 
Vrbovec, Budkovce, Čičarovce, 
Dúbravka, Jovsa, Kaluža, Kloko-
čov, Krásnovce, Kusín, Lastomír, 
Nacina Ves, Palín, Pozdišovce, 
Rakovec nad Ondavou, Sliepkov-
ce, Strážske, Trhovište, Trnava pri 
Laborci, Zemplínska Široká, Sob-
rance, Trebišov, Cejkov, Hriadky, 
Zemplínske Hradište 

nepárny týždeň: 
Michalovce, Ložín, Lúčky, Petrovce 
nad Laborcom, Staré, Veľké Ka-
pušany, Veľké Kapušany, Vinné, 
Zalužice, Závadka, Sobrance, 
Veľké Revištia, Trebišov, Kráľovský 
Chlmec 

michalovsko@regionpress.sk

Redakcia: Štefánikova 44
 MICHALOVCE

Michalovce

Sobrance

Trebišov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC   26.700 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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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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e-mail: burger@beabout.sk, tel.: 0948 301 483

Ponúkame prácu v zabehnutej reštaurácií
v Bratislave na TPP,  voľné pracovné pozície - 

pomocný kuchár, grillman, kuchár.
Prax v kuchyni nutná. Nástupný plat od 950 eur.

Životopis môžete zaslať mailom
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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
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OPERÁTOR VÝROBY

(PRÍJEM TOVARU, ŠTÍTKOVANIE)
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PRÁCU 

PRÁCA V NEMECKU
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CHCETE PRACOVAŤ V NEMECKU NA NEMECKÚ PRACOVNÚ ZMLUVU?
Spoločnosť Brami Plus Vám ponúka prácu v Nemecku v renomovanej
potravinárskej nemeckej firme. Ide o trvalý pracovný pomer.

PONÚKAME:

- žiadne vstupné poplatky
- trvalú prácu na nemeckú zmluvu
- výhodné platové podmienky, min. 9,27 eur/hod
- daňové bonusy v Nemecku
- ubytovanie zabezpečené
- cesta do/z práce zabezpečená, výhodou vlastný automobil
- nemecký jazyk nie je potrebný
- príplatky za nadčasy, nočné, soboty, nedele, sviatky
- rodinné prídavky v Nemecku po odpracovaní 3 mesiacov

POŽADUJEME:

-chuť pracovať
-dobrý zdravotný stav
-vek do 57 rokov
-schopnosť pracovať na smeny

Kontakt: +421 908 257 036, bramiplus.sro@gmail.com

Viac info Vám poskytnú 
naše pracovníčky.

Spoločnosť z PO
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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Stavebná firma HĽADÁ

ŽELEZIAROV
do panelárne
v Nemecku.

TPP, 2300€/mes. netto
ZDARMA

doprava + ubytovanie...........................
0911 100 306 45
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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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

kkkkkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené

 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY
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Vodič VZV a 
Retrák /Praha / ČR 
Výroba mopov/ ČR 

Balenie 
čokolády / ČR 

TIP na výlet

JASENOVSKÝ HRAD


