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Týždenne do 26 640 domácností
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armyvypredaj

786%29

www.armyvypredaj.sk

031190175

ARMYVÝPREDAJ

PREDAJ ORIGINÁLNYCH VOJENSKÝCH ZÁSOB

PIATOK:
10:00 - 18:00
SOBOTA:
9:00 - 15:00

17.-18. január 2020

stavebné práce
obklady a dlažby
fasády stierky omietky
sadrokartónové práce
zatepľovanie
rekonštrukcie bytových jadier, balkónov

Čsl. armády 19
Humenné 066 01

Jozef Hatala

Nezabudnite
na SERVIS záhradnej techniky

marekgauch@gmail.com

PRED SEZÓNOU

Čistiace a upratovacie služby
62-0002

0915 18 20 40

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

0915 927 993 MASTER GROUP s.r.o.
0940 707 621 www.mgroupsro.sk

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

0940 88 88 29

0908 580 291
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87-0008

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
87-0003

PRÁCE

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

Návratnosť
2-3 roky!!!

Kontakt: 0911 743 667

STRECHY

Ponuky a zameranie ZDARMA.

FÚKANÁ
IZOLÁCIA
62-0001

Hattech - Jozef Hatala

87-0004

SÁLA OBCHODNEJ AKADÉMIE
(BÝV. SPŠCHAP), KOMENSKÉHO 1.

87-0005

HUMENNÉ

61_0003

2&0Ú*498)4474:4'1*Ú*3.*&4'9:790&0=)45130=
( PENTAGON, HELIKON-TEX, MILTEC, MFH, ARMÁDNE ORIGINÁLY )

zdravie, služby
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk

0905 346 872

87-0114

A. Dubčeka 1, 093 01 Vranov n/T
e-mail: homza@advokathomza.sk
www.advokathomza.sk

advokát

66-0013

Máte DLHY ? Nebojte sa banky,
ani úžerníkov, ani dražby, ani súdov !
Volajte 0905 638 627 finančný obhájca

JUDr. JAROSLAV HOMZA
Otvoril som pobočku
ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE
vo Vranove nad Topľou
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– narodil sa Karol Machata, slovenský herec († 2016).

14. 1. 1301 smrťou uhorského kráľa On-
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dreja III. vymrela dynastia Arpádovcov.

TIP na výlet
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Výročia a udalosti

13. 1. 1928
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LELES

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
22.10.19 14:46

zimné záhrady

BIOCLIMATIC pergoly

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
0918 477 323 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

splátky od 238 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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riadková inzercia / POLITICKÁ INZERCIA, služby

Tak ich tu máme

Vraj to bude rok zmien. No, mohol
by byť, fakt! Akurát, že zrejme nebude.
Roky sa nemenia len tak, z ničoho nič.
Nič sa nezmení, kým sa nezmeníme my,
občania. Možno aj ľudia. Keď chcela mať
stará mama vypeknený „šporhelt“, zabehla do obchodu, kúpila striebrenku a
vyčančala ho. Nezmenila ho technicky,
ale aspoň niečo urobila.
Nebudem tu ja a teraz mudrovať,
všetko podstatné, čo mám na srdci, povedala na Nový rok 2020 pani prezidentka Zuzana Čaputová: „Medziľudské
vzťahy, atmosféra, v akej naša spoločnosť žije, nie je daná a nemenná. Vytvárame ju my všetci. So smútkom a rozčarovaním sledujem, ako naberá na sile
hrubosť, vulgárnosť a manipulácia vo
verejnej debate. Ako si pomaly zvykáme
na to, že osobný konflikt je legitímnou
pracovnou metódou. Akoby jedinou
cestou na presadenie svojich myšlienok
bolo poníženie oponenta a vymedzenie sa na jeho úkor. So slovom sa často

narába účelovo, bez zodpovednosti za
následky a s umlčaním vlastného svedomia. Sme unavení z množstva konfliktov a mnohých ľudí rozdeľujú spory.

Programy nikto nečíta?
Veľký omyl!

Denne sa stretávam s množstvom ľudí, ktorí vedia,
že o kvalite spravovania krajiny a o kvalite reforiem
nerozhodujú vymakané videá, ani pekne znejúce frázy, ale kvalita volebného programu. Ten je kľúčovým
dokumentom každej strany, ktorá má ambíciu spraviť
život na Slovensku lepším.

Myslime však na to, že aj po nich
budeme všetci na Slovensku žiť spoločne. O čo prajnejší a úctivejší k sebe
budeme dnes, o čo menej sa od seba v
dôsledku sporov vzdialime, o to lepšie
zvládneme, keď sa situácia po voľbách
nebude vyvíjať celkom podľa našich
predstáv. My všetci spolu teraz tvoríme
Slovensko. A každý, kto má skutočný
záujem o to, aby sa našej republike darilo, musí vidieť v tom druhom aj brata,
sestru, občana, človeka, s ktorým, i keď
názorovo nesúhlasí, bude sa na tomto
dôležitom zámere spolupodieľať.“

Preto sme sa rozhodli napísať program, ktorý má
nielen ambíciu byť opäť raz najlepší, ale zároveň je
to skôr Návod na lepšie Slovensko. Návod, ako riadiť
krajinu, ak nám dáte dôveru. Aby sa nám ani omylom
nestalo, že sa staneme súčasťou vlády a nebudeme vedieť, „čo včul“. Bude to presne naopak - od prvého dňa
budeme veľmi presne vedieť, čo robiť, lebo máme plán.
Dali sme si s ním veľa práce. Našim zámerom bolo napísať program, aký Slovensko ešte nezažilo, lebo práve
taký po 12-ich rokoch Fica naša krajina potrebuje ako
soľ.

Žiť spolu je oveľa lepšia predstava, ako sa nenávidieť? Čo
myslíte? Ozaj, vraj tie dve
dvadsiatky znamenajú
karmický rok. A karma, tá
je veľký kúzelník!

Na 372-ich stranách uvádzame 1.144 konkrétnych
a reálnych riešení, ktoré zlepšia život na Slovensku.
Program tvorilo vyše sto ľudí doslova tisíce hodín
a so všetkou skromnosťou hovorím, že sa máme čím
pochváliť.
Ak sa do neho začítate, zistíte, že presne na toto sme
poctivo pripravení - žiadne všeobjímajúce frázy, žiadny svetový mier, ale
konkrétne, ihneď použiteľné riešenia.

S pozdravom a
želaním viac dobrého ako zlého -

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

JANUÁROVÝ VÝPREDAJ
POSTELE Z MASÍVU
už od 159,- €

Návod na lepšie Slovensko nájdete na www.sas.sk

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

Sme pripravení zlepšiť
slovenské zdravotníctvo

Najväčší výber
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.
POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk

tel.: 0915 880 808

62-0008

Nakupujte priamo od výrobcu.

Výročia a udalosti
William Herschel objavil mesiace Titania
a Oberon planéty Urán.

11. 1. v roku 1787

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

Plechová strešná krytina

6 �/m�

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY
Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

Úlohou štátu je zákonmi garantovať dostupnú, kvalitnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť
všetkým občanom. Ak niekto tvrdí, že okamžite,
prípadne v najbližšej vláde vyrieši všetky problémy zdravotníctva, ktoré boli ignorované snáď
od vzniku Slovenskej republiky, tak jednoducho
klame. Ani s navýšenými zdrojmi neexistujú
okamžité riešenia všetkých problémov. Nedá sa
dnes kývnuť zázračným prútikom, aby sme tu
zajtra mali dostatok ľudí. Čo sa ale robiť dá, sú
rozhodnutia, ktoré budú mať dlhodobý pozitívny dopad na vývoj v sektore a budú pre všetkých
účastníkov predvídateľné. Plánovať a realizovať
množstvo pozitívnych krokov k tomu, aby sme si
udržali zdravotnícky personál, aby sa neplytvalo
a aby peniaze šli v prvom rade do ambulancií, nemocníc, a teda na liečbu ľudí, ktorí sú na ňu odkázaní. Pri každom vynaloženom eure v zdravotníctve je potrebné merať jeho prínos pre pacienta,
zverejňovať a porovnávať. Na takéto opatrenia
treba politickú odvahu, neoblomnosť a zároveň
schopnosť počúvať všetkých, avšak
nikým sa nenechať vydierať.
Chce to pokoru, skúsenosť, odhodlanosť a nekonečnú trpezlivosť. To všetko máme a sme
pripravení poctivo, dlhodobo
a merateľne zlepšiť slovenské
zdravotníctvo.

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.
ONUFER.STRECHY, Humenné, tel.: 0905 866 578
e-mail: onufer.strechy@gmail.com
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Dve dvadsiatky. Vyzerajú dobre,
pred pár dňami boli väčšinou stvárňované v zlatej farbe. Každoročná
a novoročná eufória už je taká. Ako
„železná košeľa“ ibaže v pozlátku.

3
Návod na lepšie
Slovensko
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Trojuholník škola – rodič - žiak

Veľa zdravia v roku 2020

V prvom štvrťroku sa začne proces
vyhľadávania škôl. Materských,
stredných či vysokých. Napriek
tomu, že sa u nás degradovalo vzdelávanie, mnohým rodičom záleží na
tom, aby našli svojmu dieťaťu dobrú
školu.

Najčastejšie želania počas vstupu do
nového roka sú zdravie a šťastie. A
pritom zdravie si vie ovplyvniť najviac
každý sám.
Je dôležité stanoviť si reálne ciele. Plány typu – schudnem 20 kg, upravím si
tlak tak, že až budem môcť vysadiť lieky,
udržím si hladinu krvného cukru bez nutnosti užívania inzulínu alebo tabliet – sa
žiaľ väčšinou nesplnia, ak človek výrazne
nezmení svoje zvyklosti. Úprava zdravia
nie je možná bez úpravy pravidelných
zvyklostí a naučenia sa na nových. Treba
si uvedomiť, že to, čo má človek zakorenené mnoho rokov, sa môže meniť postupne.
Zlepšenie zdravia má päť základných podmienok:
1. Pravidelná fyzická aktivita – byť
aktívny minimálne 20-30 minút denne,
alebo 45 minút obdeň. Je dôležité zaradiť
fyzickú aktivitu do denného plánu. Je jedno, či je to rýchla chôdza, beh, plávanie,
cvičenie, pilates, tancovanie či intenzívny
tréning.
2. Stravovanie nám dodáva energiu, živiny. Žiaľ, ak je nesprávna skladba stravy
alebo nesprávne množstvo, prejavuje sa to
vzostupom hmotnosti, vznikom nových
ochorení a zhoršením existujúcich. Denný príjem energie má byť primeraný fyzickej aktivite. Pre aktívne ženy predstavuje

počas dňa otvorených dverí alebo v iné
dni. Zúčastniť by sa mali obaja rodičia
alebo rodič s niekým blízkym, možno s
odborníkom.
Predtým si treba uvedomiť predpoklady školy: Ako napĺňa požiadavky
súčasnej spoločnosti? Ako komunikuje
s potenciálnymi „klientmi“? Aký má
Na začiatku nášho sprievodcu ško- vizuál a materiálno-priestorové vylami si treba uvedomiť, že to, čo sa z bavenie? Akú má víziu a obsah vzdenašich detí stane, nezávisí len od školy lávania? Ako spolupracuje so svojím
a nedá sa to zabezpečiť len investíciou okolím, kto tvorí jej komunitu? Ak sa
do vzdelávania. Veď koľko vzdelaných škola vyberá pre staršie dieťa, je dôľudí je bez práce alebo robia niečo, čo ležité, aby sa aj ono zapojilo do tohto
s ich štúdiom nesúvisí. Na uplatnenie procesu. Dôležité je spoznať vedenie
človeka vplýva komplex faktorov od školy, keďže v slovenskej legislatíve je
rodiny, osobnostných predpokladov kľúčové pri profilácii, ale aj pri zlom
po charakter pracovného trhu či zlo- fungovaní. Veľa prezradí aj pohľad na
ženie spoločnosti. Isto, premysleným web školy, na jej dizajn, obsah, aktuavýberom školy zabezpečíme najdôleži- lizácie a informácie. Ťažším je zistenie,
tejší krok k perspektívam nášho dieťaťa či personál školy berie svoju službu ako
a naznačíme jeho cestu.
povolanie či zamestnanie - to by mohol
Na výber školy si treba definovať naznačiť napr. deň otvorených dverí.
realistické kritériá a rozhodne sa neVýber školy teda závisí od kompletreba sústrediť iba na blízkosť k byd- xu kritérií, nie napr. iba od toho, či sa
lisku. Takisto sa netreba spoliehať na tam učí angličtina, či majú Montessori.
internetové referencie, ktorých zámer Školy sa v súčasnosti tiež riadia markenemusí byť vždy čestný. Najhoršie je tingom a pre získanie žiakov môžu zavyberať si školu podľa toho, že tam vádzať. Zároveň si treba uvedomiť, že
nastúpi aj náš známy. Alebo je jej ab- neexistuje ideálna škola, ani keby bola
solventom známa osobnosť. To nemusí alternatívna či súkromná. Je potrebné
byť zárukou, že aj nám bude taká škola si vopred stanoviť očakávania, uplatniť
vyhovovať. Najlepšie je kontaktovať sa kritické myslenie a nespoliehať sa na
osobne s ľuďmi, ktorí sú absolventmi módne predstavy o najlepšej škole.
školy a majú istý nadhľad. Do veľkej
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
miery čo-to naznačia prehliadky školy

Deviataci, rozmýšľate o svojej budúcnosti ?
Prečo nie naša škola?

S

 štvorročný odbor, štúdium denné, ukončené maturitnou skúškou,
 obsahom je príprava žiakov na prácu s deťmi predškolského a školského veku,
 žiaci majú možnosť kreatívne sa rozvíjať v odborných predmetoch – v oblasti pedagogiky a psychológie, v oblasti
hudobnej, výtvarnej, dramatickej, literárno-jazykovej a telesnej,
 podmienkou prijatia žiaka na štúdium je: úspešné absolvovanie prijímacích talentových skúšok z hudobnej, výtvarnej
a literárno-jazykovej výchovy, študijné výsledky na ZŠ.

Oboznámenie s náplňou sa uskutoční v budove školy a každá činnosť trvá 60 minút.
1. hod. 14.30 – 15.30
2. hod. 15.40 – 16.40
3. hod. 17.00 – 18.00

Prezentácia je 15 minút pred začiatkom činností.
Ak máte o konzultácie záujem, prihláste svoje
dieťa na tel. čísle 0903 057 539 do 10. 02. 2020.
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Žiaci SOŠPg môžu rozvíjať svoj talent a záujmy v rôznych záujmových
krúžkoch, napr. v divadielku Abodka, v speváckom zbore Gaudeamus,
vo folklórnom speváckom krúžku, v krúžku Hra na hudobný nástroj
(akordeón, klavír, gitara), v športových krúžkoch, v krúžkoch cudzieho
jazyka a v ďalších, podľa záujmu žiakov.
Vďaka týmto krúžkom sa môžu žiaci zapájať do rôznych slovenských
i medzinárodných súťaží (hudobné súťaže a vystúpenia, výtvarné
súťaže, jazykové a recitačné súťaže, divadelné súťažné prehliadky,
matematicko-logické online súťaže a i.) a ukázať svoje
schopnosti na rôznych kultúrnych podujatiach.

D
O

Stredná odborná škola pedagogická je najlepšou voľbou
pre tých, ktorí chcú pracovať s deťmi a dospelými
ľuďmi vo výchovno-vzdelávacej a sociálnej oblasti.

U

www.sospg.sk
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Bližšie informácie môžu žiaci získať
aj prostredníctvom našej webovej stránky
83-0022

Na konzultácie si treba priniesť:
- hudobná výchova – zoznam aspoň 10 piesní (nie detských),
- výtvarná výchova – 2 ks výkresov A3, ceruzu, gumu a farby– vodové
(akvarelové) alebo temperové, nádobku na vodu, štetce vlasové, na akvarel guľaté,
na temperu ploché (hrubší aj tenší),
- literárno-jazyková výchova – text na prednes poézie alebo prózy.

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Pozývame Vás na Dni otvorených dverí, pre záujemcov
o odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 10. – 12. 02. 2020.
Ide o konzultácie za účelom eliminovania stresu.

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

U

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ
v Prešove

Chcete vidieť priebeh
talentových skúšok,
chcete vedieť „Ako na to“?

1 800 – 2 000 kcal, pre aktívnych mužov
2 400 – 2 600 kcal. Vekom sa potreba energie znižuje, za každú dekádu od 50 rokov
asi o 10 percent.
3. Prispôsobiť sa výživovým odporučeniam – vynechať tučné jedlá, konzumovať iba chudé druhy mäsa a mliečnych
výrobkov, zaradiť denne zeleninu a ovocie
aspoň 3-5 porcií. Znížiť príjem červeného mäsa na maximálne 3-4 x do týždňa
a zvýšiť príjem rýb – minimálne 2 – 3 x do
týždňa. Vyhýbať sa vysokej konzumácii
alkoholu a kofeínu.
4. Piť dostatok tekutín, najlepšie čistú
vodu alebo nesladné čaje. Vynechať úplne
sladené nápoje.
Pravidelne sa stravovať – najlepšie aj
v rovnakých časových intervaloch, nevynechávať raňajky a nejesť neskoro večer (
minimálne 3 hodiny pred spánkom už sa
vyhýbať jedlu).
Prvé výsledky sa
dostavujú už po týždni
a rozhodujúcim je prekonať prvé tri týždne,
potom už všetky zmeny
v prospech zdravia
idú ľahšie.
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Tento štát
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WRVYlWLFDDVRPQHVPLHUQHKUGêåHVDVQDãtP
SROLWLFNêPSURMHNWRP~SOQHVWRWRåQLODDEH]YiKDQLD
YVW~SLODGRKQXWLD6RFLDOLVWLVN AiQRSUiYHWDNêFKWR
ĐXGtĢDKiPGRSUHGXOHERYLHPåHNHćEXGHWUHED
]iSDVLĢ]DWHQWRãWiWRQDWRY\GUåt2QDQHXKQH
PiXãĐDFKWLOpVUGFHDRGYDKXERMRYQtþN\
ýDVWRKRYRUtWHåHFKFHWHUHKDELOLWRYDĢ
URERWQtFNXþHVĢýRWR]QDPHQi"
TULGVDĢURNRYERORWRWRVORYRWDEXL]RYDQpDNRE\
QHH[LVWRYDOR+RYRULORVDR]DPHVWQDQFRFKDOHER
VDLFKSURIHVLH]DNUêYDOLFXG]tPLVORYDPLDNRE\VD
]DWRPDOLKDQELĢ $NRE\VPH]DEXGOLQDSRUHNDGOR
åHUHPHVORPi]ODWpGQR $NRE\VPH]DEXGOL
VDNRXKUGRVĢRXVDVSiMDORSRYRODQLHEDQtND
PXUiUDSHNiUDþLNRPEDMQLVWXVDULYãHWFLWt
PDORPHãWLDFLNWRUtVDQDURERWQtNRYSR]HUDM~FH]
SUVW\]DEXGOLåHDM $OH[DQGHU'XEþHNERO
V~VWUXåQtNRPYGXEQLFNHM]EURMRYNH"6PHKQXWtP
RE\þDMQêFKĐXGtDSUHRE\þDMQêFKĐXGt&KFHPH
NDåGpPXþORYHNXNWRUêåLMHVYRMRE\þDMQêåLYRW
QDKODVSRYHGDĢåHQLHMHQH~VSHãQêåHYMHKR
VDPRPåLYRWHMH]P\VHOäHDMSRĖRP]RVWDQH
QDWRPWRVYHWHVWRSD6PHSUHVYHGþHQtåHNDåGê
þORYHNVLVYRMYê]QDPEXGXMHDMQDWRPGRDNHM
PLHU\KR]DXMtPDRVXGWRKRGUXKpKR6PH
SUHVYHGþHQtåHQLHVPHLED]KOXNMHGQRWOLYFRY
VLQGLYLGXiOQ\PLSRWUHEDPL6PHDMVSRORþQRVĢ
NWRUiPiVSRORþQp]iåLWN\VSRORþQpVWDURVWLD
VSRORþQpFLHOH6PHSUHVYHGþHQtåHVROLGDULWDQLHMH
GHOHQtP]QDGE\WNXDOH]SRGVWDW\&KFHPHUR]YLQ~Ģ
YãHWN\IRUP\YHUHMQHMDQJDåRYDQRVWLNWRUpQiP
GHPRNUDWLFNiVSRORþQRVĢSRQ~ND $MSUHWRMHQDãRX
SRYLQQRVĢRXSRGSRURYDĢNDåGpKRþORYHNDNWRUêVD
RWYRUHQH]DVDG]XMH]DVYRMXG{VWRMQRVĢVHGRPH
=X]DQD&LQJHĐRYi
Predstavitelia strany
WYRULĢVSRORþQRVĢDQHGRSXVWLĢDE\MXQLþLOLV~NURPQp
6PHU6'YãDNWYUGLDåH]DLFKYOiG\VD Na kandidátke
]iXMP\%XGHPHSRPiKDĢY\MDGULĢVYRMHSRFLW\
PiWHSRSULãSLþNRYêFKRGERUQtNRFK
darí pracujúcim najlepšie a åHRQLV~
asi
najviac
robotníkov
zo
všetkých
strán.
]DNODGDWHĐPLVRFLiOQHKRãWiWX
DQHFKF~åLĢYOåLLebo toto znamená naše volebné
TRMHDNRY SRGREHQVWYHR MDVN\QLY NWRUHMV~ĐXGLD Predsa len, nebolo to trúfalé,
heslo SLOVENSKO PRE VŠETKÝCH,
GDĢDNRGYRMNXRE\þDMQ~åHULDYQLþNX"
SULS~WDQtYLGLDLEDWLHQHD P\VOLDVLåHMHWRQDMOHSãLH
V\MXSRYDåXMHWH]DRE\þDMQ~MD]DQHRE\þDMQ~3DQL NIE PRE VYVOLENÝCH.
PLHVWRSUHåLYRW $OHãWiWY NWRURPQLHMH
]DEH]SHþHQiNYDOLWQi]GUDYRWQiVWDURVWOLYRVĢ =8=$1A&,1*(ď29ÈVYRMtPåLYRWRPDFKDUDNWHURP
VWHOHVĖXMHYãHWNRþRPá]GUDYiĐDYLFDSUHGVWDYRYDĢ
SUHYãHWNêFKY NWRURPQLHWGRVĢPLHVWSUHGHWL
v PDWHUVNêFKãN{ONDFKY NWRURPPODGtĐXGLDQHPDM~ 1DNDQGLGiWQHMOLVWLQHKQXtLD6RFLDOLVWLVN]DVWXSXMH
NGHEêYDĢY NWRURPGDĖRYêV\VWpPY\KRYXMHQDMYLDF YãHWN\VWLJPDWL]RYDQpVNXSLQ\WHMWRVSRORþQRVWL
MHåHQDMHURERWQtþNDMH G{FKRGN\ĖDMHFKXGREQi
ERKDWêPY NWRURPUDVWLHSRþHWĐXGtRKUR]HQêFK
MHåLGRYND 7iWRåHQDPiREURYVN~YQ~WRUQ~VLOX
FKXGRERXY NWRURPVD]Y\ãXMHPQRåVWYRGHWt
DFKDUL]PX-HV\PERORP VRFLiOQHKRRGSRUX
åLM~FLFKY FKXGREHY NWRURPVD]GUDåXM~YãHWN\
QD6ORYHQVNX1HERMRYDOD ]DVHEDDOHERMRYDOD
]iNODGQpĐXGVNpSRWUHE\RGSRWUDYtQD OLHNRY
]DOHSãLHSUDFRYQpSRGPLHQN\SUDFXM~FLFK=DSODWLOD
DåSRHOHNWULQXD SO\QY NWRURPVD]Y\ãXMHSRþHW
]DWRVWUDWRX]DPHVWQDQLDãLNDQRXDWDNPHUDM
H[HN~FLt±R WDNRPãWiWHQHPRåQRSRYHGDĢåHMH
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VRFLiOQ\DQLSUL]QiVLOQHQtP\VOH1HKRYRULDFR WRP
åHDNiMHWRYL]LWNDSUHVRFLiOQRGHPRNUDWLFN~VWUDQX
NHć]DGYDQiVĢURNRYVYRMHMYOiG\QHGRNi]DOD
]PHQLĢ]OHSãLĢD ]YêãLĢNYDOLWXåLYRWDSUiYHWêFK
FKXGREQêFKDQDMFKXGREQHMãtFK"&KiSHPåHĐXGLD
VDERMDSUDYLFRYHMRSR]tFLHNWRUiFKFHSUDFXM~FLP
]REUDĢDMWRPiORþRLPSRQHFKDODV~þDVQiYOiGD
$OHWDNDNRWRY\VYHWĐXMHPHURERWQtNRPSUHG
IDEULNDPL±ĐXGLDPXVLDSRFKRSLĢåH]DVYRMXSUiFX
Ako jediný politický subjekt chodíte medzi
VL]DVO~åLDYLDF1LHRPUYLQN\QLH]Y\ãN\
robotníkov. V ]LPHYHWUHVQHKXGDåGLVWRMtWH SRERKDWêFKDOHG{VWRMQê åLYRWSUHYãHWNêFK
SUHGIDEULNDPLQD]DþLDWNXUDQQHML QRþQHM
Niektorí zamestnávatelia na vás poslali
smeny a VQDåtWHVDRVORYLĢ]DPHVWQDQFRv.
políciu a obvinili vás z poburovania.
Má to nejaký zmysel?
TDNMDUR]XPLHPåHVDLP QHSiþLNHćLQIRUPXMHPH
0iWRYHĐNêYê]QDP1LHOHQY UiPFLYROHEQHM
URERWQtNRYR LFKSUiYDFKDOHQHUREtPHQLþ
NDPSDQHDOHDMY UiPFLSRPRFLĢDåNRSUDFXM~FLP
QH]iNRQQp0DMLWHOLDIDErtNVDWYiULDåHURERWQtFL
ĐXćRPVLHWHMDVRPãRNRYDQêåHVHPQLNWR
V~LFKV~NURPQêPDMHWRN]DND]XM~VDLPV QDPL
QHFKRGtåHVLURERWQtFLDURERWQtþN\V YćDþQRVĢRX
KRYRULDÄDVSRĖ&KPHOiUPHG]LQiVSULãLHO³ TRWRQLH UR]SUiYDĢY\KUiåDM~VDD WDNSRGREQH $OHWêPWR
PDQH]DVWUDãLD1DRSDN SROtFLDE\VDPDOD]DþDĢ
V~ĐXGLDNWRUêFKRVORYtWHFH]VRFLiOQHVLHWH
]DXMtPDĢR
QLFKSUHþRURERWQtNRPQHSUHSOiFDM~
WHOHYt]Q\PSUtKRYRURPDOHERQHMDNêPFLUNXVRP
QDGþDV\SUHþRLPQHSODWLDSUtSODWN\]DQRþQ~SUiFX
7tWRĐXGLDYHGLDR VNXWRþQRPåLYRWHYLDFDNRVL
SUHþRSRUXãXM~]iNRQ1DMPlQDYêFKRGHMHVLWXiFLD
P\VOtWH&HVWXMHPV QLPLGRSUiFHQHY\N~UHQêPL
YODNPLD DXWREXVPLR ãWYUWHMUiQRKUGODþLDDNRNRQH ~SOQH]~IDOiY ]LVNRYêFKSRGQLNRFKĐXGLDSUDFXM~
QLNWRLPQHSRćDNXMHQHPDM~þDVQDURGLQ\D ]DURELD ]DPLQLPiOQXP]GXQHFKiYDM~VLãOLDSDĢSRVYRMLFK
VRFLiOQ\FKSUiYDFKD POþN\]QiãDM~Y\NRULVĢRYDQLH
VRWYDQDSUHåLWLH THQWRãWiWVLKRYRUtVRFLiOQ\DOH
v VNXWRþQRVWLNDãOH D SRQLåRYDQLHOHERYUDYLDåHQHPDM~QDYêEHr
QDURERWQtNRv3UiYH $OHDNQHPiWHQDYêEHrWRV~XåRWURFNpSRGPLHQN\
A QDãHKQXWLHY\WYiUDREUDQXSUDFXM~FLFKĐXGtSURWL
WêPWRĐXćRPWUHED
WDNêPWRSUDNWLNiP
QDMYLDFSRP{FĢ

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2

Eduard Chmelár

Jana Paľová

0908 979 512

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)
párny týždeň:
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Prijímame OPATROVATELKY do Rakúska
a Nemecka na TPP

PRAVA hradené
UBYTOVANIE a DOVHODNÉ PRE MUŽOV,

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t3VǏOâQSBDPWOÓLoSVǏǏJTUFOJFoûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ#5ûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ$PEûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ

;JNOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
+ príplatky a 0%.&/:
,dispecing2@aii.sk

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

1 5

S
U9

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
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
45.115
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

6

6
8

D

4 9
O
5
6
7 1 4
1
2 9
K
7 9 8 5
2
U
7
5
Vox populi

Západné Slovensko
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

7
5

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

ŽENY aj PÁRY

„Ak nepôjdem voliť, automaticky sa vzdávam práva haniť či chváliť dianie na politickej scéne za uplynulé štyri roky.“
Erik Pančík - Čierny Balog
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U6
D
O
K
2
U
3

8
6

1
2
3
9
8
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4
1
3
6
2
1
8
1
9
4
6
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INZERCIA
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'<'+,B7*B'"@Politici musia
ukázať, že na ňu majú aj odvahu,
riešenia a energiu.

Balenie čokolády
a kozmetiky / ČR
Pracovník vo výrobe / ČR
Kontrolór kvality/ ČR

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

IENKY

Výročia a udalosti
sa uskutočnila posledná rozlúčka s kňazom a politickým väzňom
Antonom Srholcom v Bratislave a Skalici.

12. 1. v roku 2016
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85_0763

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

Za férové a hrdé Slovensko

0905 552 537
0915 971 823

VIDOSA S.R.O.
-/Ȏ'*ßà*2ȅ,3à",à+ß*ß!(à
ʶÑ0()"+Ȏ(Ñ...........9,96 EUR
ʶÑ373 à/ß1/(Ñ...........9,96 EUR
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TURNUSOVÁ PRÁCA
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ͽààà̞àrenewal.adz@gmail.com
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Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

CALL CENTRUM:

85_0019

Redakcia:

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

94-0002

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Objednávateľ: SPOLU – občianska demokracia, Tallerova 10, 81102 BA, IČO: 51313901, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

sudoku / práca, politická inzercia

6

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €
Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

85_0013

33-0003

85_0006

2400 EUR/mesačne Brutto

85-0008

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Skladový pracovník od 765 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

3000 EUR/mesačne Brutto

0903 431 350

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

32-0001-1

2200 EUR/mesačne Brutto

(Rakúsko)

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

variabilná zložka + ďalšie prémie

(Nemecko)

Mäsiar

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

prijme do pracovného
pomeru:

PRIJMEME

Skladník

7

32-0079

humensko
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zdravie / služby
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