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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

č. 42 / 18. október 2019 / 23. ročNÍk

vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka na predaj nehnuteľného majetku, ktorého je výlučným 

vlastníkom. Predmetom predaja sú budova, garáž a pozemky
na Mierovej ulici č. 13 v Humennom, LV 5615. 

Záujemcovia môžu požiadať o súťažné podmienky najneskôr do 10. 11. 2019 
na e-mailovej adrese katarina.krajcova1@vszp.sk.

Návrh na odkúpenie nehnuteľností môže predložiť len navrhovateľ,
ktorý si vyžiadal súťažné podmienky. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže,
predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže, odmietnuť všetky návrhy

alebo ukončiť súťaž ako neúspešnú bez uvedenia dôvodu.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., 
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka
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Teraz je ten
    správny čas, premýšľať
        nad robotickou kosačkou.

Teraz je ten
    správny čas, premýšľať
        nad robotickou kosačkou.

Zameranie,
konzultácia ZDARMA
Zameranie,
konzultácia ZDARMA

AUTOMOWER

Jozef Hatala
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Spôsoby riešenia porúch správania u detí
predškolského a školského veku,

Problémy so závislosťami, vzťahové problémy,
úzkosti môžete vyriešiť na individuálnych
sedeniach s pomocou  odborníka.

*

*

Psychiatrická ambulancia
Mudr. Amália Balážiová  
ul.1. Mája 19, SNINA

Objednať sa môžete na č. t.: 0902 296 432

Objednať sa môžete na č. t.:
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PLECHOVÉ
GARÁŽE

Dovoz a montáž
 ZDARMA

Dovoz a montáž
 ZDARMA

3x5m10
rokov

na trhu

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

ODBORNEJODBORNEJ

SPÔSOBILOSTISPÔSOBILOSTI

87
-0

08
5

62
-0

06
4Kontakt: 0948 096 988

MAĽOVANIE  INTERIÉROV
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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Jozef Hatala
Humenné 0908 208 908

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia
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Telefón:

Jozef Hatala
Záhradkárske potreby
ČSL Armády 19
HUMENNÉ

0915 695 545 

Predaj
ovocných

stromčeko
v
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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

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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3Mierová 94, HUMENNÉ, nabytok.temar@gmail.comMierová 94  HUMENNÉ, nabytok.temar@gmail.com
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Skvelé správy pre všetkých, ktorí milujú SUV Suzuki 
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SUZUKI NEWS
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ZIMNÉ KOLESÁ
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POISTENIE NA ROK 
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Rok 1989 si spájame s víťazstvom slobody nad komunizmom. Priniesol nám tiež nevídanú prosperitu a stabilitu. 

Vojna a mier v oblastiach, kde sa žilo v „pokoji“
Stredná Európa je dnes pokojná a bez konfl ik-

tov; 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

Niekoľko týždňov po 17. novembri 1989 
boli obrazovky našich televízií plné streľby. 
V Rumunsku sa bezpečnostné sily blízke 
prezidentovi Nicolae Ceausescovi pokúsili 
zvrátiť demokratickú revolúciu silou. Až priame 
nasadenie armády prelomilo ich odpor. Počty 
mŕtvych sa odhadujú na 700 až 1200, vrátane 
rumunského diktátora a  jeho manželky Eleny. 
V  skutočnosti však nebolo násilie v Rumunsku 
prvým, ktoré bolo spustené kolapsom 
komunistického bloku. Táto smutná česť patrí 
vojne medzi Arménskom a  Azerbajdžanom 
(vtedy ešte dvoma republikami Sovietskeho 
zväzu), ktorá vypukla už v r. 1988. Vojna v menej 
intenzívnej forme tam pokračuje dodnes (!) a 
každý rok pri prestrelkách umiera niekoľko ľudí.

■   Štvrť milióna obetí
Začiatkom 90-tych rokov už to išlo ako na 

bežiacom páse: občianske vojny v Gruzínsku 
(1991-93), v  Tadžikistane (1992-97), konfl ikt v 

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. 

■   Zhubné dedičstvo boľševikov
Prečo zrazu toľko násilia? Časté vysvetlenie je, 

že komunizmus držal pod pokrievkou rôzne na-
cionalistické vášne, ktoré sa odtrhli z reťaze, keď 
Sovieti poľavili kontrolu. To však bagatelizuje 
zhubnú úlohu samotných komunistov. Tí zasiali 
semiačka budúcich vojen ešte za hlbokej totality. 
Obzvlášť Stalin bol veľký manipulátor, ktorý 
vládol metódou rozdeľuj a panuj. V jeho časoch 

mal Sovietsky zväz rôzne republiky s  mnohými 
národnosťami.  Svoju moc si upevnil tak, že po-
prekresľoval 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 pravid-
iel 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. 

Garantmi pravidiel a stability
je 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.

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

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 2NOVEMBER  89 
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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 potvr-
denie 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 cuk-
rom z potravy, kedykoľvek po jedle 
počas dňa, alebo aj nalačno.

Normálna hladina krvného cuk-
ru, 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 poru-
chu metabolizmu cukru a môže mať 
rôzny stupeň. Podrobnejšie rozdelenie 
je podľa toho, či bola zachytená zvýše-
ná 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 po-
rucha 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 hla-
dina 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 pred-
chádzajúcich, glykémia je vyššia na-
lačno aj po záťaži. Riziko progresie do 
cukrovky v porovnaní s  izolovanými 
formami je dvojnásobné.

Človek s „pred-cukrovkou“ zväč-
ša nepociťuje žiadne zdravotné ťaž-
kosti. Ale aj bezpríznakové ochore-
nie môže spôsobovať pomalý plazivý 
rozvoj komplikácií, dokonca riziko-
vosť na ne je podobná ako u pacien-
tov už s potvrdenou cukrovkou. Pre-
diabetes je potrebné včas zachytiť, 
lebo je varovným príznakom hrozia-
ceho 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. Zá-
visí od mnohých fakto-
rov, ktoré človek môže 
ovplyvniť.

Prediabetes – varovný príznak 
pred vznikom cukrovky

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

metabolizmu a výživy
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Ponuky a zameranie ZDARMA. 0940 88 88 29

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
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GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY

INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY

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

PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE

Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

ALU RENOSTAVALU RENOSTAV s.r.o.

DECCO 83
7-komorový profil,
ktorý spĺňa
najnáročnejšie
normy EÚ
3-tesnenia
3-sklo

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

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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Podstatnou úlohou trestného práva 
v právnom poriadku Slovenskej repub-
liky je ochrana spoločnosti a  jednot-
livca pred trestnými činmi, teda pred 
činmi, ktoré sú spoločensky nežiadú-
cim správaním, a ktoré porušujú alebo 
ohrozujú záujmy spoločnosti resp. jed-
notlivca. 

O spáchaní trestného činu, alebo o po-
dozrení, že mohlo dôjsť k spáchaniu trest-
ného činu, pokusu alebo príprave sa môžu 
dozvedieť predovšetkým tie subjekty, 
ktorých úlohou je trestnú činnosť odhaľo-
vať 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 štát-
ny orgán alebo o jednotlivca, má zákonnú 
povinnosť takéto svoje zistenie bez meška-
nia oznámiť orgánom činným v  trestnom 
konaní. Tie sú povinné ho prijať, preveriť, 
vyhodnotiť a rozhodnúť o ňom. 

Trestné oznámenie sa podáva or-
gánom 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 zaru-
čeného elektronického podpisu. Podanie 
urobené telegraficky, telefaxom alebo 
elektronickými prostriedkami bez zaru-
čeného elektronického podpisu treba po-
tvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice 
do troch pracovných dní. Obsahové nále-

žitosti trestného oznámenia zákon bližšie 
neupravuje, v  dôsledku čoho je na sa-
motnom oznamovateľovi aké skutočnosti 
v ňom uvedie. Oznamovateľom uvádzané 
skutočnosti by však mali aspoň v hrubých 
rysoch opisovať a  poukazovať na skutoč-
nosti, z  ktorých možno vyvodiť záver, že 
došlo ku konaniu, o ktorom sa oznamova-
teľ domnieva, že je trestným činom. Ozna-
movateľ nie je povinný oznámený skutok 
právne kvalifikovať. Právna kvalifikácia 
skutku je úlohou orgánov činných v trest-
nom 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  po-
škodenom či údaje prípadných svedkov. 
Oznamovateľ by mal označiť orgán činný 
v trestnom konaní, ktorému je oznámenie 
určené a uviesť aj svoje identifikačné úda-
je. Po podaní oznámenia nasleduje pro-
ces, v  ktorom zo strany orgánov činných 
v  trestnom konaní dochádza k  prevero-
vaniu tvrdení obsiahnutých v podnete so 
zameraním na zistenie toho, či skutočne 
došlo alebo naopak nedošlo k  spáchaniu 
trestného činu. 

Podanie trestného oznámenia

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

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

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Začali lietať. Neviem, či ste si všimli, 
aj pavučiny lietajú „vzpriamene“. 
Bude to zrejme tým, že majú svojich 
pasažierov – pavúčiky, ktorí v súla-
de 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 po-
tom 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 pa-
vučiny, v ktorej chcú nachytať čo najviac 
voličských hlasov. Aby potom, neskôr, 
vo vhodnom čase, svoju korisť vysali a 
odhodili. Občana a jeho každodenné trá-
penia, 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-

litici už preventívne likvidujú aj samých 
seba, ako prípadnú povolebnú konku-
renciu. V najrôznejších mediálnych de-
batách ukazujú, ako sa nenávidia, v lep-
šom prípade neznesú, ako nie sú schopní 
spolupracovať na výkone moci, danej im 
vo voľbách občanmi. Je až príliš nebez-
pečne naivné – áno, hlúpe v preklade 
– myslieť si, že ich po voľbách budeme 
zaujímať my, občania. Naše problémy, 
problémy rozvoja nášho štátu, jeho eko-
nomiky, vedy, zdravotníctva, školstva, 
kultúry, prírody. Rýchlo si rozdeliť funk-
cie, vyhádať si svoje posty, z ich titulu 
svoj kúsok moci a svoj súkromný ekono-
mický Klondike, miestečko, kde rozpúta-
jú 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, rov-
nosti šancí, o delegovanom výkone moci 
a správy štátu, o demokracii 
ako takej. Inak skončí-
me zas na ďalšie volebné 
obdobie iba ako korisť. 
Chyba sa môže stať, raz, 
dvakrát. Ale viackrát ju 
opakujú iba hlupáci, 
nemyslíte?

Neviem, čím to je, ale keď sa hovorí v 
médiách o platoch učiteľov, zakrát-
ko sa objavia správy o ich zlyháva-
ní. Opilstvo, bossing, zneužívanie, 
podpriemerné výsledky. 

Takí učitelia nám robia hanbu a vy-
tvárajú o nás tendenčný obraz. Nekri-
ticky 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 veľ-
ké. O tom, ako zaostávame za zahrani-
čím či inými povolaniami, ministerstvo 
marketingovo mlčí. Mlčí sa aj o tom, že 
zvyšovanie je minimálne, možno rov-
né zvyšovaniu nákladov na život. Dlhé 
roky sú učitelia neadekvátne platení a 
toto zvyšovanie slimačím tempom iba 
dorovnáva pretrvávajúce platové kriv-
dy. Milá verejnosť, nemyslite si, že uči-
telia bohatnú každým polrokom. Iba 
dostávajú to, čo zodpovedá ich vzde-
laniu, výkonu a nenahraditeľnej práci 
pre spoločnosť.

Isto, sú medzi nami učitelia nekva-
litní, vyhoretí, neschopní sebarozvoja 
či berúci učenie ako utrpenie. Zároveň 
sme na takých odkázaní. Lebo kvalit-
ní z existenciálnych dôvodov hľadajú 
uplatnenie inde. Keď niekto kritizuje 
zvyšovania platov, tak si musí uvedo-
miť, že nízke ohodnotenie sa prejaví 
na vzdelávaní detí učiteľmi pochybnej 
kvality. Ak sa má učiteľ naplno venovať 

svojim žiakom, potrebuje mať zabezpe-
čený život bez naháňania príplatkov 
za kredity, bez pôsobenia v ďalšom 
zamestnaní. Učiteľ má psychicky ná-
ročnú prácu, potrebuje oddych. Ak 
nemá možnosť vypnúť a zároveň dáva 
škole viac, ako dostáva vo výplate, buď 
sa časom nenapraviteľne vyčerpá, ale-
bo klesne úroveň jeho vyučovania. Iní 
zase robia do výšky platu. 

Či chceme, či nie, žijeme v kapita-
lizme, v ktorom prežijú tí, ktorí na ži-
vot majú. Kvalitný absolvent vysokej 
školy zväčša nemá dôvod ísť učiť, keď 
si nájde prácu s dôstojným zárobkom. 
V školách zostávajú tí, čo učia zo zotr-
vačnosti (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, ovplyv-
nená 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 neve-
rila frázam politikov o obrovskom zvy-
šovaní platov, také neexistuje. Prosím 
ešte verejnosť, aby si uvedomila, že 
dôsledky zle plateného učiteľa už poci-
ťujeme a naďalej sa budú prejavovať na 
stave spoločnosti, štátu a na generácii, 
ktorá prevezme Slovensko.   

Nízke platy v školstve presahujú 

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

V jeden týždeň 
boli zverejnené 
dve kľúčové na-
hrávky. 90 minút 
rozhovoru Kočner 
- Trnka a 39 hodín 
Gorila. Nahrávka 
Kočner - Trnka je 

nádherným dôkazom o tom, ako mafi-
án úkoluje generálneho prokurátora a 
správa sa k nemu ako k svojmu podria-
denému. Bavia sa o tom, ako vyberali 
spoločne úplatky za rôzne kauzy, kde 
Trnka ako najmocnejší muž prokuratú-
ry 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 čitate-
lia považovali za nemožné.

V tejto súvislosti stojí za zmienku 
zrejme len jediná otázka - prečo je Trn-
ka stále na slobode? Prečo nie je už sko-
ro rok vo väzbe a nebola u neho vykona-
ná domová prehliadka? Zrejme preto, 
že Jaromír Čižnár - súčasný generálny 
prokurátor - sladúčko spinká - hoci nám 
všetkým sľúbil rozpútať peklo. Inak po-
vedané - miesto razantného tlaku na 
vyvodenie spravodlivosti, Čižnár sa len 
nezaujato prizerá. Prečo? Lebo je súčas-

ťou systému, ktorý tu vytvoril skorum-
povaný 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 dôka-
zov 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 Pellegrini-
mu to vôbec nevadí a 
ide tomuto skorum-
povanému podvod-
níkovi robiť garde na 
kandidátku Smeru. 
Prečo? Lebo Pelle-
grini 19 rokov Ficovi 
verne slúžil a zrejme 
o všetkých podvo-
doch vedel.

Mafia nám ukradla Slovensko

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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Most svätého Gottharda  LELES

TIP na výlet
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430 ROKOV NA TRHU

390 EUR
1090 EUR

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ, 
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!
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PIESKOVEC ŠEDÝANTRACIT

VYRÁBAME PRE VÁS UŽ 15 ROKOV

ORIENTAČNÉ
CENOVÉ PONUKY: 0918 217 665

profilinvest.vyrobaploty@gmail.com

BETÓNOVÉ 
    PLOTY
& BRÁNY

                          • BEZPLATNÉ A NEZÁVÄZNÉ
                            ZAMERANIE

                   • DOPRAVA

               • VYLOŽENIE MATERIÁLU
                 HYDRAULICKOU RUKOU

        • MONTÁŽ NA KĽÚČ

    • CERTIFIKOVANÝ PRODUKT

• SLOVENSKÝ VÝROBOK

OBOJSTRANNÉ a JEDNOSTRANNÉ

www.profilinvest.sk
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          ŠIROKÝ
       SORTIMENT

   BRÁN
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AKCIA   1/2 DPH
Pozor, dodatočná zľava 10% na všetok sortiment
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JESENNÁ AKCIA ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

www.oksro.sk

VRANOV n/T: Ul. Èemernianska 192 tel./fax: 057/44 22 066 O2 mobil: 0904 121 157 e-mail: ok.okno@azet.sk
KOŠICE: Ul. Moldavská 8    tel./fax: 055/64 44 446     O2 mobil: 0948 622 266     e-mail: ok.kosice@gmail.com

BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 222 020  Trebišov, Michalovce, Humenné, Snina, Sobrance, Prešov - 0904 121 157
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V PONUKE AJ LEPIDLO NA MINERÁLNU VLNU
WEBER THERM LEPARM    4,88,- eur / balenie

ÏALEJ V PONUKE – PRENÁJOM, DOVOZ, MONTÁŽ,
DEMONTÁŽ A ODVOZ LEŠENIA ZA SUPER CENU

Uvedené
ceny

sú bez DPH

PREDAJ FASÁDNEJ
MINERÁLNEJ VLNY

PONÚKAME AJ

TANIEROVÉ HMOŽDINKY
Cena za balenie / 100 ks

ROCKWOOL FRONTROCK MAX E
ISOROC ISOFAS
PETRALANA PETRAFAS
IZOVOL F 100
PAROC LINO

70 mm
80 mm
90 mm

100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240 mm
260 mm
280 mm
300 mm

5,50,-€
5,70,-€
5,90,-€
6,20,-€
6,70,-€
7,10,-€
7,60,-€
8,10,-€
8,60,-€
9,50,-€

10,50,-€
11,40,-€
12,40,-€
13,30,-€

8,00,-€
8,50,-€
9,00,-€
9,50,-€

10,50,-€
11,40,-€
12,40,-€
13,80,-€
15,20,-€
16,70,-€
18,10,-€
19,50,-€
21,00,-€
22,40,-€

9,50,-€
10,00,-€
10,50,-€
11,00,-€
11,90,-€
12,90,-€
14,30,-€
15,70,-€
17,10,-€
18,60,-€
20,00,-€
21,40,-€
23,30,-€
25,20,-€

50 mm
60 mm
80 mm

100 mm
120 mm
140 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm

3,45,-€
4,14,-€
5,52,-€
6,90,-€
8,28,-€
9,66,-€

10,36,-€
11,04,-€
12,43,-€
13,80,-€

Kovové

Hrúbky        CENA ZA m²

Plastové
Kovové

s izolantom
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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

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY
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Spisovne 
je môžeme, nie môžme.

Slovenčina naša Hamba 
je nevedieť, že správne je hanba.
Slovenčina naša
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INZERCIA

 

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Jana Paľová   0908 979 512

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: 
Humenné, Brekov, Jasenov, Ko-
chanovce, Topoľovka, Medzila-
borce, Snina, Čemerné, Vranov 
nad Topľou
 
nepárny týždeň: 
Humenné, Brestov, Papín, Zá-
vadka, Medzilaborce, Dlhé nad 
Cirochou, Zemplínske Hámre, 
Čemerné, Vranov nad Topľou, 
Sečovská Polianka, Sedliská, Slo-
venská Kajňa, Tovarné, Zámutov 

humensko@regionpress.sk

Redakcia: Štefánikova 44
 MICHALOVCE

Humenné

Vranov n/Top¾ou

Snina

Medzilaborce

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    27.920 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

DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)

Chcete si
podať
inzerát?
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ponúka dlhodobú prácu na TPP a živnosť
pre jednotlivcov a partie v Prefách

KONTAKT:  0905 902 180   •   0905 655 360
personalna@iwin.sk   •   praca@iwin.sk   •   www.iwin.sk

BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 144 125 

iwin
services spol. s r.o.

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

Mzda: 650 - 1.100 EUR/mesiac v čistom

Zlievarenské profesie: odlievač, palič, tavič, brusič,
lakovač, formovač, žeriavnik, jadrár, zlievarenský robotník

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

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

Poskytujeme: týždenné zálohy, ubytovanie, dopravu, OOPP hradí firma

TIP na výlet

Vodná nádrž
STARINA

Nie vodítko, ale vôdzka.
Nie čumák, ale ňufák. Nie rohlík, ale rožok.

Slovenčina naša
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E-mail: hakosova@uez.sk          Tel.: 057/756 1714

Žiadosti zasielajte poštou alebo e-mailom:

UEZ s.r.o. Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou nábytku 
hľadá šikovných ľudí na pozíciu:

Stolár
Náplň práce:
- obsluha CNC stroja
- montáž a balenie nábytku
Platové podmienky:
- od 850,- Eur (brutto)
Zamestnanecké benefity:
- odmeny v závislosti od výkonu a hospodárskych 
   výsledkov firmy
- príspevok na stravu
- možnosť nákupu nábytku za zvýhodnené ceny
Vzdelanie:
- stredoškolské s maturitou
- stredoškolské bez maturity
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- manuálna zručnosť, dôslednosť a precíznosť
- spoľahlivosť a flexibilita
- zodpovedný prístup
Vodičský preukaz: B
Počet rokov praxe: 1

Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom 

PRAVIDELNÝ TURNUS.  

saludosro@gmail.com
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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

KŠX, s.r.o.

Mikulov na Morave
Mzda: 800€ brutto + príplatky 
a bonusy
Ubytovanie hradené Firemná doprava 
0903 600 062 - 0948 073 542 61
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Hľadáme vodičov 
skupiny C, E, D
Získajte prácu v stabilnej spoločnosti 

€ 057  do žu motalp s  mesačne.
Príplatky za nočné zmeny, za prácu cez víkend, 
za prácu nadčas, za štátny sviatok

Viac na www.kosit.sk, 0903 822 822 alebo na vodici@kosit.sk Róbert Vaško
vodič zimnej údržby
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
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 

KAŽDÉMU
NÁJDEME PRÁCU

pracovné pozície v ČR

operátor výroby
vodič vzv - zvárač

zoraďovač - kvalitár
a inéwww.konstrukter.sk

BEZPLATNÁ INFOLINKA

0800 500 091 

od  850 eur do 1300 eur

Skladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
85
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PRIJMEME

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne BruttoPomocný záhradník 


