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Týždenne do 29 620 domácností

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

Teraz je to najlacnejšie !!!

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

Nepremeškajte
!
JESENNÉ ZĽAVY

GARANTUJEME
najnižšie ceny!

Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie,
rooz
ozdi
dieel
el Vám
Vám
Vá
ám vrátime.
vrá
rátitim
ime.
rozdiel

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!
JNOSŤ!

HUMENNÉ

(oproti Mestskému úradu)

Tieniaca
Tie
Ti
Tien
i niaca
niaca
iaca technika
tech ik
ika
k

NYY !
NAJJLLEEPPŠŠIIE CCEEN
za NA
Overená kvalita od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

0915 856 447
unitermont@gmail.com

ŽALÚZIE
Ž
ALÚZIE
Ú

interiérové, exterierové

ROLETKY

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

Predaj
aj na splátky

navýšenie 0%

62-0027

Unitermont

Kukorelliho 60

VÝROBA A MONTÁŽ
VSTAVANÉ SKRINE
KUCHYNE NA MIERU
INTERIÉROVÉ DVERE
A ZÁRUBNE
za NAJLEPŠIU CENU !!!

MICHALOVCE

www.slovaktual.sk

0918 520 651, 0911 141 518 michalovce@slovaktual.sk

Objednávky: 0917 506 444
krasne.zahrady@centrum.sk

66-0176

OVOCNÉ STROMY, všetky druhy
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85_0445

novotnynabytok.sk

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

87-0027

0948 800 347
87-0061

KONTAKT

politická inzercia, služby
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- Exteriéry a interiéry
- Obklady a dlažby
- Zatep¾ovanie
- Murárske práce

www.stamiokna.sk

stamirekonstrukcie@gmail.com

0917 054 584 Masarykova 19, MICHALOVCE
ALOVCE

00-0000

0907 322 238

STRECHY ZA CENY
minuloročných

cien!

1.

Lacnejšia krytina

ga
Omega
MATT HNEDÁ O

220m�=2.000� ZÁRUKA 15 ROKOV

2.

3.

Škridla

Kvalitná krytina

ICE OMEGA

TERRAN EVO

220m�=2.290� ZÁRUKA 50 ROKOV

220m�=2.490� ZÁRUKA 35 ROKOV

€
komplet doplnky, fólia 135g, skrutky = 1.200
30bm odkvap farba, 15 rokov záruka = 405€
€
1.300
=
áž
mont
,
ntáž
demo
latovanie s namorením a dodaním = 385€

5.290€

4.500€

5.580€

4.790€

5.780€

INFORMÁCIE:

4.990€

0905 143 259

Zameranie a vypracovanie ponuky ZDARMA.
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62-004

GARANCIA

AKÉ TU EŠTE NEBOLI !
LKULÁCIU:
VYBERTE SI SVOJU CENOVÚ KA

michalovsko

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby
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» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

ARIAN, Masarykova 60, Michalovce
0905 794 715, ariansro@gmail.com

kovalstolarstvo@gmail.com

0905 308 280

87-0095

62-0046

podľa vašich predstáv

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce

NÁBY TOK

0905 219 967

- Vedenie jednoduchého
a podvojného úètovníctva
- Personalistika a mzdy
- Daòové priznania
- Zakladanie s.r.o.

OPRAVY A SERVIS

KOVAĽ

STOLÁRSTVO

ÚÈTOVNÍCTVO

87-0003

ťou systému, ktorý tu vytvoril skorumpovaný Smer.
Za dva dni po nahrávke Kočner Trnka prišla do médií nahrávka z kauzy
Gorila. Nahrávka, o ktorej doteraz Fico,
Haščák a spol. tvrdili, že neexistuje ...
ale zrazu je nahrávka v plnej kráse je
na svete. Nádherne je z nej zrejmé, ako
majiteľ Penty korumpoval (podplácal)
politikov z SDKÚ, KDH, od Bugára, či z
ANO. Rovnako je v nej kvantum dôkazov o skorumpovanosti strany Smer.
... avšak nám sa po jej vypočutí
podarilo nájsť kľúčový dôkaz (ktorý
niekto „záhadne“ vymazal z prepisu,
ktorý je už 8 rokov známy!), kde sa Fico
priznáva k tomu, že financoval Smer
nelegálnymi stovkami miliónov korún,
ktoré vôbec nepriznal do účtovníctva.
Doslova na nahrávke hovorí, že Flašík
vybral od sponzorov nelegálnych 250
miliónov korún, ale Ficovi do čiernej
kasy v Smere dal len 170 a 80 miliónov
si nechal ... a Pellegrinimu to vôbec nevadí a
ide tomuto skorumpovanému podvodníkovi robiť garde na
kandidátku Smeru.
Prečo? Lebo Pellegrini 19 rokov Ficovi
verne slúžil a zrejme
o všetkých podvodoch vedel.

87-0001

V jeden týždeň
boli
zverejnené
dve kľúčové nahrávky. 90 minút
rozhovoru Kočner
- Trnka a 39 hodín
Gorila. Nahrávka
Kočner - Trnka je
nádherným dôkazom o tom, ako mafián úkoluje generálneho prokurátora a
správa sa k nemu ako k svojmu podriadenému. Bavia sa o tom, ako vyberali
spoločne úplatky za rôzne kauzy, kde
Trnka ako najmocnejší muž prokuratúry zastavil trestné stíhania páchateľov.
Padajú zmienky o miliónoch eur, ktoré
takto vyberali za trestné stíhanie na
mieru podľa vôle mafie. Desať rokov s
mafiou bojujem a tušil som, že takéto
niečo sa deje za zatvorenými dverami,
ale toto je príliš aj na môj žalúdok ... a
ako povedal jeden autor detektívok, to,
čo tam zaznelo, by ani sám nenapísal
do scenára detektívky, lebo by to čitatelia považovali za nemožné.
V tejto súvislosti stojí za zmienku
zrejme len jediná otázka - prečo je Trnka stále na slobode? Prečo nie je už skoro rok vo väzbe a nebola u neho vykonaná domová prehliadka? Zrejme preto,
že Jaromír Čižnár - súčasný generálny
prokurátor - sladúčko spinká - hoci nám
všetkým sľúbil rozpútať peklo. Inak povedané - miesto razantného tlaku na
vyvodenie spravodlivosti, Čižnár sa len
nezaujato prizerá. Prečo? Lebo je súčas-
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Mafia nám ukradla Slovensko

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

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

AKCIA 270€

s montážou 419€

všetky dvere
SKLADOM

kovanie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

t Prešov, Podnikateľské centrum PYRAMÍDA t Košice, Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. poschodie

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

Roletky Deň-noc
Látkové roletky
Vonkajšie žalúzie

zameranie ZDARMA

0918 646 335

Siete proti hmyzu
Strešné roletky
Celotieniace žalúzie

gusto@gustozaluzie.sk

www.gustozaluzie.sk

62-0032

ČEREŠŇA
MATNÁ

66-0002-1

DUB
MATNÝ

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

MI19-42 strana-
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VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

PREPICHY
POD CESTY
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služby, gastro

399€

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Dovoz a montáž
ZDARMA

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

DVERE + ZÁRUBŇA
šírka dverí 60, 70 a 80cm

STRECHY

PLECHOVÉ
GARÁŽE

PRÁCE

3x5m

rokov
na trhu

87-0038

10

5

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
Ponuky a zameranie ZDARMA.

0940 88 88 29

87-0002

michalovsko

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením

zárubňa na hrúbku múru od 75 do 180mm

Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?
Materiály:
HLINÍK, DREVO

Áno, pre Nás to nieje problém. Presvedčte sa sami www.montter.sk

0919 370 730 0919 383 363

ul. ŠPORTOVÁ 29, (ZIMNÝ ŠTADIÓN), MICHALOVCE

87-0080

www.baudom.sk info@baudom.sk

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

87-0058

montter@montter.sk

AKCIA
na bravèové
a hydinové
mäso
Pri väčšom odbere zľava.

NAJNIŽŠIE CENY V MESTE
MÄSIARSTVO Tržnica, Obchodná 4, Michalovce
MI19-42 strana-
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62-0019

MÄSIARSTVO pri starom Kauflande, (CITY CENTER)

spravodajstvo / služby
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Vojna a mier v oblastiach, kde sa žilo v „pokoji“
Rok 1989 si spájame s víťazstvom slobody nad komunizmom. Priniesol nám tiež nevídanú prosperitu a stabilitu.
Stredná Európa je dnes pokojná a bez konfliktov; rozpočty na obranu a veľkosti ozbrojených
síl u väčšiny našich susedov klesli na zlomok
toho, čo bývali za studenej vojny. Ešte krátko po
rozdelení Československa malo Slovensko 53 tisíc
vojakov, dnes máme o dve tretiny menej.

■

Zabudnuté boje o pokoj

moldavskom Podnestersku (1992) a nie jedna, ale
hneď dve vojny o nezávislosť Čečenska na Rusku
(1994-96 a 1999-2000). A to boli tie vzdialenejšie;
bližšie k našim hraniciam sa prevalili vojny a
etnické čistky v bývalej Juhoslávii (od r. 1991 až
do r. 1999). Spolu umrelo vo vojnách po kolapse
bývalého ZSSR a Juhoslávie štvrť milióna ľudí.
Vyše milióna vyhnali z domovov.

Niekoľko týždňov po 17. novembri 1989
boli obrazovky našich televízií plné streľby.
Garantmi pravidiel a stability
V Rumunsku sa bezpečnostné sily blízke
je dnes pre nás Európska únia a
prezidentovi Nicolae Ceausescovi pokúsili
zvrátiť demokratickú revolúciu silou. Až priame
Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým
nasadenie armády prelomilo ich odpor. Počty
platí, že veľké štáty v Európe si zväčša riešia
mŕtvych sa odhadujú na 700 až 1200, vrátane
spory s menšími mierovou cestou.
rumunského diktátora a jeho manželky Eleny.
Bez týchto dvoch inštitúcií by Európa bola
V skutočnosti však nebolo násilie v Rumunsku
oveľa menej príjemným miestom na život,
prvým, ktoré bolo spustené kolapsom
ako dnes je.
komunistického bloku. Táto smutná česť patrí
vojne medzi Arménskom a Azerbajdžanom
(vtedy ešte dvoma republikami Sovietskeho ■ Zhubné dedičstvo boľševikov
zväzu), ktorá vypukla už v r. 1988. Vojna v menej
Prečo zrazu toľko násilia? Časté vysvetlenie je,
intenzívnej forme tam pokračuje dodnes (!) a že komunizmus držal pod pokrievkou rôzne nakaždý rok pri prestrelkách umiera niekoľko ľudí. cionalistické vášne, ktoré sa odtrhli z reťaze, keď
Sovieti poľavili kontrolu. To však bagatelizuje
■ Štvrť milióna obetí
zhubnú úlohu samotných komunistov. Tí zasiali
Začiatkom 90-tych rokov už to išlo ako na semiačka budúcich vojen ešte za hlbokej totality.
bežiacom páse: občianske vojny v Gruzínsku Obzvlášť Stalin bol veľký manipulátor, ktorý
(1991-93), v Tadžikistane (1992-97), konflikt v vládol metódou rozdeľuj a panuj. V jeho časoch

mal Sovietsky zväz rôzne republiky s mnohými
národnosťami. Svoju moc si upevnil tak, že poprekresľoval hranice a popresúval celé národy.
Do pár rokov však bol každý s každým rozhádaný
a všetci sa obracali na Stalina v Moskve, aby sa
ich zastal a aby ich bránil.

■

Násilie hrozí stále

Väčšina bojov sa odohrala dávno a ďaleko
od nás, ale jedno poučenie z nich je dodnes aj
pre Slovensko aktuálne. Mier nesmieme brať za
samozrejmosť, lebo všetky krajiny sú za určitých
okolností schopné násilia. Garantmi pravidiel a stability sú dnes pre nás Európska únia
a Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým platí,
že veľké štáty v Európe si zväčša riešia spory
s menšími mierovou cestou. Bez týchto dvoch
inštitúcií by Európa bola oveľa menej príjemným
miestom na život, ako dnes je.
Tomáš Valášek

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom európskych operácií Carnegie nadácie
pre medzinárodný mier a bývalým
veľvyslancom Slovenskej
republiky pri NATO.

Spomeňte si na nevinné obete v Sýrii

68-06

V pápežskej nadácii ACN počúvame
každý deň množstvo príbehov. Smutných, strašných, ale aj radostných.
Všetky hovoria príbeh o Božej láske
k nám. A o tom, ako tragicky v láske
zlyhávame my ľudia.

0918 217 665

27-0001-1

rýchlo a lacno

27-0017-59

SERVIS
OKIEN

krvavého konfliktu, žiaľ, musíme konštatovať, že kresťanstvu v krajine hrozí
zánik. Pred vojnou bolo v Sýrii vyše 1,5
milióna kresťanov. Dnes sa oficiálne
udáva ich počet 500-tisíc. Reálne čísla
však budú oveľa nižšie.
Prečo je to problém?
Napriek viacerým pozitívnym spráKresťania zohrávajú dôležitú úlohu
vam sa dnes nedá písať o inom než o ako mediátori medzi šiítskymi a sunnitSýrii. Vrtochom mocných niekedy ťažko skými moslimami, ktorým pomáhajú
rozumieť. Ešte ťažšie je ovplyvniť ich. riešiť vzájomné spory. Kresťania garanNajsmutnejšie na celom konflikte je to, tujú pluralitnú spoločnosť a toleranciu
že opäť najviac trpia nevinní ľudia.
voči menšinám, čo je kľúčové pre stabiEmeritný arcibiskup Hindo pôsobí litu v regióne. Ich prítomnosť je dôležitá,
v Sýrii priamo v kurdskom regióne. S pretože kresťanstvo je náboženstvom
predstaviteľmi tohto etnika je v pravi- zmierenia a odpustenia a práve to Blízky
delnom kontakte. Práve od neho sme východ dnes potrebuje.
sa dozvedeli, aká je skutočná situácia v
Aj kurdské jednotky sa niekedy
regióne. „Z pohraničia k nám prúdi veľa dopustili činov, ktoré sa nelíšia od zverľudí,“ hovorí biskup Hindo. Konflikt je stiev Asadovho režimu. No v súčasnosti
veľmi vážny a obávam sa, že z mnohých sú to najmä Kurdi, pri ktorých môžu
ľudí sa stanú utečenci. Od začiatku vojny ohrozené skupiny – ženy, kresťania, Jev Sýrii utieklo z krajiny už 25 % katolíc- zídi – dýchať slobodnejšie.
kych a 50 % ortodoxných kresťanov z
A bez slobody nemôže žiaden človek
Hassaké a Qamishli. Dnes sa obávam žiť svoj život a svoju vieru naplno.
podobného, ak nie väčšieho exodu.“
ACN pomáha v Sýrii už niekoľko ro„Ak konflikt bude pokračovať, zmarí kov. Len v tomto roku sme podporili už
všetky snahy o návrat utečencov do ich 103 projektov zameraných na humanitárdomovov. Naopak, bude začiatkom no- nu aj pastoračnú pomoc. Zapojiť sa môže
vej utečeneckej vlny, ktorú nikto nebude každý z nás. „Vyzývame všetkých, aby sa
schopný mať pod kontrolou,“ varuje tak- modlili za nevinné obete v Sýrii a Iraku,“
tiež arcibiskup Bashar Warda z irackého prihovára sa k nám Bashar Warda, chalErbilu. Práve do jeho diecézy utekajú dejský arcibiskup z Erbilu. Spomeňte si na
mnohí Sýrčania.
Sýrčanov v modlitbe a pridajte sa aj prosV Sýrii navyše pokračujú nepokoje tredníctvom www.pomocpresyriu.sk.
» Pre REGIONPRESS ACN
aj vo zvyšku krajiny. Po ôsmich rokoch
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Prediabetes – varovný príznak
pred vznikom cukrovky
U niektorých ľudí niekoľko rokov
pred zistením cukrovky možno
sledovať jej predstupeň. Nazýva sa
prediabetes.
Ide o stav, keď ešte nie sú splnené
všetky laboratórne kritériá na potvrdenie cukrovky, ale hladiny krvného
cukru sú už zvýšené, ide o hraničnú
poruchu glukózovej homeostázy.
Je to obdobie, keď sa už organizmus
nedokáže úplne vysporiadať s cukrom z potravy, kedykoľvek po jedle
počas dňa, alebo aj nalačno.
Normálna hladina krvného cukru, glykémia, je do 5,6 milimólov
na liter (mmol/l) a po jedle do 7,8
mmol/l. Každá zvýšenie oproti týmto
hodnotám znamená, že ide už poruchu metabolizmu cukru a môže mať
rôzny stupeň. Podrobnejšie rozdelenie
je podľa toho, či bola zachytená zvýšená glykémia nalačno, alebo po záťaži.
Vyšetrenie sa vykonáva v štandarných
podmienkach a nazýva sa orálny
glukózo-tolerančný test (oGTT).
Hraničná glykémia nalačno má
skratku IFG z anglického impaired
fasting glucose. Znamená, že hladina
krvného cukru ráno na lačno je vyššia
ako 5,6, ale nižšia ako 7 mmol/l a porucha pri vyšetrení po záťaži nebola
zistená.
Porucha glukózovej tolerancie

má slovenskú skratku PGT, používa
sa ale aj IGT z anglického impaired
glucose tolerance. Znamená, že hladina krvného cukru pri vyšetrení tzv.
glykemickej krivky po záťaži je nad
7,8 mmol/l a pod 11,1 mmol/l.
Kombinovaná porucha IFG a IGT
predstavuje kombináciu oboch predchádzajúcich, glykémia je vyššia nalačno aj po záťaži. Riziko progresie do
cukrovky v porovnaní s izolovanými
formami je dvojnásobné.
Človek s „pred-cukrovkou“ zväčša nepociťuje žiadne zdravotné ťažkosti. Ale aj bezpríznakové ochorenie môže spôsobovať pomalý plazivý
rozvoj komplikácií, dokonca rizikovosť na ne je podobná ako u pacientov už s potvrdenou cukrovkou. Prediabetes je potrebné včas zachytiť,
lebo je varovným príznakom hroziaceho diabetu, je pravdepodobné, že
do desiatich rokov sa objaví diabetes
mellitus 2. typu. Je to obdobie, kedy
je účinná hlavne zmena
životosprávy.
Riziko
prechodu do cukrovky
je možné vypočítať. Závisí od mnohých faktorov, ktoré človek môže
ovplyvniť.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Slovenčina naša
Nie kružítko, nie tlačítko
a nie lízatko, ale kružidlo, tlačidlo, lízanka.
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Podanie trestného oznámenia
Podstatnou úlohou trestného práva
v právnom poriadku Slovenskej republiky je ochrana spoločnosti a jednotlivca pred trestnými činmi, teda pred
činmi, ktoré sú spoločensky nežiadúcim správaním, a ktoré porušujú alebo
ohrozujú záujmy spoločnosti resp. jednotlivca.
O spáchaní trestného činu, alebo o podozrení, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu, pokusu alebo príprave sa môžu
dozvedieť predovšetkým tie subjekty,
ktorých úlohou je trestnú činnosť odhaľovať alebo jej zamedzovať. Podozrenie, že
mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu,
prípadne k niektorému z jeho vývinových
štádií však môže mať aj jednotlivec, bežný
človek. Každý z týchto osôb, či už ide o štátny orgán alebo o jednotlivca, má zákonnú
povinnosť takéto svoje zistenie bez meškania oznámiť orgánom činným v trestnom
konaní. Tie sú povinné ho prijať, preveriť,
vyhodnotiť a rozhodnúť o ňom.
Trestné oznámenie sa podáva orgánom činným v trestnom konaní, teda
prokurátorovi alebo policajtovi. Možno
ho urobiť písomne, ústne do zápisnice,
telegraficky, telefaxom, elektronickými
prostriedkami podpísané so zaručeným
elektronickým podpisom alebo bez zaručeného elektronického podpisu. Podanie
urobené telegraficky, telefaxom alebo
elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu treba potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice
do troch pracovných dní. Obsahové nále-

žitosti trestného oznámenia zákon bližšie
neupravuje, v dôsledku čoho je na samotnom oznamovateľovi aké skutočnosti
v ňom uvedie. Oznamovateľom uvádzané
skutočnosti by však mali aspoň v hrubých
rysoch opisovať a poukazovať na skutočnosti, z ktorých možno vyvodiť záver, že
došlo ku konaniu, o ktorom sa oznamovateľ domnieva, že je trestným činom. Oznamovateľ nie je povinný oznámený skutok
právne kvalifikovať. Právna kvalifikácia
skutku je úlohou orgánov činných v trestnom konaní. Okrem opisu skutku môže
oznamovateľ v oznámení uviesť aj údaje
osoby, o ktorej sa domnieva, že spáchala
skutok a zároveň aj dôvody, z ktorých jeho
podozrenie voči tejto osobe pramení. Ďalej
môže oznamovateľ uviesť aj údaje o poškodenom či údaje prípadných svedkov.
Oznamovateľ by mal označiť orgán činný
v trestnom konaní, ktorému je oznámenie
určené a uviesť aj svoje identifikačné údaje. Po podaní oznámenia nasleduje proces, v ktorom zo strany orgánov činných
v trestnom konaní dochádza k preverovaniu tvrdení obsiahnutých v podnete so
zameraním na zistenie toho, či skutočne
došlo alebo naopak nedošlo k spáchaniu
trestného činu.

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

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

Slovenčina naša
Nie meme (opakujúca sa
virtuálna častica kultúrnej informácie), ale mém.

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

41-0133

0950 266 604
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PONDELOK 21.10.2019 UTOROK

22.10.2019

STREDA

Najčítanejšie regionálne noviny

23.10.2019

ŠTVRTOK

24.10.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:40 Oteckovia 10:40 Rodinné
prípady 11:30 Kobra 11 13:30 FARMA 15:55 Rodinné
prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ
NOVINY 20:30 Susedia Sitkom MN 12 (SR) 2019 P.
Marcin, A. Kraus, Z. Tlučková, V. Ráková, M. Sládečková, D. Richterová. 21:25 FARMA 22:40 Rodinné prípady 23:40 Kobra 11 01:35 FARMA 02:55
Arrow 04:15 Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Svokra
09:30 Oteckovia 10:30 Rodinné prípady 11:30
Kobra 11 13:35 FARMA 14:55 Policajné prípady
15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Sestričky Seriál
o hrdinkách s jedinečným poslaním MN 15 (SR)
2019 K. Svarinská, D. Košická, A. Vargová, K. Madarová 21:40 FARMA 22:55 Horná Dolná 00:10
Kobra 11 02:00 FARMA 03:10 Arrow

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Varte s
nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia
10:50 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 13:45 FARMA
15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:50
Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Extrémne premeny Slovensko - Druhá šanca na život 22:20 FARMA 23:20 Susedia
00:10 Kobra 11 02:05 FARMA 03:05 Cestovatelia v
čase 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Extrémne premeny Slovensko - Druhá šanca na
život 09:50 Oteckovia 10:50 Rodinné prípady
11:50 Kobra 11 13:50 FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE
NOVINY 17:25 Reﬂex 17:50 Lovci peňazí 17:55
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná
21:40 FARMA 22:55 Sestričky II. 00:05 Kobra 11
02:00 FARMA 03:05 Cestovatelia v čase 04:55
TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:50
EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30
TOP STAR 12:55 9-1-1 II. 9,10 14:55 SÚDNA SIEŇ 15:55
ZÁCHRANÁRI 16:55 NAŠI 17:30 NOVINY 17:55 MOJA
MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 23:00
Myšlienky vraha 00:55 ZÁCHRANÁRI 01:50 KRIMI
02:20 NOVINY TV JOJ 03:05 Profesionáli 03:45
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ
10:30 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00
12:30 TOP STAR 12:50 9-1-1 II. 11,12 14:50 SÚDNA
SIEŇ 15:55 POLICAJTI V AKCII 16:55 NAŠI III. 1/24
17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO
TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ZA SKLOM
III. 4 22:00 MINISTRI II. 22:35 Myšlienky vraha V.
13,14 00:25 POLICAJTI V AKCII 01:30 KRIMI 02:00
NOVINY TV JOJ 02:50 TOP STAR 03:05 Profesionáli

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ
10:50 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00
12:30 TOP STAR 12:55 9-1-1 14:55 SÚDNA SIEŇ 15:55
ZÁCHRANÁRI 16:55 NAŠI 17:30 NOVINY 17:55 MOJA
MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE
POČASIE 20:35 DELUKSE 9 21:35 ČAU, LUJZA! 22:55
Myšlienky vraha 00:55 ZÁCHRANÁRI 01:40 KRIMI
02:10 NOVINY TV JOJ 03:05 Profesionáli 03:45
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 10:40
EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30
TOP STAR 12:55 9-1-1 14:55 SÚDNA SIEŇ 15:55 POLICAJTI V AKCII 16:55 NAŠI 17:30 NOVINY 17:55 MOJA
MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE
POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:50 NA HRANE 22:20
SEDEM 23:20 Myšlienky vraha 01:20 POLICAJTI
V AKCII 02:20 NOVINY TV JOJ 03:05 Profesionáli
03:45 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

RTVS 05:40 Správy RTVS „N“ 07:00
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Najkrajšie miesta na potápanie
09:10 Rodina doktora Kleista 09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS
12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá
šanca 16:00 Správy RTVS 16:25 Najkrajšie miesta
na potápanie 16:55 Rodina doktora Kleista 17:45
Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Coco
Chanel 22:15 Reportéri 22:45 Rapl 23:45 Fetiše
Nežnej revolúcie 00:15 Pán Selfridge

RTVS 05:40 Správy RTVS „N“ 07:00
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:40
Najkrajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina doktora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub
13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:35 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Najkrajšie
miesta na potápanie 16:55 Rodina doktora Kleista
17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30
S úsmevom po Slovensku 21:20 Stará škola 22:25
Ponorka 23:25 Ray Donovan 00:20 Druhá šanca

RTVS 06:10 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Najkrajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina doktora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky
klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:35
Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25
Najkrajšie miesta na potápanie 16:55 Rodina
doktora Kleista 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00
Správy RTVS 20:30 Špecialisti 22:00 Duisburg
23:45 Stará škola 00:45 Duisburg

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Najkrajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina doktora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 10:55 Duel 11:20
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub
13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 16:00 Správy
RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na potápanie 16:55
Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:20 5 proti 5
19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 Fetiše
Nežnej revolúcie 22:00 Majster šarkanov 00:05
Neskoro večer 01:00 Druhá šanca

PIATOK

25.10.2019

SOBOTA

26.10.2019

NEDEĽA

27.10.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:50 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 13:45
FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné
prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25
Reﬂex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 FARMA Západ vs. Východ, kto
z farmárov získa výhru 75 000 €? MN 12 22:45
Únos 00:50 Kobra 11 01:50 FARMA 03:50 Cestovatelia v čase

MARKÍZA 05:10 Policajné prípady
06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Tom a Jerry 07:15
Zajac Bugs a priatelia 07:30 Tom a Jerry 08:25
Magická posadnutosť 10:40 Happy Feet 12:50
Tvoja tvár znie povedome 15:40 Osobný strážca
18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 xXx:
Návrat Xandera Cagea 22:40 Smrtonosná jazda
00:45 xXx: Návrat Xandera Cagea 02:40 Smrtonosná jazda 03:15 Magická posadnutosť 04:55
Policajné prípady

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY
07:05 Zajac Bugs a priatelia 07:40 Happy Feet
09:45 Transformers 3 13:00 Na telo 13:40 Únos
15:55 Horná Dolná 17:15 Susedia 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:30 Tvoja tvár znie povedome Šou, v ktorej
môžete byť kýmkoľvek! Osem známych slovenských osobností v koži svetoznámych interpretov. Moderuje Martin Nikodým. MN 12 23:10
Osobný strážca 01:50 Transformers 3 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ
10:40 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00
12:30 TOP STAR 12:50 V ohni 5,6 14:50 SÚDNA
SIEŇ 15:55 ZÁCHRANÁRI 16:55 NAŠI III. 4 17:30
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Jurský svet
23:15 Dokonalý život 01:25 Skutočný Rocky Balboa 03:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA
04:20 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:10 KRIMI 05:45 NOVINY TV
JOJ 06:35 SpongeBob v nohaviciach VIII. 12 07:05
Labková patrola I. 9,10 08:10 PRÁZDNINY II. 5,6
11:00 NAŠI I. 8,9 12:15 MILÁČIKOVO 12:50 ČESKO
SLOVENSKO MÁ TALENT 14:30 Deň po tom 17:15
Tajný život maznáčikov 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE
20:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 22:00 HROBÁRI 4 22:55 Grázli z vidlákova 01:00 Nečakané
odhalenie 2 02:10 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT
03:20 Profesionáli III. 12 04:00 KRIMI

TV JOJ 05:20 KRIMI 05:55 NOVINY TV
JOJ 06:40 SpongeBob v nohaviciach VIII. 13 07:15
Labková patrola I. 11,12 08:30 Dr. Dolittle 10:10
Knight Rider 6 11:15 Tajný život maznáčikov 13:10
Jurský svet 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE
20:35 Security Americký akčný kriminálny triler.
MN 15 2017 A. Banderas, B. Kinglsey, L. McIntyre,
Ch. Lindberg, G. Wrightová a ďalší. 22:40 Uteč
01:05 Prísľuby z Východu 03:15 NOVINY TV JOJ

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Najkrajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina doktora Kleista 09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub
13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 16:00 Správy
RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na potápanie 16:55
Rodina doktora Kleista 17:50 Duel 18:20 5 proti 5
19:00 Správy RTVS 20:30 Milujem Slovensko 21:55
V dobrej spoločnosti 22:30 Cestou necestou 23:05
Brutálna Nikita 00:55 Druhá šanca

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 06:50
Včielka Maja 07:40 Soﬁa Prvá 08:15 Levia stráž
08:40 Fidlibumove rozprávky 09:35 Daj si čas
10:05 Merlin 11:25 On air 11:50 Záhady tela 12:55
Milujem Slovensko 14:25 Grand hotel 15:55 Poirot: Dobrodružstvo lacného bytu 16:55 Fetiše
Nežnej revolúcie 17:55 Cestou necestou 18:25
Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS
20:30 Záhady tela 21:25 Neskoro večer 22:20 3
pódiá 23:15 Fetiše socializmu 23:45 S úsmevom
po Slovensku 00:30 Grand hotel

RTVS 05:30 Správy RTVS „N“ 06:50
Máša a medveď 07:10 Včielka Maja 07:25 Soﬁa
Prvá 08:00 Levia stráž 08:25 Zázračný ateliér
08:50 Táraninky 09:05 Kriminálka 5.C 09:40 Autosalón 10:10 Otvorené nebo 11:00 Slovensko v obrazoch 11:30 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00
Občan za dverami 13:35 Poirot: Dom na myse 14:25
Zlaté časy 15:35 „Což takhle dát si špenát“ 17:05 Bud
Bindi 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej
kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Tlmočník 22:20
Krok do tmy 00:20 Poirot: Dom na myse
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TIP
NA SOBOTNÝ
VEČER

26.10.2019 20:30

XXX: NÁVRAT
XANDERA CAGEA

záhrada, vtipy / POLITICKÁ INZERCIA

Ako si k budúcemu roku
ochrániť orechy
Sklamanie pestovateľov je v týchto
dňoch veľké. Tradičný jesenný rituál – obíjanie, zber a sušenie orechov
tento rok na Slovensku nebude.
Páchateľ je vrtivka orechová (Rhagoletis completa), muška, ktorá zničili
úrodu orechov na celom Slovensku.
K základným príznakom prítomnosti vrtivky orechovej patria vpichy na
šupke, ktoré vznikli po kladení vajíčok.
To sa deje asi tak v auguste.Okolo vpichov dochádza k farebným zmenám,
šupka postupne hnedne až sčernie. V
miestach napadnutia pozorujeme larvy. V prípade skorého napadnutia, čo
sa tento rok stalo, sú plody scvrknuté,
mäknú a opadávajú zo stromu.
Prvá rada, ako zachrániť budúcoročnú úrodu znie – všetky opadané časti
z orecha – plody i listy po skončení
opadu spáliť. Lenže, zároveň treba
varovať, že spaľovanie bioodpadu je
v rozpore so zákonom, takže, zostáva
asi iba nahrabať všetko na hromadu a
tú po určitých vrstvách presýpať vápnom. Použitie insekticídov sa neodporúča – vo voľnej prírode a v záhradách
by mohli škodiť vtákom, sliepkam, a
iným živočíchom. Vhodné je priestor
pod stromom dobre porýľovať. Potom
príde jar a na jar už máme viac možností. Napríklad pokryť zem fóliou, resp.
netkanou textíliou, čím sa zabráni vy-

9
  
 

leteniu vyliahnutých dospelých jedincov z pôdy. Počas sezóny odporúčame
do koruny stromu inštalovať žlté lepové
dosky, ktoré svojou farbou lákajú škodcu (okolo 5 ks podľa veľkosti koruny),
ktoré je potrebné vymieňať približne
každé dva až tri týždne.
Chemická ochrana je zameraná predovšetkým na likvidáciu vrtivky ešte
pred nakladením vajíčok. S chemickou
ochranou je potrebné začať začiatkom
júla a v 7 – 14 dňových intervaloch
ju opakovať do doby asi mesiac pred
zberom. Vajíčka nakladené po tomto
termíne už nemajú dostatok času na
vývoj a spôsobenie škody. V súčasnosti
však nie je v Slovenskej republike autorizovaný žiadny prípravok na ochranu
rastlín proti tomuto škodcovi.
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Nízke platy v školstve presahujú
svojim žiakom, potrebuje mať zabezpečený život bez naháňania príplatkov
za kredity, bez pôsobenia v ďalšom
zamestnaní. Učiteľ má psychicky náročnú prácu, potrebuje oddych. Ak
nemá možnosť vypnúť a zároveň dáva
škole viac, ako dostáva vo výplate, buď
sa časom nenapraviteľne vyčerpá, alebo klesne úroveň jeho vyučovania. Iní
zase robia do výšky platu.
Či chceme, či nie, žijeme v kapitalizme, v ktorom prežijú tí, ktorí na život majú. Kvalitný absolvent vysokej
školy zväčša nemá dôvod ísť učiť, keď
si nájde prácu s dôstojným zárobkom.
V školách zostávajú tí, čo učia zo zotrvačnosti (nekvalitne), alebo tí, ktorí to
robia z presvedčenia a sú inak finančne
zabezpečení. Treba však myslieť na to,
že generácia, ktorá učí pre potešenie,
pomaly odchádza, a tá nová, ovplyvnená dravým a drahým svetom, nechce
živoriť v takej obete. Nehovoriac o tom,
že pôsobenie v súčasnej škole sa často
nedá vyčísliť eurami.
Prosím preto verejnosť, aby neverila frázam politikov o obrovskom zvyšovaní platov, také neexistuje. Prosím
ešte verejnosť, aby si uvedomila, že
dôsledky zle plateného učiteľa už pociťujeme a naďalej sa budú prejavovať na
stave spoločnosti, štátu a na generácii,
ktorá prevezme Slovensko.

Rady zamestnancom
siete Potravín Kačka
Sociálna poisťovňa pripomína zamestnancom siete Potravín Kačka,
ktorí majú nevyplatené mzdové
nároky, že v týchto dňoch už budú
môcť požiadať o ich výplatu z garančného fondu Sociálnej poisťovne.

nároky zamestnanca. Ak toto tlačivo
zamestnanec nemá, vyžiada si ho príslušná pobočka Sociálnej poisťovne buď
od zamestnávateľa, resp. správcu konkurznej podstaty alebo predbežného
správcu konkurznej podstaty.
Zamestnanci sa preto môžu už v
najbližších dňoch, ak majú tieto náPodľa informácií, ktoré Sociálna ležitosti splnené, obracať na pobočky
poisťovňa má, postupne sa napĺňajú Sociálnej poisťovne, ktoré im poskytnú
všetky formality, ktoré sú potrebné pre aj odborné poradenstvo v ich individupodanie žiadosti a rozhodnutie o ga- álnych prípadoch.
rančnej dávke.
Maximálna výška dávky garančZamestnanci potrebujú predložiť ného poistenia, na ktorú má zamestv príslušnej pobočke Sociálnej pois- nanec nárok, ak platobná neschopnosť
ťovne tieto doklady:
zamestnávateľa vznikla v období od 1.
Žiadosť o dávku garančného pois- júla 2019 do 30. júna 2020, predstavuje
tenia (je prístupná v každej pobočke v súčasnosti 3 039 eur.
a aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne), ktorú vyplňuje a podpisuje
zamestnanec. Ako prílohu je možné
pripojiť fotokópiu pracovnej zmluvy,
resp. fotokópiu dokladu o skončení
pracovno-právneho vzťahu (vtedy, ak
bol pracovnoprávny vzťah skončený).
Tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia, v ktorom je zamestnávateľ
povinný potvrdiť neuhradené mzdové
» Zdroj: SP

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

NEMÁTE PRÁCU

Neviem, čím to je, ale keď sa hovorí v
médiách o platoch učiteľov, zakrátko sa objavia správy o ich zlyhávaní. Opilstvo, bossing, zneužívanie,
podpriemerné výsledky.
Takí učitelia nám robia hanbu a vytvárajú o nás tendenčný obraz. Nekriticky mysliaci laik si však povie: Prečo
im zvyšovať plat?! Väčšmi ho nazúri,
keď sa opakuje, že sa nám radikálne
zvyšujú platy, čomu naša ministerka
cynicky pritakáva. Pravda, ak je plat
malý, tak každé jeho navýšenie je veľké. O tom, ako zaostávame za zahraničím či inými povolaniami, ministerstvo
marketingovo mlčí. Mlčí sa aj o tom, že
zvyšovanie je minimálne, možno rovné zvyšovaniu nákladov na život. Dlhé
roky sú učitelia neadekvátne platení a
toto zvyšovanie slimačím tempom iba
dorovnáva pretrvávajúce platové krivdy. Milá verejnosť, nemyslite si, že učitelia bohatnú každým polrokom. Iba
dostávajú to, čo zodpovedá ich vzdelaniu, výkonu a nenahraditeľnej práci
pre spoločnosť.
Isto, sú medzi nami učitelia nekvalitní, vyhoretí, neschopní sebarozvoja
či berúci učenie ako utrpenie. Zároveň
sme na takých odkázaní. Lebo kvalitní z existenciálnych dôvodov hľadajú
uplatnenie inde. Keď niekto kritizuje
zvyšovania platov, tak si musí uvedomiť, že nízke ohodnotenie sa prejaví
na vzdelávaní detí učiteľmi pochybnej
kvality. Ak sa má učiteľ naplno venovať
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Firma  Vám ponúka prácu
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Sprostredkovanie opatrovateľskej

saludosro@gmail.com

práce v Rakúsku už 15 rokov

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

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723

Spoločnosť z PO

66-0084-1

ͽͽààà ààͽàà

61_007

*&),*à)ß ,à73,)'1ß

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

Slovenčina naša
Nie zostaň
v kľude, ale zostaň pokojný.

83-03

0904 996 772

Slovenčina naša
Nie fena
či fenka, ale suka či sučka.
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CHOVATEĽSKÉ POTREBY
pre domáce a hospodárske zvieratá
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

agrohase@agrohase.sk
ag
0908 330 99 05
10-0044

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

redakčné slovo, riadková inzercia / práca
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Čas pavučín

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

Začali lietať. Neviem, či ste si všimli,
aj pavučiny lietajú „vzpriamene“.
Bude to zrejme tým, že majú svojich
pasažierov – pavúčiky, ktorí v súlade s gravitačným zákonom visia na
spodnej časti vlákna a nechajú sa
unášať neznámo kam.
Ak bolo „babie leto“ skromné a trvalo
iba týždeň, uzriete ich zas až niekedy v
apríli. Na jar sa tieto pavúčie lety totiž
opakujú.
Pavučina, spleť pavúčích vlákien,
symbolizuje v ľudských predstavách
pascu. Korisť sa do nej zachytí, zapletie
a už ju sieť nepustí. Vo vhodnom čase ju
pavúk vysaje a nevyužiteľné zvyšky potom nechá buď bez povšimnutia, alebo,
odhodí ako čosi zbytočné, obťažujúce.
Naša politická predvolebná jeseň je
podobná. Začali lietať návnady a čaká
sa na novú korisť. Politici splietajú pavučiny, v ktorej chcú nachytať čo najviac
voličských hlasov. Aby potom, neskôr,
vo vhodnom čase, svoju korisť vysali a
odhodili. Občana a jeho každodenné trápenia, starosti a boje o takmer holý život.
A už len vládnuť, veď sa nám pár týždňov
venovali a to nám musí stačiť najmenej
ďalšie štyri roky.
Politici vravia o koalíciách, o tom,
ktorá má akú šancu dostať sa k moci, po-

iwin

services spol. s r.o.

litici už preventívne likvidujú aj samých
seba, ako prípadnú povolebnú konkurenciu. V najrôznejších mediálnych debatách ukazujú, ako sa nenávidia, v lepšom prípade neznesú, ako nie sú schopní
spolupracovať na výkone moci, danej im
vo voľbách občanmi. Je až príliš nebezpečne naivné – áno, hlúpe v preklade
– myslieť si, že ich po voľbách budeme
zaujímať my, občania. Naše problémy,
problémy rozvoja nášho štátu, jeho ekonomiky, vedy, zdravotníctva, školstva,
kultúry, prírody. Rýchlo si rozdeliť funkcie, vyhádať si svoje posty, z ich titulu
svoj kúsok moci a svoj súkromný ekonomický Klondike, miestečko, kde rozpútajú novú slovenskú zlatú horúčku.
Je dobré nechať sa unášať. Aj snami.
Ale mali by to byť z našej voličskej strany
sny o spravodlivosti, o štáte práva, rovnosti šancí, o delegovanom výkone moci
a správy štátu, o demokracii
ako takej. Inak skončíme zas na ďalšie volebné
obdobie iba ako korisť.
Chyba sa môže stať, raz,
dvakrát. Ale viackrát ju
opakujú iba hlupáci,
nemyslíte?
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Firma IWIN SERVICES spol. s r.o.
Budovateľská 1285
093 01 Vranov nad Topľou

Sobrance
Michalovce

ponúka dlhodobú prácu na TPP a živnosť
pre jednotlivcov a partie v Prefách

Trebišov

(prevádzky Sereď, Sučany, Senec, Kysak) v nasledovných profesiách:

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

TESÁR, BETONÁR, VIAZAČ ARMATÚR,
ZVÁRAČ, ZÁMOČNÍK, ŽERIAVNIK

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

Západné Slovensko

Zlievarenské profesie: odlievač, palič, tavič, brusič,
lakovač, formovač, žeriavnik, jadrár, zlievarenský robotník
Mzda: 650 - 1.100 EUR/mesiac v čistom
Poskytujeme: týždenné zálohy, ubytovanie, dopravu, OOPP hradí firma
KONTAKT:

0905 902 180 • 0905 655 360

BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 144 125

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o
Užhorodská 6080/35A, Michalovce 071 01

87-0015

personalna@iwin.sk • praca@iwin.sk • www.iwin.sk

NÝ
PRÁCA NA HLAV
ER
M
PO
Ý
VN
O
AC
PR

ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

OPERÁTOR VÝROBY
Plat od 520 € - 600 €
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94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

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

PRÍJEM ZAMESTNANCOV PRE NOVÝ PROJEKT DO ROKU 2029 : IHNEĎ

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

Stredné Slovensko

87-0040

michalovsko

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

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

34-0181

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

PRIJMEME

Skladník

(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar

(Rakúsko)

od 850 eur do 1300 eur

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

KAŽDÉMU

3000 EUR/mesačne Brutto

NÁJDEME PRÁCU

2400 EUR/mesačne Brutto

pracovné pozície v ČR

adník
Pomocný záhr
čne Brutto
3000 EUR/mesa

0800 500

091

www.konstrukter.sk

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné

98-0005

0903 431 350

KA

Á INFOLIN

BEZPLATN

85_0695
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