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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

0907 572 001

0940 973 777
7>ßMOFG>QBɊKȅß@BKR

00-0000

JASENOVSKÁ 12, HUMENNÉ, 0908 631 444

87-0008

J
ODBORNE
STI
SPÔSOBILO

PREPICHY
POD CESTY
62-0004

62-0008

tel.: 0915 880 808

PREDAJ Z DVORA

87-0019

0907 148 965
0905 195 458

0908 580 291

ZELENINOVÉ PRIESADY

STUDNE

- NÁTERY STRIECH
- NÁTERY VO VÝŠKACH
mobil:

využitia
kamerového
systému

Nakupujte priamo od výrobcu.

za NAJLEPŠIU CENU !!!

+1&Þ/Ș013,
*)&/013,

minibagrom

s možnosťou NONSTOP

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

ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ
PRÁCE

85_0330

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

87-0005

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

Týždenne do 26 640 domácností

87-0025
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G&V - stav s.r.o.

Bližšie info: gsvstavs.r.o@gmail.com, 0908 342 576, 0915 148 405

62-0034

Realizujeme komplexné stavebné práce a rekonštrukcie domov, bytov,
polyfunkčných objektov.
/sadrokartonárske práce, dlažby , stierky, altánky, celé stavby na kľúč/

CHCETE MENIŤ OKNÁ?
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!

od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

interiérové, exterierové

ROLETKY

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém
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62-0019

CENY !
za NAJLEPŠIEOverená
kvalita

ŽALÚZIE

62-0027

TIENIACA TECHNIKA
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Ach, tie dovolenky

COVID -19 odpovede pre diabetikov

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.

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.

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

Zemplínska Šírava

CHUŤ

viny

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

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,...
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.
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.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Chutné zeleninové nátierky a šaláty plné vitamínov

Jar na tanieri

Po zime náš organizmus priam
prahne po vitamínoch. V týchto
dňoch nám však už nič nebráni v
tom, aby sme oprášili košík a vyrazili na trh nakúpiť sviežu jarnú zeleninu. Pripraviť si z nej môžeme chutné
nátierky či šaláty.
Na pultoch obchodov či u predajcov na
trhu je už v ponuke dostatok mladej jarnej
cibuľky, reďkovky, šalátov či pažítky. Využitie tejto chrumkavej zeleniny plnej vitamínov je v našej kuchyni mnohoraké a
príprava chutných šalátov či nátierok z nej
nezaberie veľa času. Prinášame zopár námetov v podobe jednoduchých receptov.

do uvarené vajcia, 1PL nasekanej pažítky, citrónovú šťavu a soľ na dochutenie,
reďkovku na zdobenie pokrájanú na kolieska

Postup: Maslo dáme do misky, necháme ho zmäknúť a následne vymiešame s
krémovým syrom a soľou. Na strúhadle
s väčšími slzičkami postrúhame umyté
reďkovky a na tvrdo uvarené vajíčka a pridáme do misky k vymiešanému maslu so
syrom. Ochutíme citrónovou šťavou. Nátierku podávame natretú na tmavý alebo
celozrnný chlieb. Ozdobíme nasekanou
pažítkou a kolieskami reďkovky.
ilustračné foto

Zemiakový šalát s reďkovkami
Suroviny: 500 g zemiakov, 3PL olivo- umyté a na kolieska nakrájané reďkovky.

autor RitaE pixabay

Nátierka s jarnou cibuľkou
Postup zálievka: Nivu pretlačíme cez
Suroviny: 1/2 zeleru, 4 mrkvy, 2 jarné vého alebo repkového oleja, 2PL jablčné- Zalejeme zálievkou, dobre premiešame a sitko, prípadne poriadne pomrvíme medzi
cibuľky, šťavu z polovice citróna, 250 g
tvarohu, 1 biely jogurt, soľ

Postup: Zeler a mrkvu najemno nastrúhame, jarnú cibuľku pokrájame
na kolieska, všetko vložíme do misky a
dôkladne premiešame. Pridáme šťavu
z citróna, tvaroh, biely jogurt a opäť premiešame. Dochutíme soľou. Podávame s
celozrnným chlebom, prípadne bagetou.

ho octu, 2 ČL horčice, 1ČL medu, 8 reďko- necháme odstáť. Šalát pred podávaním
viek, 2PL nasekanej pažítky, soľ, mleté posypeme nasekanou pažítkou.
čierne korenie

Postup na zálievku: Metličkou v miske vymiešame horčicu, ocot, med, soľ a
mleté čierne korenie a za stáleho miešania prilievame olej.
Postup na šalát: Zemiaky umyjeme,
vložíme do hrnca s vriacou vodou a uvaríme do mäkka. Po uvarení zo zemiakov
zlejeme vodu a necháme ich vychladReďkovková nátierka
Suroviny: 3 viazaničky reďkovky, 100 núť. Zemiaky zbavíme šupky, rozkrojíme
g masla, 3 ks krémového syra, 3 na tvr- na polovice a vložíme do misy. Pridáme

prstami, dáme do misky a vymiešame s
citrónovou šťavou dohladka. Pridáme majonézu, kyslú smotanu, prípadne biely jogurt,
worcesterskú omáčku, podľa potreby soľ.
Jarný šalát
s reďkovkami a pažítkou
Postup šalát: Šalát rozoberieme na
Suroviny na šalát: 2 ks hlávkového jednotlivé listy, opláchneme ich a nechášalátu, viazaničku reďkovky, 2 vajcia, 1PL me odkvapkať. Reďkovku pokrájame na
nasekanej petržlenovej vňate, 1PL nase- kolieska, vajcia na osminky. Šalátové listy
kanej pažítky
rozložíme na väčší tanier, na ne navrstvíSuroviny na zálievku: 150 g syra s me reďkovku aj vajcia, prelejeme pripravemodrou plesňou, 2PL citrónovej šťavy, nou zálievkou a posypeme petržlenovou
2PL majonézy, 125 ml kyslej smotany prí- vňaťou a pažítkou. Podávame s tmavým
padne bieleho jogurtu, 1 KL worcesterskej pečivom.
omáčky, soľ
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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Najlepšie ceny okien v okolí...

62-0035

PROFI PRÍSTUP RÝCHLE DODANIE KVALITNÁ MONTÁŽ

87-0011

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.

62-0036

ONUFER.STRECHY, Humenné, tel.: 0905 866 578
e-mail: onufer.strechy@gmail.com

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

výkup zadĺžených nehnuteľností
osobné stretnutie do 24 hodín

sprostredkovanie
predaja nehnuteľností

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI

,
mete.tam
Steapvoia
je
trebu

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

kd

ANTRACIT
7016

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.

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

objednavky@montter.sk

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

PRÍSTREŠKY - TERASY � RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY � SKLENENÉ STRECHY � STAVEBNÉ PRÁCE
52-0063

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

farba
HNEDÁ

Materiály:
HLINÍK, DREVO

farba
ANTRACIT

Videá a fotky realizácií nájdete na:

www.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 363

TIP na výlet

Bačkov

Slanec

Parič
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Kráľovský Chlmec
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87-0091

0917 988 921

Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.
99-0092

finančná výpomoc pri riešení Vašich problémov
vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

62-0003

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

spravodajstvo / služby
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Storočnica Jána Pavla II.

Vstaň a choď

Slovenská pošta si s Poľskom pripomína 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. a pri tejto príležitosti vydala v pondelok (18. 5.) poštovú
známku „Spoločné vydanie s Poľskom: 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. (1920 – 2005)“ s
nominálnou hodnotou 1,70 eura.

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

24. mája 1844
» Zdroj: TS Slovenská pošta

49-0021

Poštová známka s rozmermi 36,8 x
26,5 mm, vychádza vo forme upraveného tlačového listu so 6 známkami a 6
kupónmi. Známku vytlačila technikou
ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko,
s.r.o.
Motívom poštovej známky je Ján
Pavol II. so svätožiarou s rodným domom vo Wadowiciach v pozadí a námetom kupónu je stretnutie Pápeža
Jána Pavla II. s Jánom Chryzostomom
kardinálom Korcom.
Súčasne s poštovou známkou je
vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou
FDC s dátumom 18. 5. 2020 a domicilom
mesta Bratislava. Motívom FDC obálky
je kľačiaci pápež pri modlitbe. Motívom FDC pečiatky je holubica (symbol
Ducha Svätého) a nápis Karol Wojtyla,
1920 – 2005. FDC vytlačila technikou
oceľotlače spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky je poľský autor Maciej
Jędrysik. Autorom FDC, rytiny FDC a
FDC pečiatky je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD. Ján Pavol II. – vlastným me-

nom Karol Wojtyla – sa narodil 18. mája
1920 vo Wadowiciach v Poľsku ako
druhý syn rodičom Karolovi Wojtylovi
a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Keď
mal 9 rokov zomrela mu matka a o tri
roky neskôr i jeho starší brat Edmund.
Otec zomrel v roku 1941.
Počas 2. svetovej vojny začal tajne
študovať teológiu, v ktorej po oslobodení Poľska pokračoval na Jagellonskej
univerzite. V novembri 1946 bol vysvätený za kňaza, v júli 1958 bol vymenovaný za pomocného biskupa v Krakove
a v decembri 1963 sa stal krakovským
arcibiskupom. 26. júna 1967 bol vymenovaný za kardinála. V konkláve 16.
októbra 1978 ho kardináli zvolili za
264. nástupcu sv. apoštola Petra – za
pápeža.
Bol prvým pápežom slovanského
pôvodu. Jeho pontifikát trval 26 rokov
5 mesiacov a 17 dní. Zomrel v sobotu vo
Veľkonočnej oktáve 2. apríla 2005.

HU20-21 strana-

4

humensko

spravodajstvo / služby

5

Potravinové balíky pre rodiny v núdzi

1090 EUR

390 EUR
MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ,
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

30 ROKOV NA TRHU
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» Zuzana Gajdošová

sociálna pracovníčka
Centrum konkrétnej pomoci FEMINA
– projekt Fóra života

3/$6729e2.1È$'9(5(

85_02050
85_0050

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

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.
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Skončenie pracovného pomeru
z organizačných dôvodov
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Zamestnávateľ môže skončiť pracovný nanca vyplývajúcich zo skončenia pracovpomer z organizačných dôvodov so za- ného pomeru dohodou z organizačných
mestnancom dvomi spôsobmi, a to, buď dôvodov, nárok sa odvíja od dĺžky pracovvýpoveďou z organizačných dôvodov, ného pomeru, odstupné najmenej v sume
ktorú sme rozoberali v predchádzajú- jedného násobku priemerného mesačného
com článku alebo dohodou o skončení zárobku, je v prípade, keď pracovný pomer
pracovného pomeru z organizačných zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov. V prípade, že pracovný
dôvodov.
Dohoda o skončení pracovného pomeru pomer zamestnanca trval najmenej dvadje dvojstranný úkon, ktorým na základe sať rokov a viac je zamestnávateľ povinný
zhodného prejavu vôle zamestnanca a za- poskytnúť odstupné vo výške najmenej päťmestnávateľa dochádza ku skončeniu pra- násobku priemerného mesačného zárobku.
Toto odstupné je zákonné minimum,
covného pomeru k určitému dňu. Vzhľadom
na to, že ide o dvojstranný právny úkon, ktoré musí zamestnávateľ poskytnúť s tým,
strany sa môžu dohodnúť na rôznych ďal- že zamestnávateľ si môže so zamestnancom
ších podmienkach skončenia pracovného nad rámec zákona dohodnúť v dohode o
pomeru a to aj nad rámec Zákonníku práce. skočení pracovného pomeru aj vyššie odDohoda o skončení pracovného pomeru stupné.
musí obsahovať obligatórne dve podstatné
V prípadoch, ak zamestnanec nesúhlasí
náležitosti, ktorými sú vzájomný súhlasný s uzatvorením dohody o skočení pracovprejav vôle účastníkov skončiť pracovný po- ného pomeru, je možné predpokladať, že
mer a deň skončenia pracovného pomeru. zamestnávateľ bude postupovať v zmysle
Ak by niektorá z týchto podstatných nále- ustanovení Zákonníka práce a pracovný
žitostí chýbala, dohoda by bola neplatná. pomer skonči výpoveďou zo strany zamestVzhľadom na to, že pracovný pomer sa návateľa z organizačných dôvodov. Prípady,
skončil z organizačných dôvodov, je potreb- kedy tak zamestnávateľ môže urobiť sme roné, aby tento dôvod bol v zmysle ustanove- zoberali v predchádzajúcom čísle.
ní Zákonníka práce v dohode o skončení
pracovného pomeru uvedený. Uvedenie organizačných zmien ako dôvodu skončenia
pracovného pomeru dohodou oprávňuje
následne zamestnanca na získanie odstup» Tím advokátskej kancelárie
ného.
V4 Legal, s.r.o.
Odstupné je jeden z nárokov zameste-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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26. mája 1946

Výročia a udalosti

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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„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.“

ROZHOVOR
spravodajstvo
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Máme šancu, že nás pandémia zmení
k lepšiemu
Prof. Dr. Horst Opaschowski je nemecký futurológ a dáva nám ako
ľudstvu nádej. Verí, že sa začneme
upínať na iné, no spoločensky dávno známe hodnoty.
Pán Opaschowski, môžeme sa ako
spoločnosť poučiť z koronovej krízy?
„Áno, samozrejme. Táto kríza je jedinečná, pretože sa týka nás všetkých a klaNová skromnosť
„Celkovo zo strany ľudí vnímam silnú
neochotu rozhadzovať. A predpovedám, že to tak zostane aj dlhodobo.
Občania prehodnotia peniaze a potrebu. Zmení sa aj forma vlastníctva.
Bude väčší dopyt po prenajatom, ako
po vlastnom bývaní. Dalo by sa to nazvať novou skromnosťou. Zdieľanie
áut by mohlo byť atraktívnejšie ako
nákup automobilu so splátkami na
polovicu života. Spotrebitelia budú
opatrnejší ako predtým a rozvážnejší.
A to podstatné pre život budú ľudia
hľadať v inom a inde, ako doteraz.
Dúfam a verím v to.“
Horst Opaschowski

die pred nás základné otázky o živote, o
smrti, o utrpení, ale aj o podobách šťastia.
Nie je to také jednoduché teraz sa vrátiť
do bežného každodenného rytmu akoby
sa na prvý pohľad mohlo zdať a obávam
sa, že to ani možné nie je. Ľudia teraz zrejme prehodnotia priority. Nanovo si určia
to, čo je pre nich dôležité. Zdravie je zrazu najväčšie dobro, novými „svätými“ sú
sestry a lekári. Určite sa posunie spotrebiteľská orientácia, ktorú sme mali až do
vypuknutia pandémie. Po kríze sa ľudia
budú sami seba častejšie pýtať – čo je pre
mňa dôležité a bez čoho sa efektívne môžem zaobísť? „Prispôsobená spotreba“ by
mohla byť novým vzorcom šťastia.“
Možno z tejto krízy vyjdeme chudobnejší – ale teda nie nevyhnutne
nešťastnejší.
„Rozdiel je v tom, či je kríza vzdialená
– napríklad taká Fukušima niekde v Japonsku – alebo či sme všetci postihnutí.
Sused vedľa, rovnako ako ľudia na inom
kontinente. Vďaka tomu je kríza okamžite
hmatateľná. A z výskumu šťastia vychádza
určitý psychologický jav, ktorý hovorí: Ak
ostatní dostanú toľko, ako ja, potom som
šťastný. Ak mám aj ja 1 000 eur ako suseda, som spokojný. Ale ak dostanem 2 000
eur a suseda 3 000, nie som šťastný, aj keď

Výročia a udalosti
sir Edmund Hillary a šerpa Jamling Tenzing Norgay dosiahli vrchol
Mount Everestu.

29. mája 1953

Foto: Prof. Dr. Horst Opaschowski
mám v ruke viac peňazí. Porovnávame sa.
A nezáleží na tom, či je to v Španielsku, Taliansku alebo vo Francúzsku. Všade majú
ľudia rovnaké problémy. To je jedinečnosť
tejto krízy, ktorú môžete porovnať iba s
druhou svetovou vojnou, do ktorej bola
zainteresovaná polovica sveta.”
Naozaj si myslíte, že spoločenské
zmeny budú trvať? Či sa po kríze nevrátime k normálu?
„Dúfam v to. Táto kríza nás zniesla až

na dno zo stavu slušnej prosperity. Nikto
to neočakával. Teraz vyvstáva otázka –
čo bude v budúcnosti znamenať „stále
lepšie“? Na takýto trend sú navyknuté
už celé generácie. Toto bude mať trvalý
vplyv. Ani hospodárstvo nemôže ísť zo
dňa na deň k lepšiemu. Možno z tejto
krízy vyjdeme chudobnejší. Ale nie nevyhnutne nešťastnejší. Skôr by som to videl
naopak.“
Zo zdroja Der SPIEGEL spracoval
Ivan Brožík

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

Druhé Štrbské pleso už nemáme
Minister životného prostredia Ján
Budaj vyzýva kompetentné inštitúcie, aby odložili svoje rozhodovanie
o zmene územného plánu Štrby vo
vzťahu k Štrbskému plesu. Práve
Štrbské pleso je vzácnou prírodnou
lokalitou a predstavuje erbové územie Vysokých Tatier. Navyše, voči
avizovaným developerským zámerom sa postavili aj miestni obyvatelia prostredníctvom petície.

MOJE RÚŠKO CHRÁNI TEBA,
TVOJE RÚŠKO CHRÁNI MŇA.
#ZOSTANDOMA

„Akékoľvek ďalšie zásahy do tohto územia sú veľmi závažným rozhodnutím a bez rešpektu k prírode môžu
lokalitu nezvratne poškodiť. Nemáme
žiadne druhé Štrbské pleso, preto si ho
musíme zachovať,“ vyhlásil Ján Budaj,
minister životného prostredia.
Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom svojich štátnych
ochranárov vstúpi do procesov. Aj keď
ide o intravilán obce, zámery môžu
zasiahnuť napríklad aj cenné rašelinisko. Správa Tatranského národného
parku už dostala potrebné podklady a
vo svojom stanovisku bude plne hájiť
zachovanie prírodného bohatstva na
tomto území.
Minister životného prostredia
zároveň poverí zamestnancov sekcie
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environmentálneho hodnotenia, aby
preverili postup okresného úradu, na
ktorom proces posudzovania zmeny
územného plánu prebieha. V prípade
akýchkoľvek podozrení sa minister obráti na príslušné miesta.
V lokalite plesa sa zvažuje viacero
nových výstavieb, na stole majú úrady
desiatky návrhov od rôznych developerov. V prípade, ak kompetentní vydajú
povolenia, zmeniť sa môže územný
plán viacerých pozemkov a išlo by o
najväčšie zmeny za posledných 50 rokov. Medzi najvýraznejšiu výstavbu by
patrilo vybudovanie kabínkovej lanovky, ktorá by spojila železničnú stanicu
s areálom liečebného domu Helios a
následne aj s areálom FIS. Okrem iného
sa diskutuje o výstavbe novej zjazdovky, bytových domov, obchodov, športovísk, hotela či parkovísk. Tentokrát sa
to bez zásahu do prírody nezaobíde. Tá
ma byť dokonca veľmi zásadná.
Proti novým návrhom vystúpila
verejnosť na čele s mnohými odborníkmi. Územie sa môže dosť rýchlo znehodnitiť, až znetvoriť, a cesta späť už
nebude možná.

» red

riadková inzercia, vtipy / práca
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Prvý stupeň
nastúpi dobrovoľne do škôl

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

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

Otvorme si srdcia
a egÁ pokorme
Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma

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

INZERCIA

Jana Paľová

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

XAMEX s.r.o

Medzilaborce

Prijme šikovných stavebných
robotníkov, ktorí majú skúsenosti

Humenné

62-0025

0907 164 619

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

lucia.vojtassakova@zech-sicherheitstechnik.de

Západné Slovensko

Výročia a udalosti
sa uskutočnila sa druhá pražská defenestrácia.

23. mája 1618
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Tel.: 0948

373 834,

0948 520 474
lmgenim@gmail.com
Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5,
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(Internát SOU strojárske)
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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

L?PIRE>àGBAKLAR@EȢ@EàPQOLGLSà>àW>OF>ABKȝ

KMLRĖƢL?Ð?ÐIMLRPMJLĖÐıGLLMQƄ
KXB?ÐÐ#30ÐTÐıGQRMKÐ ÐKCQ?ıLC
ubytovanie a doprava zdarma
turnusová práca
dlhodobá práca
KMƢLMQƄÐL?Bı?QMT

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

Stredné Slovensko

-OȝGJBàK>àMOȚ@RàSàȴBPHBGàOBMR?IFHBà
ȇBKVàK>àMLWȝ@FR
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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.

+ĀDG£PH(/(.75,.529
- 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

Snina

Vranov n/Top¾ou

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

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

0908 979 512

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

99-0013-1

my
to
dáme!
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humensko

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 973 129 | 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

HU20-21 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

