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Týždenne do 29 620 domácností

ÚÈTOVNÍCTVO
- Vedenie jednoduchého
a podvojného úètovníctva
- Personalistika a mzdy
- Daòové priznania
- Zakladanie s.r.o.
87-0018

ARIAN, Masarykova 60, Michalovce
0905 794 715, ariansro@gmail.com
za NAJLEPŠIU CENU !!!

ZÁHRADNÍCTVO

KRTKOVANIE

� Prečistenie kanalizácií
� Monitorovanie kanalizácie
� Vývoz žumpy
� Prenájom mobilných WC

NAJNIŽŠIE CENY!

87-0014

- NÁTERY STRIECH
- NÁTERY VO VÝŠKACH
mobil:

zamestnaným, dôchodcom,
s.r.o., szèo
85_0330

7>ßMOFG>QBɊKȅß@BKR

www.zahradnictvo-uhrin.sk

PLASTOVÉ OKNÁ

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

VSTAVANÉ SKRINE

BENÁTSKE FARBY-OMIETKY

ROZUMNÁ PÔŽIÈKA

+1&Þ/Ș013,
*)&/013,

0940 973 777

0940 234 800

Berehovská 2213/13, TREBIŠOV
nabintplus@gmail.com

0907 924 947

62-0032

0905 188 051

0948 760 768

62-0018

Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

www.cisteniekanalizacie.sk
Pochádzam z Michalovského regiónu

0917 062 447
87-0019

87-0004

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

62-0004

PREPICHY
POD CESTY

87-0025

´
POMNIKY

ŠIROKÝ VÝBER
moderných
tvarov a farieb

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

POSTELE Z MASÍVU
už od 159,- €
Zdravotné ortopedické
matrace od 99,-€

AKCIOVÉ CENY

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

RENOVÁCIA
HROBOV

0908 580 291

0919 082 596

Nakupujte priamo od výrobcu.

87-0041

NONSTOP

87-0008

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

Najväčší výber
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.
POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk
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tel.: 0915 880 808

62-0008

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

spravodajstvo / služby
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Potravinové balíky pre rodiny v núdzi Ach, tie dovolenky
publike, asi... A to som nepožiadal štát ani o
euro pomoci, hoci som živnostník. A ani to
nespravím, lebo vidím, koľkí z nás ju potrebujú naozaj a súrne.
A keď už sme pri tých dovolenkách –
čo tak spoznať Krivoklatskú dolinu, dolinu
O dovolenkové dni prišli tí, ktorí mu- Červeného kameňa, obe na Považí, Alebo
seli zostať doma z práce. Väčšina z nich aj Látanú dolinu na Orave, či iné krásny našej
o peniaze. Súdiac podľa tlaku a kritiky na prírody od krajného východu až po západpomoc od štátu, sú mnohí doslova finančne nú hranicu? Prípadne nafúkať kolesá na
na dne. Hrozia bankrotmi, osobnými ban- bicykli? Aj to je jedna z foriem, ako si pomôkrotmi, ukončením podnikania, zatvára- žeme navzájom tu, na Slovensku.
Lebo skutočne sa mi nezdá príliš efekním živností.
Ale druhá najhlučnejšia mediálna tívne vyvážať našu štátnu pomoc napríklad
téma sú zároveň dovolenky – v zahraničí, podnikateľom na Jadrane. Použil by som aj
letecké, pri mori. Nejak mi to nejde do hla- iné výrazy, ale sem sa akosi
vy. Čakať na štátnu pomoc a zároveň takmer nehodia. Keď sa reštrikčné
po troch mesiacoch prakticky bez práce aj opatrenia utlmia, naozaj by
na – dovolenky. Nemá to logiku. Niekde sa sme mohli aj s dovolenkav niečom mýlime. Buď v tom, ako sme na mi začať u nás. O nič neprítom biedne, alebo v tom, že po takom prvom deme, to mi, prosím, verte.
S pozdravom –
polroku, ako je tento, je dovolenka pri mori
to najnevyhnutnejšie. Byť bez príjmu, ná- hlavne zdravie vám
rokovať si štátnu pomoc a zároveň žiadať o – (a aj trochu rozumožnosť cestovať k moru je naozaj viac ako mu)
divné. Možno žijem v inom svete, v inej re» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ
PRÁCE

» Zuzana Gajdošová

26. mája 1946

minibagrom

sociálna pracovníčka
Centrum konkrétnej pomoci FEMINA
– projekt Fóra života

0907 572 001

sa na Slovensku konali posledné slobodné parlamentné voľby pred nástupom komunizmu; Demokratická strana získala 62
percent hlasov, kým Komunistická strana
iba 30,37 percent.
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3x5m

rokov
na trhu

MARCIN

KAMENÁRSTVO

399€

PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

Výročia a udalosti

PLECHOVÉ
GARÁŽE
Dovoz a montáž
ZDARMA
87-0029

Je viacero možností, ako vám pomôcť. V prvom rade je potrebné zistiť,
či ste príjemcami potravinovej pomoci,
a to na stránke Slovenskej katolíckej
charity u príslušného okresného koordinátora, príp. na územnom spolku
červeného kríža alebo na ústredí úradu
práce. Príjemcami potravinovej pomoci sú osoby v hmotnej núdzi alebo osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo
krízovej životnej situácii. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú
situáciu sa považuje životná situácia
krátkodobého charakteru, z ktorej sa
občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad,
ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom
ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté
živelnými pohromami, a pod. Rodiny

Asi je to normálne, že s blížiacim sa koncom mája téma dovoleniek vyskakuje
pomaly už aj z povestnej „chladničky“.
Menej normálne je, že sa tak deje tento
rok.

s piatimi a viac deťmi majú nárok na
štyri potravinové balíčky. Okrem tzv.
veľkej potravinovej pomoci je možné
požiadať mestský úrad alebo Charitu
aj o potraviny, ktoré im poskytujú obchodné reťazce. Potravinové reťazce
môžu potraviny darovať jednotlivcom
alebo organizáciám. Cieľom je zabrániť
plytvaniu potravín, ktoré je vo veľkých
aj malých reťazcoch bežné a pomôcť
ľuďom v núdzi. Treba sa vopred ohlásiť
na Charite, kde sa potraviny z reťazcov
roztriedia a rozdajú príjemcom.
Na pomoc podobným osudom,
ako je váš, sme aj my v Centre konkrétnej pomoci FEMINA vyhlásili finančnú
zbierku na nákup a distribúciu potravín - Zje sa každé zrnko. 80 balíkov potravín pre rodiny v núdzi. Pomôžeme
a zodpovieme na vaše otázky aj cez čet
na www.centrumfemina.sk.

87-0025

„Sme osemčlenná rodina so šiestimi školopovinnými deťmi. Manžel
je invalidný dôchodca, donedávna
si privyrábal na brigádach, ja som
nezamestnaná na aktivačných prácach. Deti sú teraz počas pandémie
doma a treba im pripravovať jedlo.
Niet za čo kúpiť ovocie, zeleninu,
mäso, mliečne výrobky. Kupujeme
múku, ryžu, cestoviny, strukoviny,
mlieko, mäsové výrobky. Prosím,
pomôžte nám nakúpiť aspoň základné potraviny, aby sme nejako
zvládli toto náročné obdobie.“

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

Zemplínska Šírava

tel.: 056/647 14 38
0907 993 558 � 0911 306 467
kamenarstvo.marcin@marstone.sk
k

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI

87-0031

ZALUŽICE 89

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností,
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím
našich technických, právnych a ﬁnančných služieb.

v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR
52-0063

V prípade záujmu nás kontaktujte na
tel.č. 0907 121 212 resp. na
e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

všetky dvere
SKLADOM

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

AKCIA 270€

s montážou 419€

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

t Prešov, Podnikateľské centrum PYRAMÍDA t Košice, Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. poschodie
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66-0006-1

DUB
MATNÝ

Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

zdravie / služby, domácnosť

COVID -19 odpovede pre diabetikov

Čo je potrebné mať nachystané pri
kontakte s diabetológom?
Keď zavoláte, majte k dispozícii údaje
o nameraných hodnotách hladiny cukru
a ak si meriate ketolátky, tak aj ich výsle-

ssušičku, sporák, varnú dosku, vstavanú rúru, či kávovar?

dok. Sledujte si svoju spotrebu tekutín,
majte prehľad, koľko tekutín za deň asi
vypijete alebo užijete. Sledujte a opíšte
čo najpresnejšie svoje príznaky – únava,
smäd, močenie, kašeľ, bolesť hrdla,...

Sme tu pre vás.
ELEKTROSERVIS VALTIM Michalovce autorizovaný servis značiek Electrolux,
ZANUSSI, AEG, BOSCH, SIEMENS, gorenje, MORA a i.

Čo mám robiť, aby sa zabránilo šíreniu COVID-19 v mojom dome - a čo
mám robiť, ak má vírus v domácnosti
niekto?
Všetkým hygienickým opatreniam je
potrebné venovať zvýšenú pozornosť,
hlavne umývaniu rúk a dezinfekcii povrchov. Ak má niektorý člen domácnosti
COVID-19 je diabetikovi najlepšie izolovať sa do samostatného bytu, či chaty.
Ak to nieje možné, o to viac je potrebné
chorému dať iba vyhradený priestor
v domácnosti.

AKCIA - pre okres Trebišov - neúčtujeme prepravné náklady
iba prácu a náhradné diely.

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

Plechová strešná krytina

Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.
ONUFER.STRECHY, Humenné, tel.: 0905 866 578
e-mail: onufer.strechy@gmail.com

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

OPRAVY A SERVIS
plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce

Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.
farba
HNEDÁ

Materiály:
HLINÍK, DREVO

kd

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

6 �/m�

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY

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

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
b
tre

www.slovaktual.sk

0918 520 651, 0911 141 518 michalovce@slovaktual.sk

Ovplyvňuje COVID-19 prístup k antidiabetickým liekom, inzulínu, či
zdravotníckym pomôckam?
Sledujte si, aby ste mali doma zásoby
svojich liekov a používaných zdravotníckych pomôcok minimálne na 1 mesiac. Výrobcovia uvádzajú,
že COVID-19 nemá v súčasnosti vplyv na súčasné výrobné a distribučné
schopnosti liekov pre diabetikov.

farba
ANTRACIT

87-0040

Volajte: 056 642 3290, 0915 915 535 valiskalubomir@stonline.sk

62-0003

Ako prebieha diabetologické vyšetrenie počas tohto obdobia?
Vyšetrenia prebiehajú v súlade s Metodickým usmernením hlavného odborníka MZ SR pre diabetológiu, ktoré
sa upravuje podľa vývoja pandemickej
situácie. Všetci privítame, keď pravidelné kontroly budú môcť byť vykonávané,
ako sú diabetici zvyknutí u svojho lekára. V súčasnosti všetci diabetológovia
veľmi ochotne poradia po telefóne, mailom, alebo niektorí aj cez videohovory.
Ak si to situácia vyžiada, termín na kontrolu si dohodnete na presný deň a čas.

Potrebujete opraviť práčku, umývačku,

0905 308 280

87-0009

Aké sú príznaky a varovné signály
u diabetika, na ktoré musí dávať pozor?
Rovnaké ako u nediabetika - zvýšená teplota alebo horúčka, suchý kašeľ a
dýchavičnosť. Úvodné symptómy môžu
byť ale u diabetikov menej výrazné.
Diabetici v popísaných prípadoch mali
zriedkavejšie horúčku, tlaky na hrudníku alebo pocit skráteného dychu. Častejšie sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti,
napínanie na vracanie a vracanie. Diabetik navyše môže spozorovať neočakávané rozkolísanie, alebo vzostup glykémií.

3

85_0041

michalovsko

objednavky@montter.sk

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

www.montter.sk

STK / EK
STK/

0919 370 730, 0919 383 363

Výročia a udalosti
odoslal Samuel Morse z washingtonského Kapitolu na nádražie v
Baltimore prvý telegram na svete.

24. mája 1844

0914 177 177

bez čakania

pre osobné a užitkové vozidlá do 3,5 t
motocykle a vozíky

STK TV s.r.o. | Dopravná 4 | Trebišov

34-0028

EK
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62-0021

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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Vstaň a choď
Je medzi nami veľa ľudí, ktorí sa točia
okolo seba. Študujú, hľadajú, čo je
pre nich dobré, sústredia sa na seba
a nemajú odvahu niečo poriadne
urobiť. Jozefovi Boh povedal: „Vstaň,
vezmi si so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta (Mt, 13,20),“ alebo
„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho
matku a choď do izraelskej krajiny
(Mt, 20,20).“ Na inom mieste sa píše:
„Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila“ (Lk 17,19) alebo „Vstaň, vezmi si
lôžko a choď!“ (Mt, 9,6).
Slovo vstaň znamená aj prebudiť sa,
vstať z mŕtvych alebo vyjsť z hrobu. Potrebujeme sa niekedy prebudiť zo svojich
vlastných predstáv, pohodlia, lenivosti,
strachu a neschopnosti konať. Po slove
vstaň pokračujú Boh alebo Ježiš často
slovom choď - vyber sa na cestu, rozbehni sa do sveta, postav sa prekážke, ktorá
ti stojí v ceste.
Ježiš nás volá k proaktivite a inováciám. Všetko sa začína vierou v to, čo
nám hovorí. Musíme byť najskôr citliví
k tomu, aby sme počuli jeho hlas. Vstať
znamená opustiť svoju komfortnú zónu.
Slovo choď nás nabáda k prvému kroku.
Zdá sa mi, že pribúdajú ľudia, ktorí
majú problém „vstať a ísť.“ Nemyslím v

nasledovaní Krista, ale aj v bežnom živote. Mladí ľudia sa ma niekedy pýtajú
ako začať podnikať a ja som ešte neprišiel na inú odpoveď ako je - začať. Mnohí
sa nevedia rozhýbať a urobiť krok k manželstvu a založeniu rodiny. Nehovorím,
že by sme mali robiť veci rýchlo a bez
rozmyslu, ale skutočný svet poznávame
iba tým, že vstaneme a vykročíme. Skutočnú prácu sa nenaučíme z kníh a prednášok, ale iba z toho, že ju budeme robiť.
Máme dnes štyridsaťročné deti,
ktoré sedia pri mame za pecou a premýšľajú nad svojim životom a jeho zmyslom.
Ich matkám by som poradil aby im prestali posluhovať a povedali im: „Postav
sa na vlastné nohy a choď do sveta.“
Len tým, že prekonáme obmedzenia zo
svojho pohodlia a strachu dokážeme
objaviť svoj skutočný talent a povolanie.
Sme povolaní obohatiť
tento svet, nie vysedávať na mieste ako
nemocní a malomocní. Slová vstaň a
choď nám hovorí Boh.
On pozná našu cestu a postará
sa aj o našu
ochranu.

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
vznikol v Prešove najstarší futbalový klub na Slovensku Tatran Prešov,
vtedy pod názvom ETVE Prešov (Eperjesi Torna es Vivo Egyesület).

25. mája 1898
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Štatutári viacerých
typov organizácií, pozor!
Budete totiž od 1. júna potrebovať
elektronický občiansky preukaz.
Týmto dňom Národná agentúra pre
sieťové a e-služby aktivuje elektronické schránky na doručovanie pre
subjekty a organizácie, ktoré nie sú
zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky.
K tomuto kroku dôjde na základe
zákona o e-Governmente. Na vstup do
elektronickej schránky je potrebný aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom. Ten budú potrebovať od 1.
júna 2020 štatutári organizácií tretieho
sektora, politických strán, cirkevných
organizácií, záujmových združení, veľvyslanectvá a ďalšie subjekty, ktorých
zoznam je dostupný na Ústrednom
portáli verejnej správy: https://www.
slovensko.sk/_img/CMS4/zoznam_nezapisanych_PO.pdf.
Ministerstvo vnútra upozorňuje,
že napriek obmedzenému režimu na
policajných oddeleniach dokladov
prijímanie, výdaj či aktivácia občianskych preukazov funguje v prijateľných čakacích dobách, keďže tento rok
sa kvôli pandémii nového koronavírusu v agende dokladov neprejavila tzv.
pasová sezóna, teda nával žiadateľov o
cestovné doklady.
V súčasnosti oddelenia dokladov

fungujú päť dní v týždni. V pondelok,
utorok, štvrtok a v piatok od 8. do 14.
hodiny, v stredu od 10. do 16. hodiny.
O elektronický občiansky preukaz
či jeho aktiváciu možno požiadať na
ktoromkoľvek oddelení dokladov na
Slovensku. Výmena starého typu dokladu za elektronický je bezplatná, rovnako aktivácia občianskeho preukazu.
Vo vlastnom záujme je teda nanajvýš
vhodné využiť zostávajúci čas do začiatku uplatňovania nového spôsobu
komunikácie s vybranými subjektami
zo strany štátu.
Elektronické občianske preukazy
s čipom vydáva Slovenská republika
od decembra 2013. V súčasnosti je držiteľom platného elektronického OP 3,25
milióna občanov, pričom 62 percent,
teda vyše 2 milióny občanov, majú doklad aktivovaný, čiže majú prístup do
elektronickej schránky a môžu používať elektronické služby.

» red

Výročia a udalosti
zomrel Leonardo Vinci, taliansky barokový
operný skladateľ.

28. mája 1730

SH

OWR

ľLĿNRYD

KOŠICE

www.solodoor.sk

predajna.kosice@solodoor.sk

0910 126 582

Ponúkame CERTIFIKOVANÉ dvere
3RUDGHQVWYR=DPHUDQLH0RQW£Ŀ
Po-Pia 8:30 - 17:00 | Sobota 9:00 - 12:00

ZABUCHNITE SA
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66-0076

NOVÝOOM

INTERIÉROVÉ
3527,32ľ,$51(
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michalovsko
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Skončenie pracovného pomeru
z organizačných dôvodov
nanca vyplývajúcich zo skončenia pracovného pomeru dohodou z organizačných
dôvodov, nárok sa odvíja od dĺžky pracovného pomeru, odstupné najmenej v sume
jedného násobku priemerného mesačného
zárobku, je v prípade, keď pracovný pomer
zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov. V prípade, že pracovný
pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov a viac je zamestnávateľ povinný
poskytnúť odstupné vo výške najmenej päťnásobku priemerného mesačného zárobku.
Toto odstupné je zákonné minimum,
ktoré musí zamestnávateľ poskytnúť s tým,
že zamestnávateľ si môže so zamestnancom
nad rámec zákona dohodnúť v dohode o
skočení pracovného pomeru aj vyššie odstupné.
V prípadoch, ak zamestnanec nesúhlasí
s uzatvorením dohody o skočení pracovného pomeru, je možné predpokladať, že
zamestnávateľ bude postupovať v zmysle
ustanovení Zákonníka práce a pracovný
pomer skonči výpoveďou zo strany zamestnávateľa z organizačných dôvodov. Prípady,
kedy tak zamestnávateľ môže urobiť sme rozoberali v predchádzajúcom čísle.

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

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

www.sumanabytok.sk
Námestie Osloboditeľov 23, 071 01 Michalovce
1. poschodie /bývalý OD ŠÍRAVAN/
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Zamestnávateľ môže skončiť pracovný
pomer z organizačných dôvodov so zamestnancom dvomi spôsobmi, a to, buď
výpoveďou z organizačných dôvodov,
ktorú sme rozoberali v predchádzajúcom článku alebo dohodou o skončení
pracovného pomeru z organizačných
dôvodov.
Dohoda o skončení pracovného pomeru
je dvojstranný úkon, ktorým na základe
zhodného prejavu vôle zamestnanca a zamestnávateľa dochádza ku skončeniu pracovného pomeru k určitému dňu. Vzhľadom
na to, že ide o dvojstranný právny úkon,
strany sa môžu dohodnúť na rôznych ďalších podmienkach skončenia pracovného
pomeru a to aj nad rámec Zákonníku práce.
Dohoda o skončení pracovného pomeru
musí obsahovať obligatórne dve podstatné
náležitosti, ktorými sú vzájomný súhlasný
prejav vôle účastníkov skončiť pracovný pomer a deň skončenia pracovného pomeru.
Ak by niektorá z týchto podstatných náležitostí chýbala, dohoda by bola neplatná.
Vzhľadom na to, že pracovný pomer sa
skončil z organizačných dôvodov, je potrebné, aby tento dôvod bol v zmysle ustanovení Zákonníka práce v dohode o skončení
pracovného pomeru uvedený. Uvedenie organizačných zmien ako dôvodu skončenia
pracovného pomeru dohodou oprávňuje
následne zamestnanca na získanie odstupného.
Odstupné je jeden z nárokov zamest-

služby
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66-0101

mojkamen@centrum.sk

49-0021

0905 735 311
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riadková inzercia, vtipy / práca

Prvý stupeň
nastúpi dobrovoľne do škôl
Od prvého júna sa opäť otvoria zák- minister školstva. Do materských škôl
ladné školy, do ktorých sa môžu vrá- sa budú môcť v prvom rade vrátiť deti
tiť žiaci prvého až piateho ročníka, zdravotníkov, policajtov, vojakov a
dochádzka však bude dobrovoľná.
tých, ktorí v čase koronakrízy zabezpečujú dôležité pozície, ale aj deti rodičov,
Škôlkari a prvostupniari budú pedagogických zamestnancov. Minismôcť stráviť jún v škole za prísnych ter školstva poznamenal, že zverejnepodmienok. Bez klimatizácie, iba vo ný bude pomocný materiál k otváraniu
svojej skupine a s rezervným rúškom v materských a základných škôl. Podľa
skrinke. O otvorení školy od 1. júna roz- neho aj otvorenie jaslí by sa mohlo stihhodne jej zriaďovateľ. Otvárať sa smú núť od 1. júna, ak nie, možno to bude o
škôlky, 1. stupeň a 5. ročník základ- týždeň neskôr.
ných aj špeciálnych škôl. V škôlke bude
Predseda vlády Igor Matovič posmieť byť v skupinách najviac 15 detí, v znamenal, že základné umelecké škoškolách najviac 20 žiakov na jednu trie- ly môžu vyučovať individuálne, teda
du. Pre žiakov, ktorí nepôjdu do školy, jedného žiaka. Bližšie podmienky,
a pre vyššie ročníky bude pokračovať za akých sa bude konať takéto vyučodištančné vyučovanie.
vanie, budú zverejnené v najbližších
Premiér Igor Matovič informoval, dňoch.
že od tohto dátumu sa môžu vrátiť aj
deti do materských škôl.
Minister školstva, vedy, výskumu a
športu Branislav Gröhling povedal, že
návrat do škôl bude sprevádzať viacero
hygienických a bezpečnostných opatrení. O tom, či sa škola alebo materská
škola otvorí, rozhodne zriaďovateľ.
„Rodičia budú môcť s deťmi zostať
doma, ak sa tak rozhodnú,“ povedal
» red
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

my
to
dáme!

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
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

Otvorme si srdcia
a egÁ pokorme
Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma
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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
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0918 477 323 | www.balkona.eu

Chcete chovať hydinu?

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290
100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

MI20-21 strana-

8

63-0077

oblastné zastúpenie pre východný región

34-0002-3

splátky od 98 €

atia .
y pl
0
Zľav . 6. 202
do 1

zimné záhrady

zasklievanie terás

