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Týždenne do 26 640 domácností

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.
farba
HNEDÁ

Materiály:
HLINÍK, DREVO
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Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

www.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 363

ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ
PRÁCE
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JASENOVSKÁ 12, HUMENNÉ, 0908 631 444

62-0020

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

Využite jarné zľavy!
GARANTUJEME najnižšie ceny! Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie, rozdiel Vám vrátime.

UNITERMONT

Kukorelliho 60, HUMENNÉ
(oproti Mestskému úradu)

0915 856 447
unitermont@gmail.com

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!
TIENIACA TECHNIKA

CENY !
za NAJLEPŠIEOverená
kvalita

62-0008

Nakupujte priamo od výrobcu.

od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž
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ŽALÚZIE

interiérové, exterierové

ROLETKY

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

62-0027

Najväčší výber
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.

tel.: 0915 880 808

0907 148 965
0905 195 458

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

DFSUJGJL¡UNPļOPTģQSBOJB

.JFSPW¡ PQSPUJEBJTZ O¡NFTUJFTMPCPEZ )VNFOO©

00-0000
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POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk

STUDNE

PREDAJ Z DVORA

3ºğ,PQPMZQSPQZM©O

POSTELE Z MASÍVU
už od 159,- €

za NAJLEPŠIU CENU !!!

ZELENINOVÉ PRIESADY

87-0019

0907 572 001

87-0004

minibagrom

SºğLPCBWMOB

87-0025

Videá a fotky realizácií nájdete na:

87-0091

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

SPRAVODAJSTVO / služby
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Dávame si zabrať aj keď naozaj netreba Poplatky za školné, čo s nimi?
V redakčnom slove (a toto je už tretia verzia toho dnešného) som tuším
ešte nikdy nepoužil citát nášho čitateľa. Dúfam, že mi to prepáčite a jeho
autor, pán Dušan z Prievidze, tiež:
„Dobrý deň prajem. (Píše a pokračuje.) Posledné mesiace a týždne nám
všetkým dávajú zabrať. Je to hlavne v
dôsledku celosvetového problému
šírenia sa nebezpečného vírusového
ochorenia. Čo je však možno ešte horšie, je nedokonale vysvetlená alebo
chápaná „pomoc“ seniorom v tomto
období. Je to totiž absolútne neetický
fakt, s ktorým sa občas človek stretáva
v realite. Stalo sa mi, žiaľ, že skupina
mladých ľudí mi takmer neumožnila
ísť do hypermarketu v podvečerných
hodinách. V skutočnosti bol poloprázdny... Je možné , že aj oni sa dožijú
vyššieho veku a potom možno dostanú
rozum...“
Nuž, nariadenie vzniklo s účelom chrániť dôchodcov. To bol dobrý
úmysel. V uplynulých dňoch si však
vďaka jeho striktnému dodržiavaniu
zo strany „empatických“ mladších
ľudí dôchodcovia nesmeli nakúpiť ani
v sobotu. „Len pre bielych“ z minulého storočia sa zmenilo na Slovensku
súčasnosti „len pre mladých“. A zo

Tým, že za niektoré predškolské a
školské zariadenia sú rodičia detí,
ktoré ich navštevujú, povinní platiť
školské poplatky, vyvstáva otázka,
čo s nimi v čase, keď sú tieto zariadenia na základe rozhodnutia vlády
zatvorené.

strany niektorých tých mladých viedlo
takmer k pouličnému lynču dôchodcov. Nemožno sa vyhovárať na „Matoviča“ - mimochodom, iba na hlavného
hygienika, ak už a na krízový štáb...
Kam sa podela spoločenská zodpovednosť, súdnosť? Kam sa podela
empatia mladých? Kam sa podela ich
ľudskosť? Kam sa podela spomienka
na to, že niekoľkí ešte žijúci z tých starkých boli súčasťou pádu nacistického
Berlína pred 75 rokmi? Že prežili 50 – te
roky, že zvládli diktatúru boľševizmu?
Teraz majú trpieť diktát bezohľadnosti?
Na Slovensku sa začala – spontánne a masovo – veková segregácia. A s
ňou nenávisť. Nenávidíme Rómov, nenávidíme migrantov, nenávidíme každého, kto je iný, najnovšie nenávidíme
našich starkých. Milujeme iba seba. A
svoje práva. Svoj rozmach a svoj rozlet.
Svoje ja. S takouto „láskou“
sa však žiť nedá. Vegetovať zjavne áno. Stačí
vám to, vy, mnohí mladší? (Určite – dúfam – nie
všetkým.)
S pozdravom –
za zdravý rozum

Je v plnej kompetencii zriaďovateľov materských škôl, základných
škôl, základných umeleckých škôl,
školských klubov detí a centier voľného času či, a v akej miere, pri vyberaní
poplatkov zohľadnia výnimočnosť tejto
situácie.
Výšku školného v materskej škole zriadenej obcou určuje obec všeobecne záväzným nariadením. Obec
musí zohľadniť ustanovenie, podľa
ktorého príspevok v materskej škole na
základe rozhodnutia zriaďovateľa sa
neuhrádza v plnej výške za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v
čase školských prázdnin alebo ak bola
prerušená prevádzka materskej školy
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi.
Súkromné zariadenia (súkromné
materské školy, súkromné školy, súkromné umelecké školy)
Pokiaľ ide o súkromné materské
školy a súkromné školy, vo vzťahu k
plateniu školného je podstatný obsah
zmluvy medzi zákonným zástupcom
a materskou školou/školou. Súkromná

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

materská škola/škola sa môže taktiež
rozhodnúť, že bude postupovať podľa §
28 ods. 7 školského zákona a na základe rozhodnutia samotnej školy nebude
požadovať celú úhradu školného ale
len jeho pomernú časť.
Základné umelecké školy, školské kluby detí a centrá voľného času
V čase, kedy už bude oficiálne deklarované, že zariadenia sa do konca
školského roka neotvoria, je možné,
aby zriaďovateľ týchto zariadení prijal
všeobecne záväzné nariadenie (ak už
nie je táto situácia v planom znení riešená), ktorým upraví, ako, či a v akej
výške budú platby vrátené. Zriaďovateľ
pritom musí brať do úvahy aj to, či hodiny neprebiehajú online a teda vyučovanie sa nezastavilo.

» Zdroj: VIA IURIS

Sucho nadobúda formu katastrofy

87-0011

Suchom rôznej intenzity sú postihnuté viac ako dve tretiny Slovenska, pričom výrazné až výnimočné
pôdne sucho je v celom profile na
približne dvadsiatich percentách
územia a zasahuje okrem juhozápadu tiež severné časti západného,
stredného a východného Slovenska. Ani dlhodobejšie prognózy počasia neavizujú zmenu. Zrážky sú
občas síce hlásené, ale ich intenzita
je väčšinou iba symbolická.
Slovenský hydrometeorologický
ústav (SHMÚ) eviduje na Slovensku
v rámci monitoringu pôdneho sucha
postupné zhoršovanie situácie. V povrchovej vrstve pôdy je mierne až extrémne sucho na 95 percentách celkovej
obrábanej plochy. Deficit vlahy je pozorovaný už na takmer celom území SR
okrem najvyšších polôh. SHMÚ v tejto
súvislosti už niekoľkokrát vydal aj výstrahy. Situácia sa podľa monitoringu
meteorologického sucha naďalej zhoršuje. Aktuálne prevažujú na Slovensku
podľa ústavu veľmi suché až extrémne

suché podmienky. „Podľa indexu SPEI
je na väčšine staníc extrémne sucho,
veľmi sucho je na desiatich staniciach.
Mierne sucho je len na Sliači,“ spresnil
Slovenský hydrometeorologický ústav.
Normálne podmienky sú už prakticky
iba v Žiari nad Hronom a na Sliači. Najhoršia situácia je v Čadci a v Medzilaborciach. Veľmi zlá je v Kuchyni, Švedlári a v Spišských Vlachoch.
Ovocinári a záhradkári v uplynulých dňoch riešili mierne až závažné
poškodenie budúcej úrody mrazmi, na
toto obdobie s neobvyklou intenzitou
a taktiež ustálenosťou v počte dní za
sebou. Tu neboli veľké rozdieli medzi
nížinami a oblasťami s vyššou nadmorskou výškou. V kotlinách už podľa
SHMÚ nie je snehová pokrývka a všade je mimoriadne sucho. „Práve suché
povrchové vrstvy zemského povrchu a
studené, veľmi suché vzduchové hmoty, ktoré k nám prechodne prúdia od
severu až severovýchodu, sú hlavnými faktormi, ktoré vplývajú teraz na
pokles teploty vzduchu,“ informoval
SHMÚ.

kull.sro@gmail.com - 0905 594 814

61_0035

www.lesenie.net TERAZ
lešenie a doplnky
-10%
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Prezidentka varuje
pred nárastom domáceho násilia

Sprievodným javom dlhodobej
izolácie je aj nárast domáceho násilia,
páchaného najčastejšie na ženách, deťoch a senioroch. Aj na Slovensku sa
tento trend potvrdil. Konštatovala to
prezidentka SR Zuzana Čaputová na
sociálnej sieti.
V porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka stúpol počet volaní žien
hľadajúcich pomoc až štvornásobne.
Prezidentka je presvedčená, že obete
domáceho násilia musia mať väčšiu
dôveru, že po nahlásení prípadu budú
dostatočne chránené. „Ak zažívate násilie zo strany blízkeho človeka a ste v
ohrození života alebo zdravia, môžete
kontaktovať políciu na čísle 158. Urobte
tak aj vtedy, ak máte podozrenie, že je v
ohrození niekto vo vašom okolí,“ varuje prezidentka.
„Ak sa potrebujete poradiť a získať
informácie o tom, čo môžete v kritickej

situácii robiť, kontaktujte bezplatnú národnú linku pre ženy zažívajúce násilie
0800212212, ktorá funguje nonstop,“
informuje Zuzana Čaputová. Kontakty
na organizácie, ktoré poskytujú pomoc
a ubytovanie obetiam násilia aj ich deťom, sú dostupné aj na webovej stránke
zastavmenasilie.gov.sk.
Deti a mladí ľudia nájdu pomoc
a podporu na nonstop Linke detskej
dôvery 116 111, na Linke detskej istoty
0907401749 alebo v nonstop online
poradni
ipcko.sk/chatova-poradna.
Viac informácií o ďalších možnostiach
pomoci pre deti zažívajúce násilie sú
dostupné aj na stránke detstvobeznasilia.gov.sk.
Všetky uvedené kontakty môžete
využiť aj v prípade, ak poznáte ženu,
dieťa alebo inú osobu ohrozenú násilím a chcete sa poradiť o tom, čo môžete urobiť. V súčasnosti by sme všetci
mali ešte citlivejšie vnímať, čo sa deje
v našom okolí. Môžeme tak zachrániť
ľudí, ktorí sa ocitli v bezvýchodiskovej
situácii.

0918 623 064

87-0013

V porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka stúpol počet volaní
žien na núdzové linky, hľadajúcich
pomoc, až štvornásobne.

ROZUMNÁ PÔŽIÈKA
0907 924 947

4. mája 1953

Foto: prezident.sk, autor: Peter Konečný

Výročia a udalosti

získal Ernest Hemingway za román Starec a more Pulitzerovu cenu.

ZÁHRADNICTVO

- NÁTERY STRIECH
- NÁTERY VO VÝŠKACH
mobil:

0940 973 777
7>ßMOFG>QBɊKȅß@BKR

LETNIČKY

85_0282

» red
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*)&/013,

MUŠKÁTY SURFÍNIE
BEGÓNIE
TRVALKY A INÉ

62-0024

STROMY KVETY
KRÍKY OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ PORADENSTVO
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY
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GAŠTANOVA 4, HUMENNÉ
www.zasas.sk
0905 303 973

62-0032

zamestnaným, dôchodcom,
s.r.o., szèo

viny

PRíRODA,PRÍRODA
SUDOKU / služby
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Súčasťou tela novoobjaveného živočícha sú plasty

Vedci objavili nový druh kôrovca

Doposiaľ neznámy druh kôrovca
objavili vedci v oblasti Mariánskej
priekopy. V tele živočícha našli dokonca aj stopy plastov. Ešte v marci
o tom informovala slovenská pobočka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF).

Kôrovca nachádzajúceho sa v hĺbke
viac ako 6900 metrov nazvali Eurythenes plasticus. Takýmto pomenovaním
živočícha chcel tím vedcov z Univerzity v Newcastle poukázať na problém
plastového odpadu v prírode. Výskum
podporila aj WWF, teda medzinárodná
mimovládna organizácia podporujúca
ochranu, výskum a obnovu životného
prostredia, ktorá tiež upozorňuje na
problematiku plastového znečistenia.

nii sa venuje výskumu najhlbších miest
planéty. Nový druh kôrovca objavili v
Mariánskej priekope v oblasti medzi
Japonskom a Filipínami, v hĺbke viac
ako 6 900 metrov. „Keď pomenúvame
novoobjavený druh, pozeráme sa na
to, čo je preň charakteristické,“ hovorí morský biológ Alan Jamieson, ktorý
tím vedcov vedie. „Tohto kôrovca sme
nazvali Eurythenes plasticus, pretože
jednou z najšokujúcejších vecí, ktorá
sa s ním spája je, že súčasťou jeho tela
sú plasty. Chceme poukázať na to, aký
vplyv má človek na druhy, ktoré stále
iba spoznávame. A podporiť požiadavku na rýchle kroky k zastaveniu znečisťovania oceánov plastovým odpadom,“
objasňuje odborník. Výsledky výskumu
pritom potvrdili, že v tele živočícha boli
zvyšky polyetyléntereftalátu, známeho
pod označením PET. Tento typ plastu sa
používa na výrobu fliaš, nádob na jedlo
či textilných vlákien.

foto zdroj WWF Slovensko

Vedci objavili nový druh kôrovca.

sme ich vôbec spoznali,“ hovorí Heike
Vesper, ktorá má na starosti program
ochrany morí a oceánov vo WWF Nemecko. Táto organizácia upozorňujúca
na problém plastového odpadu v prírode spustila minulý rok celosvetovú
Skúmajú najhlbšie miesta planéty
petíciu za globálnu dohodu o zastavení
Tím morských biológov a biologičiek
znečisťovania oceánov týmto odpadom,
z Univerzity v Newcastle vo Veľkej Britáktorú podpísalo už viac ako 1,6 milióna
ľudí. Zároveň WWF zverejnila veľkú štúPoukazujú na problém
diu o plastoch, podľa ktorej ich spotreba
plastového odpadu v prírode
„Novoobjavený druh Eurythenes stále rastie. V roku 2016 bolo vyrobeplasticus nám ukazuje, ako ďaleko sia- ných na svete 396 miliónov ton nových
hajú dôsledky nášho nezodpovedného plastov, to je 53 kilogramov na každého
nakladania s plastovým odpadom. Na obyvateľa planéty. Až 40 percent z tohto
najodľahlejších miestach planéty, v naj- množstva bolo určených len na jedno
V tele kôrovca našli stopy plastov. hlbších miestach oceánu žijú živočíchy, použitie a malo životný cyklus kratší
foto zdroj WWF Slovensko ktorých telá obsahujú plasty skôr, ako ako jeden rok. „Štúdia WWF uvádza,

že v prírode pribudne každý rok asi 100
miliónov ton plastového odpadu, veľká časť z tohto množstva skončí práve
v moriach a oceánoch. Na to, aby sme
zastavili znečisťovanie prírody, morí a
oceánov plastmi nestačia lokálne aktivity. Krajiny musia spojiť sily a prijať medzinárodnú dohodu,“ hovorí Miroslava
Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko
a dodáva, že nie každý jedinec E. plasticus dnes obsahuje plasty. „Ak sa nám
podarí vyriešiť problém znečisťovania
morí plastovým odpadom, tak meno,
ktoré tento živočích dostal, zostane pre
ľudstvo len výstrahou. Bude nás varovať
pred tým, kam môže viesť nezodpovedný prístup k ochrane prírody.“
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0918 973 129 | www.balkona.eu

U4 7

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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Nosenie rúška – povinnosť a výnimky
Od 25. marca až do odvolania platí čom „pri pobyte v prírode“, „v aute“ či
povinnosť nosenia ochrany na tvá- v „kabíne vozidla verejnej dopravy“
ri, ktorá prekrýva nos a ústa. Od 21. platia výnimky.
apríla 2020 je špecifikovaná takto:
Výnimku z pohybu na verejnosti
opatrenia stanovujú pre pohyb „v príVšetkým osobám sa zakazuje vy- rode“. Hoci ide o pojem, ktorý nemá
chádzať a pohybovať sa na verejnosti MDVQ¼GHҤQ¯FLXVPHWRKRQ£]RUXŀHLGH
bez prekrytia horných dýchacích ciest o pohyb vo verejne prístupnej zeleni a
(nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, teda sa týka verejne prístupných lesov,
šatka alebo iné prostriedky, ktoré brá- O¼NÏLSDUNRY7£WRY¿QLPNDNHÑŀHLGH
nia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou: o verejný priestor, nijak nevplýva na
ɧGHW¯GRURNRYYHNX
nosenie rúška v obydlí či na súkromɧRV¶EVR]£YDŀQ¿PLSRUXFKDPLDXWLV- nom pozemku.
tického spektra
V prírode nemusia nosiť rúško osoɧRV¶EYX]DYUHWRPYR]LGOHDNV¼YģHW- E\ŀLM¼FHYVSRORÏQHMGRP£FQRVWLDNMH
ky osoby v aute zo spoločnej domác- ich vzdialenosť od iných osôb minimálnosti
QHPHWURYDRVRE\QHŀLM¼FHYVSRORÏɧ YRGLÏRY YHUHMQHM GRSUDY\ NWRU¯ V¼ nej domácnosti pri pobyte v prírode, ak
sami v uzavretej kabíne oddelene od ich vzájomná vzdialenosť je minimálne
ostatného priestoru určeného na pre- PHWURY
pravu osôb
ɧRV¶EŀLM¼FLFKYVSRORÏQHMGRP£FQRVWL
pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialeQRVħRGLQ¿FKRV¶EPLQLP£OQHPHWrov
ɧ RV¶E QHŀLM¼FLFK Y VSRORÏQHM GRP£Fnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzáMRPQ£ Y]GLDOHQRVħ MH PLQLP£OQH 
metrov.
Povinnosť nosiť rúško je teda stanovená pre pohyb „na verejnosti“, pri» Zdroj: VIA IURIS

ANTIKORÓZNE CENTRUM

RM Car Servis

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

RM - Car Servis. s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov
0948 204 570 I rm.car.servis@atlas.sk

2. mája 1945

83-0047

PIESKOVANIE

Výročia a udalosti

dobyla Červená armáda Berlín.

6. mája 1937

Výročia a udalosti

havaroval a zhorel Hindenburg, najväčšia
vzducholoď všetkých čias.

7. mája 2009

na samite Európskej únie v Prahe bolo
založené Východné partnerstvo.

my
to
dáme!

www. pr ofilin ves t. s k

Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma

27-0014-5

SENIANSKE
RYBNÍKY

Otvorme si srdcia
a egÁ pokorme

0918 217 665
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Lídri, ktorých nevidieť

Pomôžme našej kultúre, už sa dá

Slovo líder sa často používa na označenie šéfov, manažérov, politikov alebo
výnimočných športovcov. Označujú
sa takto ľudia, ktorí vedia strhnúť a
viesť druhých. Otázkou je, akým spôsobom dokážu strhnúť masy a kam ich
dovedú.

Uvoľnenie bezpečnostných opatrení, ktoré je už niekoľko dní platné a
týka sa obchodných prevádzok do
300 štvorcových metrov, sa týka i
malých kníhkupectiev.

konávajú obmedzenia a prekážky. Pády
a prehry ich posilňujú a vidia budúcnosť
skôr ako ostatní. Niekedy sú predmetom
posmechu a nepochopenia. Nečakajú od
sveta vďačnosť a slávu, v tichosti sa tešia
z úspechov druhých. Poznám takéhoto
lídra a je mi cťou spolupracovať s nim.
Pomáha ľuďom, ktorí padli, aby sa dostali
História je plná smutných správ o do neba. Znie to zvláštne ale toto je jeho
„lídroch,“ ktorí boli manipulátormi a hlavná práca. A robí ju perfektne – slúžiť
vrahmi. Úlohou lídra nie je vyniknúť, ale ľuďom na okraji spoločnosti a Pánu Bohu.
pomôcť vyniknúť druhým. Líder nemá Pokorne, s láskou a bez veľkých slov. Pán
viesť ľudí tam, kam chce on, ale tam kam farár Vladko Maslák z OZ Dobrý Pastier.
Líder nepomáha sebe k úspechu, ale
chcú oni.
Skutoční lídri idú s kožou na trh, druhým ľuďom k užitočnosti a šťastiu.
nesú zodpovednosť za svoje rozhodnu- Nie je ho niekedy vidieť, ale je dôležitejší
tia aj za činy svojich spolupracovníkov, ako slávne celebrity v médiách. Naučme
statočne znášajú neúspechy a kritiku. sa vnímať skutočných lídrov v našom
Pri neúspechu sa pozerajú do zrkadla, okolí a uvidíme, že svet je oveľa krajší ako
pri úspechu sa tešia z ocenenia druhých. večerné správy. Dnes potrebujeme lídrov
Sú múdri, ale nepotrebujú to prezentovať akcie a nie prázdnych
navonok. Vedia čo všetko ešte nevedia. rečí, lídrov zameraPrepájajú ľudí okolo seba, budujú dôveru ných na budúcnosť a
a spoluprácu. Sú slobodní, nepotrebu- nie minulosť. Hovorí
jú sa nikomu zapáčiť, hovoria a konajú sa, že nám chýbajú
podľa svojho svedomia. Nechcú funkcie lídri. Nechýbajú. Len
a vyznamenania, neradi sa prezentujú ich niekedy hľav médiách. Robia dobré veci v skrytosti dáme na nea pochopili, že skutočné bohatstvo je to, s p r á v n y c h
čo rozdali a nie to, čo nahromadili. Majú miestach.
predstavivosť, vidia súvislosti, radi pre» Ján Košturiak

Ministerka kultúry Natália Milanová v tejto súvislosti pripomína nielen
potrebu zodpovednosti.
„Otvorenie malých kníhkupectiev
pomôže jednak samotným kníhkupectvám prekonať zlú ekonomickú situáciu, ale určite rovnako poteší aj milovníkov literatúry, ktorí si dlhší čas pre
seba nemohli v jedinečnom prostredí
kníhkupectva zadovážiť novú knihu,“
povedala ministerka Milanová a pripomenula, že k možnosti otvoriť malé
kníhkupectvá prišlo v predvečer Svetového dňa kníh a autorských práv (23.
4.). „Buďme aj napriek postupnému
uvoľňovaniu bezpečnostných opatrení
naďalej zodpovední, tolerantní a ohľaduplní. Jedine tak sa nám spoločne
podarí prekonať tieto neľahké časy a
vrátiť sa čo najskôr do normálneho režimu,“ pripomenula ministerka kultúry.
Taktiež informovala, že popri
kníhkupectvách sa budú môcť otvoriť
aj ďalšie obchody s kultúrnymi tovarmi
a komerčné prevádzky poskytovateľov

Výročia a udalosti
Bratislava a Viedeň podpísali zmluvu
o oficiálnom partnerstve.

služieb kreatívneho priemyslu, ak sa
nachádzajú mimo nákupných centier
a obchodných domov, a zároveň neprekračujú určenú plochu do 300 m2.
Medzi ne patria aj hudobniny, antikvariáty, obchody s výtvarnými či inými
umeleckými dielami, predajne ľudových remeselných výrobkov, dizajnérske či architektonické štúdiá a predajne
s výtvarnými či hudobnými potrebami.
Jeden tip by sme mali. Blíži sa Deň
matiek. Čo tak tento rok k obvyklému
kvietku pridať nejakú knižku, nejaký
umelecký predmet, dekoráciu? Netradičná doba si pýta netradičné konanie.
A určite aj naše mamy poteší takýto
nápad.

» red

Výročia a udalosti
bolo podpísané ukončenie druhej svetovej
vojny v Európe.

8. mája 1945

33-0044

3. mája 1993
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Poplatky za školné, čo s nimi?
Tým, že za niektoré predškolské a
školské zariadenia sú rodičia detí,
ktoré ich navštevujú, povinní platiť
školské poplatky, vyvstáva otázka,
čo s nimi v čase, keď sú tieto zariadenia na základe rozhodnutia vlády
zatvorené.
Je v plnej kompetencii zriaďovateľov materských škôl, základných
škôl, základných umeleckých škôl,
školských klubov detí a centier voľného času či, a v akej miere, pri vyberaní
poplatkov zohľadnia výnimočnosť tejto
situácie.
Výšku školného v materskej škole zriadenej obcou určuje obec všeobecne záväzným nariadením. Obec
musí zohľadniť ustanovenie, podľa
ktorého príspevok v materskej škole na
základe rozhodnutia zriaďovateľa sa
neuhrádza v plnej výške za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v
čase školských prázdnin alebo ak bola
prerušená prevádzka materskej školy
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi.
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Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

Základné umelecké školy, školské kluby detí a centrá voľného času
V čase, kedy už bude oficiálne deklarované, že zariadenia sa do konca
školského roka neotvoria, je možné,
aby zriaďovateľ týchto zariadení prijal
všeobecne záväzné nariadenie (ak už
nie je táto situácia v planom znení riešená), ktorým upraví, ako, či a v akej
výške budú platby vrátené. Zriaďovateľ
pritom musí brať do úvahy aj to, či hodiny neprebiehajú online a teda vyučovanie sa nezastavilo.

INZERCIA

Jana Paľová

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)
párny týždeň:
Humenné, Brekov, Jasenov, Kochanovce, Topoľovka, Medzilaborce, Snina, Čemerné, Vranov
nad Topľou
nepárny týždeň:
Humenné, Brestov, Papín, Závadka, Medzilaborce, Dlhé nad
Cirochou, Zemplínske Hámre,
Čemerné, Vranov nad Topľou,
Sečovská Polianka, Sedliská, Slovenská Kajňa, Tovarné, Zámutov

Medzilaborce

» Zdroj: VIA IURIS

Výročia a udalosti

5. mája 1945

Bližšie info na tel. čísle: +421 902 099 990

62-0025

s bednením a šalovaním do TPP,
nástup je možný ihneď, práca po SK.

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t3VǏOâQSBDPWOÓL ,04&$1*-Ǝ¶,ûNFTBǏOFCSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
t70%*Ǝ# 5ûNFTBǏOFCSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
t70%*Ǝ$PEûNFTBǏOFCSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF

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

NÁSTUP IHNEĎ

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko

94-0060

XAMEX s.r.o

CHEMSTROJ, s.r.o., Priemyselná 720, Strážske 072 22
H Ľ A D Á M E

CNC operátor - programátor
práca na CNC obrábacích strojoch (fréza + carusel)
výroba súčiastok podľa výkresovej dokumentácie
programovanie, zoradenie a obsluha strojov, programovací jazyk Heidenhain
kontrola kvality, meranie vyhotovených výrobkov, súčiastok
preverovanie presnos� výrobku
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94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
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

87-0038

Beneﬁty:
− perspek�vna a stabilná ponuka na dobu neurčitú
− zodpovedajúce ﬁnančné ohodnotenie podľa dosahovaných pracovných výsledkov
− možnosť osobného rastu
− možnosť TPP alebo živnos�
− stravovanie v areáli ﬁrmy s príspevkom zamestnávateľa
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BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Stredné Slovensko

od 6 €/hod na TPP; od 9 €/hod. na živnosť

Kontaktná osoba: Monika Marcinová, monika.marcinova@chemko.sk

Snina

Vranov n/Top¾ou

americká armáda oslobodila koncentračný tábor Mauthausen.

Prijme šikovných stavebných
robotníkov, ktorí majú skúsenosti

−
−
−
−
−

0908 979 512

Humenné

87-0005

Firma

materská škola/škola sa môže taktiež
rozhodnúť, že bude postupovať podľa §
28 ods. 7 školského zákona a na základe rozhodnutia samotnej školy nebude
požadovať celú úhradu školného ale
len jeho pomernú časť.

Súkromné zariadenia (súkromné
materské školy, súkromné školy, súkromné umelecké školy)
Pokiaľ ide o súkromné materské
školy a súkromné školy, vo vzťahu k
plateniu školného je podstatný obsah
zmluvy medzi zákonným zástupcom
a materskou školou/školou. Súkromná

J
ODBORNE
STI
SPÔSOBILO

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

85-0267
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