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Týždenne do 26 640 domácností

POSTELE Z MASÍVU
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MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

už od 159,- €

031190175

786%29

Najväčší výber
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia

,KQHë]DPHVWQ½PH(/(.75,.529
DSRPRFQÙFKHOHNWULN½URY

Kontakt: 0911 743 667

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk

MAĽOVANIE INTERIÉROV
85_0754

pre dôchodcov, zamestnaných, živnostníkov,
opatrovateľov.

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
+ 8€ netto za odpracovaný deň
57-0085

Čistiace a upratovacie služby

PÔŽIČKY
0918 597 014

J
ODBORNE
STI
SPÔSOBILO
87-0085

0908 208 908

0915 549 895

62-0006

Jozef Hatala
Humenné

tel.: 0915 880 808

Kontakt:

0948 096 988

62-0064

POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk

62-0015

Nakupujte priamo od výrobcu.

87-0027

0907 148 965
0905 195 458

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .
Materiály:
HLINÍK, DREVO

Videá a fotky realizácií nájdete na:

oc !
Vi em e to st ih nú ś do Vi an
www.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 363

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY
Í
Š
- TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE
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STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

Zemné výkopové práce

STROJOVÉ KOPANIE

68-06

0918 217 665

27-0017-64

rýchlo a lacno

66-0208

0905 638 627

SERVIS
OKIEN

85-0052

Ing. Martin Hatala HatMax

BOJUJTE ! Volajte pomoc

Rastislav HUDÁK

85_0741

revízny technik

Ð Ð,GƢLĖÐ.MJG?LI?Ð ÐTEL,/FAX:Ð ÐÐÐ Ð+- '*Ð
ÐÐ ÐEMAIL:ÐP?QRGQJ?T FSB?I?RJ?Q QI

Orez ovocných a okrasných stromov
Realizácia záhrad a verejných
priestranstiev

BETÓNOVÉ PLOTY

AKCIA 1/2 DPH
Dodatočná zľava -10%
Platí do odvolania

0918 217 665
62-0006

0907 633 883

61_0015

ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY EL. ZARIADENÍ
A BLESKOZVODY, BEZ OBMEDZENIA NAPÄTIA TRIEDA B,
+-,2ĂƠ Ð-.04 Ðē"0Ơ  Ð#*#)20-',Ɵ2*İ,^Ð.0Ă!#
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27-0017-65

+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk

Zemné výkopové práce
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85_0730

PREPRAVA NA LETISKÁ

Máte SÚDNY spor ?
s BANKOU, s ÚŽERNÍKMI,
s dražobnými
PODVODNÍKMI ?

87-0108

Objednávateľ: Produkčná s.r.o., Železiarenská 49, 04015 Košice-Šaca, IČO: 52622452 Dodávateľ: REGIONPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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redakčné slovo / služby, domácnosť

Nebuďme otrokmi slobody

62-0053

Mierová 94, HUMENNÉ, nabytok.temar@gmail.com

Mierová 94 HUMENNÉ, nabytok.temar@gmail.com
UŠETRITE PENIAZE A ČAS!
na Vašej streche inštaláciou krovu
touto technológiou

VÝROBA A MO
MONTÁŽ VÄZNÍKOVÝCH KROVOV
Ponúkame kompletný návrh, výpočet ceny vrátane statického posudku,
výrobu väzníkov na profesionálnych zariadeniach a konečnú montáž krovu.
0907 208 278

info@drevovyrobavamas.eu

www.drevovyrobavamas.eu

62-0037

RÝCHLO A KVALITNE

STRECHY

Najlacnejšia strešná krytina v okolí
Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
Ponuky a zameranie ZDARMA.

0940 88 88 29

87-0002

TIP na výlet

T-Mar

PRÁCE

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ALU RENOSTAV s.r.o.
Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

Vodárenská nádrž

Pritom sloboda sa stala, žiaľ, jedným z najsprofanovanejších slov nielen politického slovníka za uplynulých
tridsať rokov. Tridsať rokov od Novembra 89. Od chvíle, kedy sme si mysleli,
že sme do našej spoločnosti vpustili aj
slobodu.
Vráťme sa však k spomínanej Charte. Tá tvrdí, že každý má právo, aby
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry
vybavovali jeho záležitosti nestranne,
spravodlivo a v primeranej lehote. Ide
o právo každého na vypočutie pred
prijatím akéhokoľvek individuálneho
opatrenia, ktoré by sa ho mohlo nepriaznivo dotýkať, taktiež o povinnosť
administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia. Tých práv v Charte je samozrejme oveľa viac, ale stačí, aby sme
sa zamysleli nad (ne)napĺňaním tých
vyššie spomenutých. Ak sa nebojíme
myslenia. Tridsať rokov po...
Pápež František sa vo veľkonočnej homílii veľmi konkrétne venoval
pojmu a obsahu slova sloboda. Odpo-

rúčal klásť si otázky: „Som slobodný,
alebo som otrokom ambícií, bohatstva
či módy?“ Alebo sme ako svet, ktorý
tak trochu schizofrenicky kričí „sloboda“, ale stáva sa ešte viac otrokom?
To sú otázky pápeža Františka inšpirované čítaním zo Skutkov apoštolov.
„Premýšľajme dnes nad našou slobodou.“ Povedal pápež František. „Som
slobodný? Alebo som otrokom mojich
vášni, mojich ambícií, mnohých vecí,
bohatstva, módy? Zdá sa to smiešne,
ale koľko ľudí je otrokmi módy! (...)
Pomyslime na našu slobodu, tento svet
je trochu schizofrenický, či nie? Kričí:
„Sloboda, sloboda, sloboda!“ Ale je
ešte viac otrok, otrok, otrok.“...
Škoda, že slová svätého otca nevnímajú ani mnohí tí, ktorí sa oháňajú Bohom, nosia ho na transparentoch a vykrikujú jeho meno vo svojich heslách,
vo svojom otroctve k svojej
modle, ktorou je na Slovensku, žiaľ, čoraz viac
moc, peniaze a sláva.
Takže – aká to vlastne sloboda, keď sme
jej otrokmi? Nie je
najvyšší čas čosi
zmeniť?

62-00012

Položme si otázku – ako občania
Európskej únie – koľkí z nás aspoň
tušia, že existuje nejaká Charta základných práv Európskej únie a koľkí
z nás ju čítali?
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GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

STARINA

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY

pre pohodlie domova...
INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY

PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE
DECCO 83

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

obchod.alurenostav@gmail.com
0907 533 504 0918 841 371
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87-0013

humensko

spravodajstvo

4
rokov

NOVEMBER 89
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

Novembrom 1989

6

sa boj medzi dobrom a zlom neskončil

„Kde ste boli, čo ste robili, aký postoj ste zaujali“ - to sú bežné otázky, ktoré sa teraz vo zvýšenej miere v súvislosti
s výročím Novembra 89 zjavujú vo verejnom priestore. Vhodnejšie by však asi bolo pripomenúť si niektoré slová,
pojmy, ktoré by v nás mali rezonovať. O ich výklad REGIONPRESS požiadal uznávaného diplomata, Tomáša Valáška.
SLOBODA

■

REGIONPRESS: Máme k dispozícii slobodu
slova, prejavu, vierovyznania, voľného pohybu,
či slobodu podnikania. Môžeme chodiť do školy aj
do kostola, cestovať, podnikať, čítať knihy podľa
vlastného výberu, protestovať proti klimatickým
zmenám, aj zhromaždiť sa na námestí.
O slobode sa však málo hovorí, ak ju vnímame
ako nevyhnutnosť rešpektovať isté normy, zákony.
Ako by sme mali narábať so slovom sloboda?

■ Tomáš Valášek: „Citlivo a s empatiou. Slovo
sloboda sa stalo tak trochu synonymom pre
ľahostajnosť a bezcitnosť. Ako keby znamenalo
hlavne slobodu nezaujímať sa o osudy iných, tých
menej šťastných či privilegovaných. To je veľmi krutá
a veľmi obmedzená interpretácia. Ozajstný význam
slova je aj sloboda konať veľkodušne, postarať
sa o blížneho svojho. Rok 1989 bol aj nádejou,
že keď sa zbavíme strachu a núdze, budeme viac
tolerantní, viac chápaví.Čiastočne sa to naplnilo stovky občianskych združení stavajú detské ihriská,
čistia lesy či nosia jedlo bezdomovcom. Ale príliš
často vidno zbytočnú, skoro náhodnú ľahostajnosť
voči osudom iných. Či vo forme chodníkov a domov
neprístupných pre tých, čo sa pohybujú na vozíku,
alebo vo forme lenivého, nezdvorilého správania
k dlhodobo chorým či seniorom. Odsúdiť tých
menej šťastných na podštandardnú existenciu – to
nie je sloboda. To je krutosť.“

rom zohráva kľúčovú úlohu práve občianska
spoločnosť a aktívny občan, ktorý svojich
politikov kontroluje a upozorňuje na chyby a
prešľapy. Voličská účasť však často hovorí skôr
o pasivite k veciam verejným. Čo s tým?

■

Tomáš Valášek: Pasivita je pochopiteľnou
reakciou na cynizmus a korupciu ľudí aktuálne
pri moci. Pochopiteľnou, ale škodíme ňou len sami
sebe. Pasivita je presne to, v čo táto vláda dúfa.
Že slušní ľudia vzdajú nádej, že politici vedia byť
nezištní. Že prijmú korupciu ako súčasť vládnutia. ZLYHANIE
Nemusí to tak byť a nie je to tak. Netreba chodiť
ďaleko, do Švajčiarska či Singapúru po príklady. ■ REGIONPRESS: V súvislosti s Novembrom
Už v susednom Poľsku by bolo nemysliteľné, aby 89 sa často používa slovo zlyhanie. Ak nastalo
bola korupcia tak hlboko zakorenená v politickom zlyhanie, v čom teda?
priestore, ako je to u nás.
■ Tomáš Valášek: Neviem, či by som použil
slovo zlyhanie. Možno podcenenie moci zla.
Neuvedomili sme si, že strach, nenávisť a korupcia
spájajú rovnako – možno ešte dôkladnejšie – ako
sloboda či láska k blížnemu svojmu. Novembrom
1989 sa boj medzi dobrom a zlom neskončil. Len
sa posunul z roviny konfliktu medzi autoritami
a disentom do roviny zápasu medzi viacerými
ideológiami. Tí, ktorí čakali, že tento večný boj sa
novembrom skončí, sú asi sklamaní. Ale boj dobra
a zla je tak starý ako ľudstvo.
VÝZVA

■ REGIONPRESS: Do ďalšej desiatky rokov, na
čo by sa Slovensko malo zamerať? Kde má svoje
priority, respektíve, malo by ich mať? Aká je naša
vízia demokracie?

ZODPOVEDNOSŤ

■ REGIONPRESS: November 89 znamenal
nadobudnutie občianskych a ľudských práv a
prepojenie so slobodným svetom. Toto je však
spojené s trvalou zodpovednosťou, zasadzovaním
sa o to, aby zostali zachované. Zodpovedný občan
– aký je to občan?
■

Tomáš Valášek: „Pre mňa je to ten, ktorý
nestratí záujem o vec verejnú a optimizmus, že veci
sa dajú zmeniť k lepšiemu. Rovnako aj ten, ktorý
má trpezlivosť a morálnu silu nepodľahnúť
pokušeniu korupcie či totalitárnej ideológie. Život
v slobodnej spoločnosti je o niečo komplikovanejší
ako v totalite. Kým sme nemali slobodu výberu,
v mnohom sa nám žilo pohodlne. Nebolo treba
sa rozhodovať medzi politickými stranami,
možnosťami – a niesť následky zlých rozhodnutí.
Žiaden politik nesklamal naše očakávania, lebo
nič dobrého sme od nich nečakali. Demokracia je
oslobodzujúca a sloboda je úžasne motivujúca,
ale vyžadujú si väčšie osobné nasadenie. A tým
skutočne zodpovedným aktom je nikdy nestratiť
elán a kultivovať túto spoločnosť a vlasť, či
rozumnou politickou voľbou, či občianskym
aktivizmom.
ZÁPAS

■ REGIONPRESS: Zápas o demokraciu je
neustály a nikdy nekončiaci sa proces, v kto-

v prvej trojke dve strany demokratickej opozície,
ktoré cielene vedú slušnú kampaň. Paradoxne,
aj fašistom sa darí sčasti preto, lebo sa snažia
svoje extrémne názory podávať kultivovane. Tie
vulgarizmy sú nástrojom najmä časti SMERu
a niektorých menších opozičných strán. Mnohé
z tých najväčších úspešne vsadili na slušnosť
a voliči to odmeňujú podporou. Dalo by sa povedať,
že vulgárnosť je nástrojom slabých a tých, čo sa
cítia ohrození.

■
■ Tomáš Valášek s bývalým generálnym

tajomníkom NATO Anders Fogh Rasmussenom.

SLUŠNOSŤ

■

REGIONPRESS: Mať rôzne názory a vedieť sa
navzájom rešpektovať, slušne žiť, hľadať svoje
vlastné šťastie a dopriať ostatným nájsť to svoje.
Toto akoby nám chýbalo. Slušnosť sa vníma skôr
ako slabosť. Aj politika sa vulgarizuje, je akási
viac „silová“ ako pragmatická. To zrejme nie je
dobrý trend.

Tomáš Valášek: „Prvoradé musí byť obnovenie
dôvery občanov v štát a základnú spravodlivosť.
Lebo všetky ostatné výzvy sa riešia ľahšie, keď
verejnosť dôveruje, že politici konajú nezištne
a vo verejnom záujme. To nepôjde bez zlepšenia
zdravotnej starostlivosti. Ľudia často nechcú od
vlády veľa, ale to, aby za svoje dane boli ošetrení
načas, kvalitne a zdvorilo, to je absolútnym
minimom. Čaká nás ozdravenie školstva, pretože
bez lepšej schopnosti myslieť za seba, kriticky
posudzovať rôzne konšpiračné bludy na sociálnych
sieťach, nezastavíme radikalizáciu politickej
scény. Vo vzťahu k Európe a svetu treba začať
systematickejšie presadzovať slovenské záujmy za
hranicami. Nebyť len za obľúbených, ale pretvárať
„naše“ inštitúcie ako EÚ či NATO tak, aby nám
lepšie pomohli modernizovať ekonomiku či obrániť
našu suverenitu.

■ Tomáš Valášek: Vulgarizácia politiky vie
v konečnom dôsledku potopiť demokraciu. Lebo
demokratické spoločnosti robia pokrok trpezlivým
Tomášovi Valáškovi za odpovede ďakuje
budovaním zhody na zmene medzi rôznymi
šéfredaktor Ivan Brožík.
politickými stranami a názormi. To sa dá len
vtedy, ak sa tieto správajú k sebe ako rivali. Keď
Kto je Tomáš Valášek
sa nezhodnú, tak slušne. Ak sa totiž raz stanú
nepriateľmi a začnú po sebe brechať, priestor na
Tomáš Valášek je riaditeľom európskych operácií Carnegie nadácie
kompromis mizne. Spoločnosť ustrnie.
pre medzinárodný mier a bývalým
Ale som optimista. Nezdieľam pocit, že sme
veľvyslancom Slovenskej republiky
odsúdení na čoraz vulgárnejšiu diskusiu. Keď
pri NATO.
pozerám na prieskumy verejnej mienky, vidím
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Strecha im spadla na hlavu
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Ako chutí sloboda
V týchto dňoch si pripomíname 30.
výročie Nežnej revolúcie. Takto pred
30 rokmi sme si slušným, no ráznym
spôsobom vybojovali slobodu.
Vďaka tejto slobode môžeme my,
kresťania, v západnom svete vyznávať
Krista a žiť jeho odkaz v každodennom
živote. Uplynulo 30 rokov odkedy sa pre
svoju vieru nemusíme báť prenasledovania, alebo diskriminácie. Môžeme
chodiť do kostola, verejne sa modliť,
hovoriť o viere v Boha a snažiť sa ukázať krásu viery aj spoločnosti. Žiaľ, nie
všetci bratia a sestry vo svete majú takéto šťastie. V skutočnosti každý siedmy kresťan žije v krajine, v ktorej je pre
vieru znevýhodňovaný, alebo utláčaný.
Podľa Správy o stave náboženskej
slobody, ktorú každoročne vydáva nadácia ACN, kresťanom často hrozí obmedzovanie slobôd, nútené konverzie
na iné náboženstvo, nemožnosť vzdelávať sa, alebo horšie – ublíženie na zdraví, či smrť. Toto je realita, v ktorej žije až
300 miliónov kresťanov po celom svete.
A situácia sa, žiaľ, neustále zhoršuje.
Naše posledné prieskumy ukazujú, že
až 70 percent nábožensky motivovaných útokov je namierených proti kresťanom.
Za týmito obrovskými číslami sa
skrývajú príbehy konkrétnych ľudí.
Každý jeden z nich trpí pre Krista, každý iným spôsobom. To, čo ich však spája, je viera a nádej. Kým týmto trpiacim
ľuďom neostáva nič iné, len dôverovať

Bohu, my máme viacero možností. A
tým pádom, myslím si, aj viac zodpovednosti.
V ACN Slovensko preto pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie vyhlasujeme prvý ročník Týždňa pomoci
prenasledovaným kresťanom. V rámci
neho príde na Slovensko vzácny hosť
z Pakistanu kňaz Emmanuel Yousaff,
ktorý podá svedectvo o živote v krajine,
kde kresťania tvoria len pol percento
populácie a čelia systematickému prenasledovaniu. Okrem toho pri tejto príležitosti vychádza aj publikácia Trpiaci
a zabudnutí - odborná publikácia s viac
ako 100 zdrojmi, ktorá podrobne mapuje stav prenasledovania kresťanov vo
svete.
Slovensko sa uznesením parlamentu nedávno prihlásilo k ochrane náboženskej slobody. Nestáva sa často, aby
za uznesenie hlasovali predstavitelia
všetkých politických strán. Pridajme sa
teda ako krajina, ale najmä jednotlivo,
každý z nás, k zástupu
tých, ktorým sloboda
nie je ľahostajná.
Konkrétne
možnosti pomoci a viac o
akcii Týždeň pomoci
prenasledovaným kresťanom nájdete na www.
prenasledovani.sk

» Dominik Harman

Pápežská nadácia ACN Slovensko
– Pomoc trpiacej Cirkvi
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Slovenčina naša

Nie prádlo, rohlík, botník, detský
kočiar, šialka/šialok, ale nátierka,
bielizeň, rožok, topánkovník/skrinka na topánky, detský kočík, šálka.

zdravie / služby
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www.ozonicon.sk

Kúpite v každej lekárni

Bolesť

Tenisový lakeť

Zápal

Ľahšie popáleniny

Poúrazové a pooperačné stavy

Uštipnutie hmyzom

Reumatické ochorenia

Kŕčové žily

Použitie u detí od 2 rokov

Podráždená a suchá pokožka

Výživa kĺbov

Regenerácia svalov a šliach

Vhodné pre tehotné ženy

Podporná liečba pri ultrazvuku

Posunuté platničky

Podporná liečba pri elektroforéze

Karpálny tunel

Pacienti so srdcovociev. ochoreniami
Ozonicon® je zdravotnícka pomôcka.

99-0213

Aktívny kyslík proti bolestiam
a zápalom svalov a kĺbov

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
splátky od 49 €

JESENNÁ AKCIA
0918 477 323 | www.balkona.eu

zimné záhrady

prístrešky

splátky od 149 €

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0172

bezrámové
rámové

33-0041

balkóny
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TIP na výlet

POLITICKÁ INZERCIA, služby

Voľte aj zo zahraničia
Ak máte príbuzných v zahraničí –
podľa štatistických údajov je ich
viac ako milión, potom ich upozornite aj na nasledujúcu možnosť.

TREBIŠOV

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Volič môže voliť na území Slovenskej
republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
v ktoromkoľvek volebnom okrsku na
základe hlasovacieho preukazu. Volič
môže však voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky
a bol na základe žiadosti zapísaný do
osobitného zoznamu voličov, alebo
má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a v čase volieb sa zdržiava
mimo jej územia.

MAUZÓLEUM

9
Pripravení prevziať
zodpovednosť

Všetky náležitosti odošlete e-mailom na adresu, ktorá sa zobrazí v poslednom kroku (závisí od miesta Vášho
trvalého pobytu). Ak nedostanete odpoveď na e-mail, doporučujeme overiť
si prijatie žiadosti telefonicky.

Postavíme gaunerov
pred spravodlivý súd

Už predtým, než vyplávali na povrch prepisy
z threemy a nahrávka Gorily, sme tušili, že veci na
Slovensku asi nejako „super“ nefungujú. Boli sme
ochotní pripustiť, že niekedy v politike príde aj
k zlyhaniam; veď sám si dobre pamätám, kde som
bol na raňajkách. Ale po tomto všetkom, a bohvie,
čo ešte príde, je jasné, že toto je kategoricky iné.
Čítame, ako pani Jankovská vybavovala kšefty,
toľko tisíc za rozsudok, toľko miliónov za kúpenie
poslancov... Slovensko je však civilizovaná krajina
a neexistuje, že si s týmto neporadíme. Nedávno to
predsa dokázali v Rumunsku alebo v tridsiatych
rokoch v Chicagu. Musí byť možné túto zlodejskú
bandu odstaviť!
Uvedomujem si, že my, demokratická opozícia,
nie sme jeden monolit. Nie sme ako Fico v 2012-tom,
keď palec pani Laššákovej, ktorý ukazoval, ako
majú vládni poslanci hlasovať, bol najmocnejším
orgánom na svete. Náš spoločný záujem je oveľa
silnejší.
To, čo táto vláda nastvárala, musí skončiť.
Za seba hovorím, že po desiatich rokov v politike
sa cítim byť pripravený. V opozícii spolu intenzívne
komunikujeme, vieme sa dohodnúť a garantujem
vám, že budeme postupovať spoločne.

Formulár je vyplnený len vo vašom
zariadení (mobile, počítači,..). Žiadne z
údajov, ktoré zadáte, sa sa nikde neukladajú. Vytvorenú žiadosť si uložíte u
seba a odošlete z vášho e-mailu.
https://www.srdcomdoma.sk/

Nepremeškajte lehotu pre podanie
žiadosti!Nečakajte v radoch. Neodkladajte to! Zaberie to tri minúty. Ide o veľa!
Rôzne spôsoby voľby vyžadujú:
- včas podanú žiadosť,
- čestné vyhlásenie,
- fotku / scan dokladu (len ak nemáte
trvalý pobyt v SR),

29. február bude kľúčový deň v dejinách Slovenska, najmä v dejinách
od revolúcie, za posledných 30
rokov. Pretože po tomto dni spoločne docielime, aby boli gauneri
postavení pred spravodlivý súd.

» red

Richard Sulík

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
SK.ABAINNOVATOR.COM

IME

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

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

Stredné Slovensko
BB
KY
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PB
PD
ZV
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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

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

Obce si po novom môžu určiť ochranné pásmo pohrebiska na svojom území všeobecne záväzným nariadením
s prihliadnutím na miestne zvyklosti
a špecifické podmienky. Vyplýva to z
novely zákona o pohrebníctve, ktorú
schválili poslanci v Národnej rade
Slovenskej republiky.
Ochranné pásmo pohrebiska legislatíva v súčasnosti predpisuje v šírke 50
metrov pre všetky pohrebiská, pričom
v ňom nemožno umiestňovať budovy s
výnimkou domu smútku a budov, ktoré
súvisia s prevádzkou pohrebiska. Toto
legislatívne ustanovenie sa miestami
ukázalo ako problematické, najmä pri
existujúcich pohrebiskách situovaných
v obytných zónach. Obec si preto vo všeobecne záväznom nariadení bude môcť
po novom určiť šírku ochranného pásma
(v rozsahu maximálne do 50 metrov),
pravidlá povoľovania a umiestňovania
budov a stavieb so zreteľom na pietny
charakter pohrebiska a ustanoviť činnosti, ktoré budú v ochrannom pásme
počas pohrebu zakázané.
Aktuálne platný zákon o pohrebníctve umožňuje rodičom potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého
ľudského plodu, aby ho pochovali. Novela zákona toto ustanovenie dopĺňa o

iwin

services spol. s r.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 zdravotnej starostlivosti
naložili už iným spôsobom.
Návrh zákona tiež rozširuje zákaz
propagácie pohrebných služieb, upravuje povinnosti pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami osôb kontaminovaných
rádionuklidmi či presne vymedzuje, 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 pohrebníctva s cieľom
zvýšiť vymáhateľnosť zákona.
Novela zákona nadobudne účinnosť
k 1.1. 2020, pričom existujúce ochranné
pásma pohrebísk ustanovené priamo
zákonom o pohrebníctve zaniknú najneskôr dňom 31. 3. 2020, ak obec neustanoví inú šírku ochranného pásma skôr.

» Zdroj: ÚVZ SR

Firma IWIN SERVICES spol. s r.o.
Budovateľská 1285
093 01 Vranov nad Topľou
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Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

ponúka dlhodobú prácu na TPP a živnosť
pre jednotlivcov a partie v Prefách
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(prevádzky Sereď, Sučany, Senec, Kysak) v nasledovných profesiách:

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

0905 902 180 • 0905 655 360
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PRACOVNÁ PONUKA
ŠIČKA DO ODEVNEJ VÝROBY
prevádzka Bystré (VT)
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Trvalý pracovný pomer, 1 smenná prevádzka.
Mzda od 720 eur + výkonnostné prémie
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WWW.STOMEX.SK

0907 995 602
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personalna@iwin.sk • praca@iwin.sk • www.iwin.sk
BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 144 125
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Mzda: 650 - 1.100 EUR/mesiac v čistom
Poskytujeme: týždenné zálohy, ubytovanie, dopravu, OOPP hradí firma
KONTAKT:
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D

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

87-0015

Redakcia:

Platí nová zákon o pohrebníctve

83-0440

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
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YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o
Užhorodská 6080/35A, Michalovce 071 01

HĽADÁME ŠIKOVNÝCH

ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

OPERÁTOR VÝROBY

VODIČOV A VODIČKY AUTOBUSOV

Plat od 520 € - 600 €

Ponúkame:
 Stabilnú prácu a pravidelný príjem
 Sociálny program a vernostný program, rehabilitačné služby,
zamestnanecké akcie, bonusy, príplatok za starostlivosť o zdravie
 Pravidelné preškoľovanie, uniformu, nový vozový park
 Zľavy na cestovnom pre Vás a Vašu rodinu
 Nástup do pracovného pomeru v Prešove. V prípade potreby
služobné ubytovanie

PRÍJEM ZAMESTNANCOV PRE NOVÝ PROJEKT DO ROKU 2029 : IHNEĎ

87-0040

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

VIDOSA s.r.o.

 Ak máte všetky potrebné doklady, obráťte sa na náš kontakt
a môžeme si dohodnúť dátum nástupu.
 Ak Vám niečo chýba, nájdeme spoločné riešenie, aby ste sa
mohli aj Vy stať našim vodičom/vodičkou. V tom prípade musíte
mať aspoň 24 rokov a minimálne vodičský preukaz sk.B.

Pri štepnici 1, 085 01 Bardejov
NPęHKCÐ2..ÐKSƢMTÐBMÐ,CKCAI?ÐL?ÐNMXęAGCÐ

SKLADNÍK - 9,96 Eur
VZV, Retrak - 9,96 Eur

 Mzda: základ 3,60,-€/hod + prémie+ nadčasy + príplatky
+odmeny = hrubá mzda 970,00 € za mesiac
 Predpokladaný nástup január 2020.

+Ǘ012-ß&%+ÞȚßß ß12/+20,3Ǘß-/Ǘ!ß
'LDMPK?AGCÐL?ÐRCJ Ðı Ð

83-0442

Kontakt:
stanislav@sad-po.sk, 0902 965 727, 051 7560727
SAD Prešov, a.s. Jilemnického 4, 080 01 Prešov

NÝ
PRÁCA NA HLAV
ER
M
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Ý
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O
PRAC

0948 464 487 - 0949 231 273
0948 443 426

61_0282

humensko

Hľadáme vodičov
skupiny C, E, D
Získajte prácu v stabilnej spoločnosti
s platom už od 750 € mesačne.
Príplatky za nočné zmeny, za prácu cez víkend,
za prácu nadčas, za štátny sviatok
Róbert Vaško

vodič zimnej údržby
66-0174

Viac na www.kosit.sk, 0903 822 822 alebo na vodici@kosit.sk
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QYW°QI

HSOSRÐMĨ

4VIHMQMVSOQMTEHSP
OSQYRMWXMGOÀVIŁMQ
4SHEVMPSWEXSENZÒEOE
SWSFRSWXMEQ2IŁRIN
VIZSP½GMI.¤RSZM&YHENSZM
E1MPERSZM/ċEŁOSZMOXSV°
NIHRS^REÐRIWJSVQYPSZEPMTSŁMEHEZO]RE
SHGLSHOSQYRMWXSZWPSFSHR¬EHIQSOVEXMGO¬
ZSāF]EREWXSPIRMITV¤ZRILSĤX¤XY
4¤HXSXEPMX]REWXEPZĤEORENQ§ZÒEOEWX¤XMW°GSQ
āYH°OXSV°WZSNYX½ŁFYTSŁMZSXIZWPSFSHRIN
OVENMRIHIQSRĤXVSZEPMRER¤QIWXMEGLEZ
YPMGMEGLREĤMGLQMIWX&I^MGLSHZEL]EWMPI
SWSFRSWX°REXVMF½REGLF]OSQYRMWXMWZSNY
QSG^V½ORITYWXMPM

(RIWST§ĨWXSN°QIREOVMŁSZEXOI
4VIHXVMHWMEXMQMVSOQMWEZTSRSZIQFVSZIN
IYJ¶VMMYVSFMPSQRSLSGLÀFOXSVÀGLR¤WPIHO]
TSGMĨYNIQIHSHRIWRSZP¤HEQEǽIE
FMIP]GLKSPMIVSZW½R¤WPIHOEQMRIH·WPIHRSWXM
ÐEWXMRSZIQFVSZÀGLIP°X3RIGIP¬ĤX]VM
QIWMEGIZĤEOFYHIQIQEĨTV°PIŁMXSWĨXMIXS
GL]F]RETVEZMĨ:SZSāF¤GL2IHENQIWMX½XS
NIHMRIÐR½TV°PIŁMXSWĨRE^QIRYHSOSRÐIRMI
2IŁRINVIZSP½GMIYNWĨ
(RIWSWPEZYNIQIZÀVSÐMI2IŁRINVIZSP½GMI
2I^EFYHRMQIZSJIFVY¤VMTVMZSāF¤GLRE
NINMHI¤P]EWTSPSÐRI^QIċQI7PSZIRWOS
-KSV1EXSZMÐ

8%/837%ŀ-032%703:)27/9>%838%0-8=
71 168 SHW½HIRÀGLāYH°TSPMXMGO¬XVIWXR¬ÐMR]
51 TSPMXMGOÀGLZ§^ċSZZSZ§^IR°^SQVIPS
8 240 SW·FSHZPMIOPMZVSOSGLHSX¤FSVSZR½XIRÀGLTV¤G
42 āYH°^SQVIPSTVMTSOYWIS½XIOGI^ŁIPI^R½STSRY
1 042 VSH°RFSPSTSÐEWEOGMI&R¤WMPRIZ]WĨELSZERÀGL^QMIWXREZMHIO
3 142 VILSāR°ÐSOEVILSāR°OSZR¤WMPRIZ]ZPMIOPM^OP¤ĤXSVSZTSÐEWEOGM°6E/
37 SFIX°WMZ]ŁMEHEPESOYT¤GMEZSNWOEQM:EVĤEZWOIN^QPYZ]ZEYKYWXI
(IWEĨXMW°GI VSH°RXVTIPMTVIXSŁIMGLTV°FY^R°IQMKVSZEPMEPIFSOVMXM^SZEPMVIŁMQ

(SŁEHYNQIWE
>1)2=
.¤R&YHENTEXVMPQIH^MZIH½GITSWXEZ]2SZIQFVE
(RIWTVMTSQ°REŁIVSZREOSEOSTVIHMQMVSOQMQEN½ZĤIXOYQSGZVYO¤GL
āYHME4V¤ZIZÒEOERMQTEHSPOSQYRMWXMGOÀVIŁMQEZÒEOESF]ÐENRÀQāYÒSQOXSV°
TV°HYZSPMĨQSŁITEHR½ĨENVIŁMQ*MGE/EPMċ¤OE/SÐRIVE+PZ¤ÐE.EROSZWOIN
&EĤXIVR¤OE8SXSNINILSR¤ZSHEOS7PSZIRWOSZ]XVLR½Ĩ^V½OQEǽI
&YÒXIEOX°ZRMREPSO¤PRIN½VSZRM
ŀMEHENXI^QIR]ZĤEHITVMEQSXEQOHIŁMNIXIREPSO¤PRIN½VSZRM0IFSVIKMSR¤PRE
TSPMXMOEÐEWXSWQVH°XÀQMWXÀQOSVYTÐRÀQFELRSQEOSX¤GIPSR¤VSHR¤>QIRE
RITV°HIREXVZEPSEOX½^QIRYc^LSVERIFYHIWTVIZ¤H^EĨEN^QIRE^HSPESH
PSO¤PR]GLTEVPEQIRXSZQMIWXESFG°c
>½ÐEWXċYNXIWETVSXIWXSZ
ÑEPĤSYQSŁRSWĨSYEOSTSQ·GĨO^QIRINI½ÐEWĨcREHIQSRĤXV¤GM¤GLTVSXM
QEǽM&I^XÀGLXSTVSXIWXSZSFÐERSZENHIQSOVEXMGOÀGLTSPMXMOSZ ^EÐEPMWQI
TVIHOSQTPI\SQ&SRETEVXITEQ§X¤XI# cF]WER¤QHSHRIWWQMEP^½VEHYZP¤H]
/SÐRIVSZWYWIH*MGS^QMRMWXIVWXZEZR½XVE/EPMċ¤OREcTVSOYVEX½VIF]VS^LSHSZEP
ģYǾMEVWO]E8VROEREQMRMWXIVWXZIWTVEZSHPMZSWXM.EROSZWO¤ZTEVPEQIRXIF]VMEHMP
WGL·H^I+PZ¤ÐXÀGLZĤIXOÀGLWETSHEVMPSTSWPEĨTVIÐYŁXIVE^TVIHZSāFEQMcc
:¤ĤLPEWNIH·PIŁMXÀ
7PYĤRÀcEÐIWXRIWTVEZSZERÀĤX¤XQ·ŁIXIŁMEHEĨcENcTIX°GMEQMEEOXMZMXSYREMRXIVRIXI
2SELPEZRI½ÐEWĨSYZSZSāF¤GLc1SFMPM^YNQIcE^°WOEZENQIZSPMÐSZ^QIR]ZS
WZSNMGLVSHMR¤GLENZcSOSP°c:]WZIXāYNXIMQŁI^¤TEW
QIH^MWMPEQMQMRYPSWXMEHIQSOVEXQMcNIXEOÀXIWRÀŁIc
SZÀWPIHOYVS^LSHRIOEŁHÀLPEWc
V roku 1989WQI^EÐEPMFVEĨREĤIZIGMZIVINR¬HS
ZPEWXRÀGLV½O:ÒEOEc2SZIQFVYWQI^°WOEPMcWPSFSHY
TSWXYTRIENcZPEWXRÀĤX¤X(SO¤ŁQIXIVE^ŁIWMLS
RIRIGL¤QIYOVEHR½ĨERM^QEǽERM^SZEĨ:SāXIMFE
TSPMXMOSZÐSOSRIÐRIREWXSPMEWTVEZSHPMZSWĨ-REOWE^PS
FYHIZVEGEĨST§ĨEST§Ĩc
9O¤ŁQIcQEǽMŁIQ]WQIXYHSQE
.¤R&YHEN

,RYXMI3Ā%23
WMZ¤ŁM
slobodu
EHIQSOVEGMY

%NTVIXSTSÐEWSOV½LPILSZÀVSÐME

2IŁRINVIZSP½GMI

TVMTVEZMPS
WTSQMIROSZÀTVSKVEQ
Ak ste tieto noviny dostali
ZHSWXEXSÐRSQTVIHWXMLY
TS^ÀZEQIZ¤WZRIHIāY
RSZIQFVESLSH
RE2¤QIWXMI724Z&VEXMWPEZI

>EŁMXIYHEPSWXM

“Novembra 89”
REZPEWXRINOSŁM

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 >¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3
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