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

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

POSTELE Z MASÍVU
už od 159,- €

tel.: 0915 880 808

Najväčší výber 
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.
Najväčší výber 
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.
Nakupujte priamo od výrobcu.

Čistiace a upratovacie služby
Kontakt: 0911 743 667

PREPRAVA NA LETISKÁ
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+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk
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Jozef Hatala
Humenné 0908 208 908

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia
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A. Dubčeka 1, 093 01 Vranov n/T
e-mail: homza@advokathomza.sk
www.advokathomza.sk 0905 346 872

JUDr. JAROSLAV HOMZA
advokát

Otvoril som pobočku
ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE
vo Vranove nad Topľou

0915 549 895

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

- 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
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Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

GARANTUJEME
najnižšie ceny!

Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie,
rozdiel Vám vrátime.

NAJLEPŠIE CENY !NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAJJJJJJJJJJJJJJJLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPPPPPPŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEE CCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!NAJLEPŠIE CENY !za NAJLEPŠIE CENY !
Tieniaca technikaTieniaca technika

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

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

ŽALÚZIE
interiérové, exterierové

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

SIETE PROTI HMYZU
pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ROLETKY
látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

roozozoozozzzdiddddddieeeedid el Vl Váámámmmám m vrárátiimimt e.

Tie i t hh kiki t iii i t h ii t h iii aca tech iki t h iki t h iii aTieiTi i t h ikii t hh ikiktechnikatechnikaTienTienniacaniaca ŽŽŽA ÚÚLÚZIE

0915 856 447Kukorelliho 60     HUMENNÉ
(oproti Mestskému úradu)

Unitermont
unitermont@gmail.com

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

Teraz je to najlacnejšie !!!

VIANOÈNÁ AKCIA

Kúp teraz a získaj Z¼AVU

  NA MONTÁŽ
až do 500€
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www.LIBRABIS.skwww.LIBRABIS.sk

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

Certifikát
od národného

bezpeènostného
úradu.

Slovenská
norma

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

Tri pásiky
mahagón

dvere
s montážouod  698 EurAKCIA

BEZPEÈNOSTNÉ  DVERE ZVUKOVÁ  A  TEPELNÁ  IZOLÁCIALIBRABIS
bezpečnostné dvere

Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

Hladké
javor

NÉ

BEZP
Elegant
orech

V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT

OBHLIADKA ZDARMA

VÝPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

ODBORNEJODBORNEJ

SPÔSOBILOSTISPÔSOBILOSTI
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SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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Dajte nám šancu posta-Dajte nám šancu posta-
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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... 

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)

Nie húpačka,  ale hojdačka.
Nie hrať na niečo, ale hrať na niečom.

Slovenčina naša
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 27% Možnosť výhry 700 €VIANOČNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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Chcete svojich blízkych obdarovať originál-
nym darčekom, ktorý nemá nik iný, a navyše 
zadarmo? Chceli by ste si spríjemniť vianočné 
sviatky originálnym jedlom, ktoré ohúri každú 
vašu návštevu? Čo by ste povedali napríklad 
na fantastický langoš ši špeciálnu makovú 
bublaninu podľa „šéfk uchára s čapicou“ Mar-
cela Ihnačáka? Aj tieto recepty nájdete v mojej 
novej 140- stranovej kuchárskej knihe „Zdravý 
rozum je najlepší recept“. Túto knihu môžete 
čítať dvomi spôsobmi: buď si nalistujete recept, 
ktorý sa vám zapáčil a začnete podľa neho variť, 
alebo si môžete len tak pri kávičke čítať a vnárať 
sa do tajomstiev varenia. Cenné tipy určite ocení-
te aj pri varení tradičných jedál. Budete prekva-
pení, ako málo stačí na oveľa chutnejší výsledok 
a úsmev na tvári.

Najťažší recept zo všetkých je však Menu pre 
Slovensko. Nemusíte ho však variť vy, navarili 
sme vám ho my v SaS. Tvoria ho reformy a rie-
šenia dôležitých oblastí života v tejto krajine, 
ktoré čakajú len na realizáciu, aby mohli spraviť         
Slovensko lepším.

Ak chcete teda spríjemniť Via-
noce sebe alebo svojim blízkym, 
stačí kliknúť na kniha.sulik.sk 
a ja vám ju s radosťou pošlem.

Máme pre Vás darček
na Vianoce ☺

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť
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MOJA HISTÓRIA

22.2. 2020
KOŠICE

HÁDZANÁRSKA HALA / MULTIHALA

VSTUPENKY: WWW.TICKETPORTAL.SK

RUBIK
PIOTR

FARMFOODS
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 
, dispecing2@aii.sk

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené
 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY 85
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Pracovník vo výrobe / ČR 
Kontrolór kvality/ ČR 

Balenie čokolády
a kozmetiky / ČR 
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PÔŽIČKY
0918  597  014

pre dôchodcov, zamestnaných, živnostníkov,
opatrovateľov.
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0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m

85
-0
05

2



HU19-50 strana- 6

vianoce Najčítanejšie regionálne noviny
6

Vianoce patria na Slovensku k 
najkrajším, najobľúbenejším a naj-
významnejším sviatkom v roku a 
sú bohaté na rozličné ľudové zvyky 
a tradície, ktoré ešte podčiarkujú 
ich čarovnú atmosféru.

Na Štedrý deň sa tešíme všetci, bez 
rozdielu veku. Stretne sa celá rodina a 
večer jej členovia spoločne zasadnú k 
sviatočne prestretému štedrovečerné-
mu stolu. V niektorých rodinách majú 
zvyk sa všetci spoločne pomodliť, inde 
zasa zhodnotia celý rok či spievajú 
vianočné piesne. Sú rodiny, kde sa pri 
štedrovečernom stole zvykne prestierať 
jedno miesto navyše, pre náhodného 
hosťa.

Vianočné menu
Niektorí ľudia dodržiavajú pred Via-

nocami adventný pôst a v mnohých rodi-
nách sa dodržiava prísny pôst aspoň na 
Štedrý deň a ku stolu si rodina sadá až 
večer. A hoci má každý región svoje špe-

cifiká a dokonca i každá rodina má svoje 
obľúbené vianočné menu, pravdepo-

dobne na žiadnom štedrovečernom stole 
nechýbajú oblátky, med, orechy, cesnak 
či jabĺčko. Zvyknú sa jesť ako prvé. Na-
sleduje polievka, ktorej druh rovnako 
závisí od tradícií toho ktorého regiónu či 
už je to rybacia, šošovicová, hubová ale-
bo kapustnica. Potom prichádza na rad 
hlavné jedlo, teda zvyčajne zemiakový 
šalát a ryba. Ako zákusok sa podávajú 
opekance, alebo koláč „štedrák“ plnený 
tvarohom, lekvárom, makom a orechmi. 
Niekde si ľudia zvyknú pochutnávať na 
závinoch s kapustou či makom.

Celodenný pôst a súdržnosť
Ak sme počas štedrého dňa dodr-

žiavali celodenný pôst, ktorý sa končil 
vyjdením prvej hviezdy, mali by sme 
podľa tradície za odmenu uvidieť zlaté 

prasiatko, ktoré nám počas ďalšieho 
roka zabezpečí blahobyt. No a skôr ako 
si rodina sadne k štedrovečernému sto-
lu, zväzujú sa jeho nohy reťazou, aby 
bola rodina počas roka súdržná a tiež 
sa naň položia naraz všetky jedlá, ktoré 
sa budú podávať, pretože od stola sa ne-
smie počas večere vstávať.

Šupiny z kapra 
či peniaze pod obrusom

V niektorých rodinách sa pred ve-
čerou všetci členovia rodiny umyjú vo 
vode, do ktorej hodili mince. Má to za-
bezpečiť, aby boli všetci zdraví a bohatí. 
Vo zvyku je tiež dávať chlieb a peniaze 
pod obrus, na zabezpečenie dostatku 
peňazí a jedla na ďalší rok. Inde sa zasa 
pre zabezpečenie bohatstva vkladajú 
pod obrus šupiny z kapra a vložiť si ich 
treba aj do do peňaženky.

Jabĺčko, med a oriešok
V niektorých rodinách hlava rodiny 

urobí každému členovi rodiny krížik 
medom na čelo, aby boli pokorní a dob-
rí ako med. Počas štedrej večere je zau-
žívaným zvykom zjesť oblátku s medom 
a tiež rozkrojenie jablka. Ak sa na jeho 
jadrinci ukáže hviezdička, rodina bude 
v najbližšom roku zdravá. Inde majú 
taký zvyk, že každý člen rodiny rozdelí 
jedno jablko na toľko častí, koľko je ľudí 
pri stole a následne dá každému jeden 
kúsok. Keď tak urobia všetci, má každý 
opäť celé jablko. Zvyknú sa tiež hádzať 
orechy do kútov miestnosti, aby sa za-
chovala hojnosť v dome. Niekde je zasa 
zaužívané rozbíjanie štyroch orechov, 
pričom každý z nich symbolizuje jedno 
ročné obdobie – ktorý orech je dobrý, 
teda zdravý, v tom období sa očakáva 
zdravie v rodine. V niektorých rodinách 
si každý vyberie z misky jeden orech a 
otvorí si ho, ak je orech zdravý, bude 
zdravý aj jeho majiteľ.

Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Sviatky, keď sa stretne celá rodina

Vianočné zvyky a tradície 
na Slovensku

Najobľúbenejšie sviatky v roku už klopú na dvere. 
foto autor: Jill Wellington - pixabay

Na štedrovečernom stole by počas večere nemala chýbať zapálená sviečka. 
foto autor: Torfi007 - pixabay

VIANOCE Najčítanejšie regionálne noviny

Božie narodenie 
a Sviatok svätého 
Štefana 
Kým v Prvý sviatok vianočný sa 
nesmelo chodiť z domu do domu 
na návštevy a rodina mala byť 
pospolu a venovať sa rozjímaniu, 
tak Druhý sviatok vianočný patril 
naopak práve návštevám, vinšo-
vaniu a zábave.

Božie narodenie 25. december
Najväčší vianočný sviatok oslavova-

ný ako deň znovuzrodenia Slnka usta-
novila vo 4. storočí kresťanská cirkev 
za deň narodenia Krista. Dnes ho po-
známe ako Prvý sviatok vianočný.

Na Božie narodenie sa nesmelo 
chodiť z domu do domu na návštevy, 
v tento deň mala byť rodina pospolu, 
rozjímalo sa a spievali nábožné piesne. 
Výnimkou bolo vinšovanie mladých 
zdravých chlapcov skoro ráno, nazý-
vané polazovanie.

Ďalším zvykom bolo, že sa v tento 
deň nepracovalo, nesmelo sa ani za-
metať, ani „slíže sa nesmeli krájať“, a 
podávalo sa jedlo z predchádzajúceho 
dňa.

Významnú funkciu v tento deň pl-
nila voda, ktorou ľudia kropili dom, 
umývali sa v nej, vkladali do nej jabl-
ko, peniaz či chren, aby si zaistili zdra-
vie, bohatstvo a silu. V niektorých re-
giónoch vložila ráno gazdiná do lavóra 
kúsok oblátky a peniaz – šesták. Kaž-
dý člen rodiny sa musel v tejto vode 
opláchnuť. Gazda potom šesták vhodil 
v kostole do zvončeka a vodu vylial na 
miesto, kam sa nechodilo.

Svätý Štefan 26. december
Sviatok svätého Štefana, či Druhý 

sviatok vianočný, je zasvätený prvému 
kresťanskému mučeníkovi, svätému 
Štefanovi. Bol diakonom a kvôli svojej 
vernosti Ježišovmu učeniu bol v 1. sto-
ročí po Kristovi v roku 33 ukameňovaný.

V minulosti sa v tento deň kone 
obsýpali ovsom, aby boli silné a tiež 
sa ľudia aj kone brodili v snehu alebo 
vode, aby im po celý rok zdravie dobre 
slúžilo.

Na druhý sviatok vianočný sa už 
nevzťahovali také prísne obmedzenia 
ako na predchádzajúci deň a atmo-
sféra v rodinách bola oveľa veselšia a 
uvoľnenejšia. Rodiny sa navštevovali, 
ľudia si vinšovali. Dopoludnia sa cho-
dilo do kostola a popoludní sa konali 
zábavy, počas ktorých ľudia zotrvali 
pri muzike až do rána. Veď štefanská 
zábava bola prvá po advente a organi-
zoval ju mládenecký richtár.

Za poskytnutie informácií ďakujeme 
Trenčianskemu osvetovému stredisku 

v Trenčíne

ilustračné foto 
autor delphinmedia pixabay

Vianočné oblátky 
Vianočné oblátky, toto obradové 
predjedlo symbolizuje hostiu, po-
svätný chlieb, telo Kristovo. Zvykli 
sa piecť hneď prvé dni po Lucii a 
nesmeli chýbať na žiadnom vianoč-
nom stole. Väčšinou to bol učiteľ, 
kto dostal za úlohu napiecť ich pre 
celú dedinu. Pomáhali mu pri tom 
žiaci, ktorí ich tiež roznášali v koší-
koch po domoch a vinšovali pri tom 
vinše.
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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

 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.

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

HĽADÁME ŠIKOVNÝCH 
VODIČOV A VODIČKY AUTOBUSOV

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

dlhodobá a stabilna práca -  výhodné platové podmienky

ELEKTRIKÁRI, 
SADROKARTÓNISTI, 
TESÁRI A MURÁRI 

praca@granila.eu - 0950 301 301 85
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Reinter s.r.o. príjme do PP vodiča skupiny C, E
pre Humenné a okolie.  Mzda od 625€ + príplatky

kontakt:  praca@reinter.sk  ¦  0902 99 88 66
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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

Smutné časy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Po viac ako 35 ročnej praxi vo 
svete médií asi prvý raz verejne 
vyjadrujem svoje emócie. Mysliac 
na Prešov, mesto, ktoré mám v pa-
mäti zážitkov z detstva zafixované 
pod heslom Sigord, Solivar a fajn 
ľudia. Prešov je mesto vzdelaných 
mladých, mesto dobrých srdečných 
ľudí, mesto pokoja a znášanlivosti. 
Som smutný.

Myslím však aj na psí útulok v 
Revúcej, na miesto najvyššej ľudskej 
obety – životov troch žien, ktoré zapla-
tili za to, že zachraňovali nemé tváre. 
Aj z toho som smutný. A o nič menej z 
tragédie pri Nitre. Priveľa smútku bolo 
a je v týchto časoch. Vnímam však po-
zorne, že je aj dostatok ľudí, ochotných 
a schopných pomáhať, darovať to, čo 
môžu a dokážu a keď aj nič nemajú 
okrem citlivej duše, aspoň utešiť vedia. 
To ten smútok trochu vyvažuje.

Na druhej strane - sú medzi nami 
aj takí, ktorí myslia iba na seba, na 
svoju moc, postavenie, majetok, na to, 
aby toho mali čo najviac, napriek cti, 
napriek zákonu, napriek všetkému a 
všetkým. To už sa osobný smútok mení 
na otvorenú zlosť. O to viac, že priam 

nehanebne nám odkazujú – „voľte 
nás, my budeme odteraz iní, zabudni-
te na minulosť, žijeme prítomnosťou a 
budúcnosťou“. A mávajú heslami o no-
vom smere ako dôstojný otec v chráme 
kadidlom, aby ho vyčistil od všetkého 
zlého.

Obyvatelia Slovenska platia a odo-
vzdávajú obete. Ľudských tragédií ako-
si neubúda a dôvodov na radosť a po-
kojný odpočinok nepribúda. Tak akosi 
to býva v smutných časoch. Advent by 
predsa nemal byť smutný, ale pokojný 
a tichý. Niečo je tu nesprávne, nedobré. 
Aj ten zhon je nedobrý. Zhon privolá-
va nepozornosť a tá zas a opäť iba ne-
šťastie. Už však stačilo, naozaj, už toho 
smútku je priveľa. Už nie viac – prosím!

Všetkým pozostalým, priateľom aj 
príbuzným obetí nešťastí na 
Slovensku, vyjadrujeme 
z nášho vydavateľstva 
úprimnú sústrasť a vy-
prosujeme dostatok síl. 
Váš smútok zdieľame s 
vami.

 

Turnusová 

0903 717 998
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NEVÝHODNÝ TENDER NA OBRNENÉ VOZIDLÁ

 UŠETRILI SME SLOVENSKU 
 400 MILIÓNOV €!

Odborník na medz

Poukázal 
na podozrivé tendre ministerstva obrany pod 
vedením SNS na nákup nekvalitnej vojenskej 
techniky za takmer miliardu (!) eur, z ktorých 

vládnej koalícii.

zámienku. 

Lukáš Kyselica

Tímu pod Kyselicovým vedením sa podarilo 

nahrávka z Gorily.

Roman Mikulec

osôb.

 

SILNÝ TÍM PRE SLOVENSKO

Úrad pre verejné obstarávanie nariadil 

zákazky na nákup obrnených vozidiel 4x4. 

13.3.2.
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