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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

č. 25 / 19. jún 2020 / 24. ROčnÍK
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GAUCH
s.r.o.s.r.o.
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 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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ZALUŽICE  89
tel.: 056/647 14 38

kamenarstvo.marcin@marstone.sk
0907 993 558  �  0911 306 467

k

KAMENÁRSTVOKAMENÁRSTVO
Žulové pomníky

Hrobky
Cintorínske doplnky

*
*

*

PREDAJ

MARCINMARCIN
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P RENÁJOM úžitkových vozidiel do 3,5tP RENÁJOM úžitkových vozidiel do 3,5t

A UTODOPRAVA

S ŤAHOVANIE

A UTODOPRAVA

S ŤAHOVANIE
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OPRAVY A SERVISOPRAVY A SERVIS

0905 308 280

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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2ROZUMNÁ PÔŽIČKAROZUMNÁ PÔŽIÈKA

0907 924 947
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0905 188 051

KRTKOVANIEKRTKOVANIE

www.cisteniekanalizacie.sk

 Prečistenie kanalizácií
Monitorovanie kanalizácie
Vývoz žumpy
Prenájom mobilných WC
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Pochádzam z Michalovského regiónu

NAJNIŽŠIE CENY!
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ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ

PRÁCE

0907 572 001
minibagrom
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PREPICHY
        POD CESTY
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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ZÁHRADNÍCTVO

www.zahradnictvo-uhrin.sk0940  234  800

Realizácia okrasných záhrad

Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

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

Od 1. júla 2020 sa mení výška život-
ného minima pre jednu plnoletú fy-
zickú osobu z 210,20 eur mesačne na 
214,83 eur mesačne. 

Sociálna poisťovňa bude od júla 2020 
väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku 
vykonáva exekučné zrážky, poukazovať 
vyšší dôchodok. Spôsobí to zvýšenie mi-
nima, ktoré musí dôchodcovi po vykona-
ní zrážok zostať a ktoré predstavuje 100 
percent životného minima.

Do 30. júna 2020 predstavuje životné 
minimum pre jednu plnoletú fyzickú oso-
bu 210,20 eur mesačne. Základná výška 
pre dôchodcu ako povinného je 100  per-
cent životného minima, teda 210,20 eur 
mesačne. Po zmene životného minima od 
1. júla 2020 to bude viac - 214,83 eur me-
sačne. Základ pre každú osobu, ktorej dô-
chodca poskytuje výživné, je 50 percent 
životného minima a od 1. júla 2020 sa 
suma zvýši na 107,41 eur mesačne (pred-
tým 105,10 eur mesačne). Osobitne je sta-
novené základné minimum, ktoré musí 
dôchodcovi zostať vtedy, ak je zrážka z 
dôchodku výživným na maloleté dieťa.

Zvýšenie životného minima môže 
mať za následok aj ukončenie vykoná-
vania exekučných zrážok z dôchodku. 
Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako 
minimum, ktoré musí dôchodcovi po 
vykonaní zrážok zostať. Neznamená to 
však, že exekúcia zanikla. Exekúcia na-
ďalej existuje, len sa z nej nevykonávajú 
zrážky z dôchodku. O samotnej exekúcii 

a vykonávaní zrážok z dôchodkovej dáv-
ky nerozhoduje Sociálna poisťovňa, ale 
príslušný exekútor.

Predčasný starobný dôchodok
Jednou z viacerých podmienok vzniku 

nároku na predčasný starobný dôchodok 
je to, že výška predčasného starobného 
dôchodku ku dňu, od ktorého poiste-
nec žiada o jeho priznanie, presahuje 
1,2-násobok životného minima pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu alebo ak si pois-
tenec sporil v II. pilieri, súčet predčas-
ného starobného dôchodku z I. piliera 
a predčasného starobného dôchodku z 
II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok život-
ného minima. Od 1. júla 2020 nárok na 
predčasný starobný dôchodok vzniká od 
257,80 eur mesačne (do 30. júna 2020 je 
to 252,30 eur).

Zmena od 1. januára 2021
Zmena výšky životného minima, kto-

rá nastane od 1. júla 2020, bude mať s 
účinnosťou od 1. januára 2021 pozitívny 
vplyv aj na výšku garantovaného mini-
málneho dôchodku. Najnižšia hranica 
minimálneho dôchodku, za 30 rokov 
obdobia dôchodkového poistenia, sa 
zvýši zo súčasných 334,30 eur mesačne 
na 360,40 eur mesačne. Súčet dôchodko-
vých príjmov poistenca, ktorý má aspoň 
30 rokov obdobia dôchodkového poiste-
nia, teda od 1. januára 2021 nebude nižší 
ako 360,40 eur mesačne.

Zmeny vo výške dávok od júla

» Zdroj: SP

Aké práva má obeť v trestnom konaní?  
Ako a kde sa domáhať odškodnenia?

Od 1. januára 2018 sa stretávame v 
našom právnom poriadku s pojmom 
obeť trestného činu. Tento pojem bol do 
právneho poriadku zavedený osobitnou 
právnou úpravou a to zákonom o obe-
tiach trestných činov. Týmto zákonom 
sa nám podarilo transponovať smernicu 
EÚ a rozšíril sa okruh osôb ktoré v zmysle 
Trestného poriadku vystupujú ako poško-
dené osoby.

Obeťou trestného činu sa v zmysle 
predmetného zákona rozumie fyzická 
osoba, ktorej bolo alebo malo byť trest-
ným činom ublížené na zdraví, spôsobe-
ná majetková škoda, morálna alebo iná 
škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej 
zákonom chránené práva alebo slobody. 
Ďalej je to aj príbuzný v priamom rade, 
osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a 
osoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej 
domácnosti s osobou, ktorej bola trestným 
činom spôsobená smrť. Zákon o obetiach 
trestných činov vymedzuje aj okruh ob-
zvlášť zraniteľných obetí, medzi ktoré 
zaraďujeme osobu mladšiu ako 18 rokov-
-dieťa, osobu staršiu ako 75 rokov, osobu 
so zdravotným postihnutím. Ďalej je to na-
príklad obeť trestného činu obchodovania 
s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej oso-
by a zverenej osoby  a obeť iného trestného 
činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku 
opakovanej viktimizácie (ujmy, ktorá obeti 
vznikla v dôsledku pokračujúceho kona-

nia páchateľa). 
V  rámci garantovaných  práv v  trest-

nom konaní  majú obete  v prvom rade prá-
vo na poskytnutie informácii, ktoré majú 
byť poskytnuté zrozumiteľným spôsobom. 
Ďalej je to právo na poskytnutie odbor-
nej pomoci, ktorú delíme na  všeobecnú 
odbornú pomoc obeti a špecializovanú 
odbornú pomoc obzvlášť zraniteľným 
obetiam. Pod odbornú pomoc zaraďujeme 
najmä psychologickú pomoc, poradenstvo 
týkajúce sa rizika a predchádzania opa-
kovanej viktimizácii. Právnu pomoc na 
uplatnenie práv obete či sprostredkovanie 
poskytovania sociálnych služieb v zaria-
dení núdzového bývania a špecializova-
ného sociálneho poradenstva, ak život 
alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je 
bezprostredne ohrozené.

Odškodnenie je právo obete ktoré sa 
uplatňuje v  adhéznom konaní,  ktorým 
sa rozumie jednorazové finančné odškod-
nenie osoby, ktorej bola v dôsledku úmy-
selného trestného činu spôsobená ujma 
na zdraví. O odškodnenie môže písomne 
požiadať obeť násilného trestného činu a 
poskytuje ho štát, respektíve o poskytnutí 
odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vy-
pláca Ministerstvo spravodlivosti SR.  

Kto všetko je  obeťou Trestného činu? 

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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www.slovaktual.sk
0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk
MICHALOVCE

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

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 270€
s montážou 419€všetky dvere

SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

 Košice, Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda
   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. poschodie

 Prešov, Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
   Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a ančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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Chuť začať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekedy sa vraví – a to je asi častej-
šie – odvaha začať. Ale zostaňme pri 
tej chuti. Podľa mňa je dôležitejšia. V 
podnikaní.

Roky som tam kupovával priesad-
ky, nejaký ten substrát, občas postrek. 
Tak, cestou z potravín. Tento rok sa 
o zákazníkov začal starať už aj jeden 
mladík, niekdy obsluhoval zákazníkov 
úplne sám. Lenže – sezóna priesad je za 
nami a čo ďalej?

Nedávno sa objavil v ponuke me-
lón. S celkom dobrou cenou, ak porov-
návam veľké reťazce, ale s oveľa chut-
nejšou farbou na reze. Netrvalo dlho 
a zrazu chodím okolo krásne aranžo-
vanej čerstvej zeleniny. Tí starší z nás 
sa pamätajú, ako sme počas letných 
dobrodružných ciest k Balatonu či ďa-
lej k Čiernemu moru obdivovali predaj 
zeleniny a ovocia v Maďarsku. Krásne 
vyložená, vyumývaná, v debničkách 
priam na výstavu. No a toto sa zjavilo 
mne pred očami toť cestou z miestneho 
obchodíku. A kol toho kmitajúci dvaja 
usmiati mladí ľudia. On mladík a ona, 
mladá žienka. „Terminál“ ešte nemá-
me, znie odpoveď na možnosť platenia 
kartou. Ale mali tri druhy zemiakov, 
mladú karotku, zeleninu veľmi chutné-

ho výzoru a rajčiny, ktoré určite nedo-
zrievali v chladničkách a kamiónoch, 
ale niekde v neďalekom skleníku, alebo 
už aj na slnku.

Potešil som sa, štyri čísla od brán-
ky vznikla ponuka čerstvej zeleniny a 
ovocia. A nad tým a okolo toho dvaja 
mladí usmiati ľudia. S chuťou pustiť sa 
do nového projektu. V obci, kde doteraz 
existoval iba monopol v tomto segmen-
te. Skúšajú podnikanie a ja im veľmi že-
lám, aby sa rozbehli. Skúšajú totiž pres-
ne to, na čo nie sme u nás na Slovensku 
zvyknutí. Ponúkať kvalitu z regionálnej 
produkcie na malom vidieckom trhu.

Jedného (a dúfam, že nielen) zá-
kazníka už majú. No nebudem predsa 
sadať do auta a nepôjdem do okresného 
mesta do hypermarketu, keď môžem 
v teplákoch vybehnúť na dve minúty 
o štyri domy vedľa a nakúpiť do práve 
variacej sa polievky to, čo mi 
do nej ešte chýba.

Nájdime chuť, dobre, 
aj tú odvahu a začnime. 
Vždy je to lepšie ako čakať 
na lepšie časy a podpo-
ru.

Veľa šťastia 
vám v tom želá
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POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

POSTELE Z MASÍVU
už od 159,- €

tel.: 0915 880 808

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

Zdravotné ortopedické
matrace od 99,-€
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RENOVÁCIA
HROBOV

AKCIOVÉ CENY

POMNIKY´
ŠIROKÝ VÝBER

moderných
tvarov a farieb
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Potrebujete opraviť práčku, umývačku,
sušičku, sporák, varnú dosku, vstavanú rúru, či kávovar?

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

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

Sme tu pre vás. 
ELEKTROSERVIS  VALTIM  Michalovce -
autorizovaný servis značiek Electrolux,

ZANUSSI, AEG, BOSCH, SIEMENS, gorenje, MORA a i.

s

Aj vo Vašom meste

www.donaska28.sk
+421 948 090 383

Stravovanie podľa Antónie Mačingovej 
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Sme certifikovaná firma predavajúca krabičkovú formu
stravy podľa Antónie Mačingovej (28 dňový stravovací

program). Rozvoz stravy zabezpečujeme našími kuriérmi.

NOVÝ CKYLUS ZAČÍNA 29.6.
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 www.odb-injektaz.sk
|
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OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Veľa ľudí pozná princíp Vilfreda Pare-
ta, ale len niektorí sa ním riadia. 

Všeobecne hovorí, že 80 percent ná-
sledkov vzniká z 20 percent príčin. Pod-
nikatelia by sa mali zamyslieť nad tým, 
že 80 percent ich zisku pochádza iba z 20 
percent ich produktov. Keď sa pozrieme 
na procesy a činnosti ľudí v podniku, tak 
20 percent z nich vytvára 80 percent hod-
noty. Keby sme sa venovali iba týmto čin-
nostiam, mohli by sme pracovať iba jeden 
deň v týždni a dosiahli by sme 80 percent 
z plánovaných výsledkov. Alebo dva dni a 
dosiahli by sme 160 percent. 

Poznám veľa ľudí, ktorí pracujú veľa 
a ich výsledky sú slabé - nevedia rozlišo-
vať dôležité veci. Schopnosť vidieť dôleži-
té veci, je dôležitejšia ako schopnosť veľa 
pracovať. V mnohých slovenských firmách 
chcú mať svoj vlastný produkt. Tak si ho 
vyvinú a vyrobia. A majú vlastný produkt 
- vo vitrínke pre návštevy alebo v sieni 
slávy. Pri mnohých produktoch platí tiež 
pravidlo 80/20 – 80 percent sú náklady na 
budovanie značky, marketing a predaj a 20 
percent náklady na vývoj a výrobu. 

Prečo sú niektoré produkty alebo pro-
jekty úspešné a iné nie? Väčšina úspeš-
ných riešení je výsledkom spolupráce 
špičkových odborníkov a neúspešné rie-

šenia (je ich viac ako 80 percent) sú často 
výsledkom pokusov a omylov ľudí, ktorým 
chýbajú znalosti, skúsenosti, vytrvalosť, 
alebo túžba po dokonalosti. Tak, ako 
majú niektorí ľudia schopnosť zamerať sa 
na najmenej dôležité činnosti, poznám aj 
mnohých, ktorí chcú ušetriť na tom, že si 
vyberú najlacnejších učiteľov, poradcov 
alebo dodávateľov. A dostanú to, čo si ob-
jednali - dvadsaťpercentnú hodnotu. 

Otec Vladimír, prior Benediktínov, 
nám tento týždeň hovoril príbeh o podni-
kateľovi, ktorý prišiel do neba a chodil tam 
po veľkom obchode, kde mali krásne veci 
za dobré ceny. Celý rozradostený hovorí 
anjelovi pri pokladni: „Tvrdo som praco-
val a dobre som šetril, teraz si tu môžem 
kúpiť, čo chcem.“ Anjel sa usmial a hovorí: 
„Lenže tu sa neplatí peniazmi, ktoré si na-
zhromaždil, ale iba tými, ktoré si rozdal.“ 
Koľko času venujeme 
zbieraniu darov pre 
seba a koľko obdaro-
vaniu druhých? Tam 
hore budú možno Pa-
retove pravidlá tohto 
sveta otočené nao-
pak.

80/20

» Ján Košturiak

Astronomický začiatok leta je 21. 
júna. Je to svetelne najdlhší deň v 
roku. Letný slnovrat bol pre Slovanov 
najvýznamnejšou udalosťou roka, 
pretože naši predkovia si ctili Slnko 
ako zdroj života na Zemi. 

Letný slnovrat bol od nepamäti spre-
vádzaný obradmi motivovanými kultom 
Slnka a ohňa. Slávnosti letného slno-
vratu svojou veľkoleposťou a hlavne ko-
lektívnym charakterom boli u Slovanov 
najvýznamnejšou udalosťou roka. 

Základnou zložkou zvykov bol oheň, 
predovšetkým v podobe vatry, okolo kto-
rého spievali, tancovali a oheň preska-
kovali nielen mládežníci, ale aj dospelí - 
ženy a muži. Predstavu o klesaní Slnka z 
vrcholu nebeskej klenby vyjadrovali ko-
lesá spustené z vrchov do dolín. Na osla-
vu letného slnovratu sa kládli tzv. Jánske 
ohne (4 vatry sa rozložia na všetky sve-
tové strany - cez ne sa potom skáče a ten 
koho oheň nepopáli je duchovne čistý).

Oheň mal ochrannú funkciu - liečil 
choroby, odháňal škodlivé sily, chránil 
pred zlými démonmi.  

S vodou - protikladom ohňa - sa 
spájalo mnoho slnovratových zvykov 
a tradícií. Večer či v noci sa kúpe v po-
zemských vodách slnečné božstvo a kto 

sa umyje takouto vodou získa silu. Tieto 
kúpele majú aj očistné funkciu, chránia 
od rôznych neduhov. S tečúcou vodou a 
rosou súviseli zvyky zamerané na privo-
lanie dažďa, zabezpečenie zdravia ako aj 
otázky osobného života v blízkej budúc-
nosti. 

Forma a obsah tohto sviatku sa po-
čas stáročí v mnohom zmenili, mnoho sa 
toho stratilo vo víre času, ale veľa zvykov 
a tradícii našich pradedov sa podarilo za-
chrániť. Z meteorologického pohľadu je 
slnovrat alebo solstícium jeden z dvoch 
okamihov za rok, počas ktorých zdanli-
vá geocentrická ekliptikálna dĺžka Slnka 
je 90° resp. 270°. Dňom júnového slno-
vratu sa začína na severnej pologuli leto, 
na južnej pologuli zima. Termín „letný“ 
slnovrat síce prísne vzaté platí len pre 
severnú pologuľu, ale v astronómii sa 
tradične používa aj pre južnú.

A je to – prišlo leto

» red

21. júna 1991   
posledný železničný transport opustil Česko-Slovensko, čim sa 
skončil odsun okupačných vojsk po 23 rokoch ich pobytu.

Výročia a udalosti
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KOVANÉ  PLOTYKOVANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLOTY

Tel.: 0907 869 671   www.roakov.sk

VÝROBA KOVANÝCH:
plotov-brán-mreží-zábradlí
VÝROBA
KOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ
(lexanové prístrešky, schody a iné)
PREDAJ A MONTÁŽ
pletív-brán-stĺpikov
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

oblastné zastúpenie pre východný región

0918 477 323  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 6. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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„ ša u“

Európsky sociálny fond 
Európsky fond regionálneho rozvoja 

EURÓPSKA ÚNIA OPERAČNÝ PROGRAM
ĽUDSKÉ ZDROJE

0800 500 002
0800 500 520
0800 500 502

Viac info na
BEZPLATNÝCH

LINKÁCH
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AKTUÁLNA 
PONUKA PRÁC:

PLAT: 650 EUR - 1400 EUR
TEL: 0948 228 740
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

v Kráľovskom Chlmci

Kontakt:
0948 378 553

Preukaz odb. spôsob. NUTNÝ!
Nástup ihneď !
750 € brutto/ mesiac

26. júna 1963   
prezident USA John F. Kennedy vyslovil známu vetu „Ich bin ein 
Berliner“.

Výročia a udalosti22. júna 1941   
napadlo nacistické Nemecko Sovietsky zväz, vznikol východný 
front, označovaný aj ako Veľká vlastenecká vojna.

Výročia a udalosti
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Migrácia za prácou a vyľudňovanie 
regiónov je nielen ekonomický, ale 
v prípade Rusínov na Slovensku aj 
národnostný problém. Na sociálnej 
sieti na to upozornila prezidentka 
SR Zuzana Čaputová, ktorá reago-
vala na nedávny Deň Rusínov na 
Slovensku.

Prezidentka pripomenula fakt, že 
najväčšie zastúpenie majú obyvatelia 
SR rusínskej národnosti na severo-
východe Slovenska, často v najmenej 
ekonomicky rozvinutých regiónoch. 
„Dôsledkom týchto regionálnych ne-
rovností je vynútená migrácia mladých 
za prácou, ktorá sťažuje zachovávanie 
a rozvíjanie jazykovej a kultúrnej iden-
tity Rusínov,“ upozornila.

Považuje preto za potrebné, aby 
sa Slovensko snažilo o vyrovnávanie 
ekonomických rozdielov medzi región-
mi aj pre tento národnostný rozmer. 
„Aby aj malé obce, v ktorých si naši 
spoluobčania zachovávajú svoj jazyk, 
zvyky, tradície a kultúru, mohli žiť 
ďalej a aby sme naše spoločné kultúr-

ne bohatstvo mohli odovzdať ďalším 
generáciám,“ napísala prezidentka 
a Rusínom zaželala dôstojné oslavy 
rusínskej kultúry, jazyka a histórie aj 
napriek obmedzeniam, ktoré tento rok 
priniesol. „Buďte na svoju identitu, 
kultúru a jazyk hrdí,“ dodala smerom 
k tretej najpočetnejšej národnostnej 
menšine v SR.

Za Deň Rusínov Slovenska vyhlá-
sil svetový kongres Rusínov 12. jún, na 
pamiatku Dní rusínskej kultúry, ktoré 
sa v prešovskom regióne organizovali 
v období medzi prvou a druhou sve-
tovou vojnou. Je pripomenutím najmä 
osláv z roku 1933, keď bol v centre Pre-
šova odhalený pamätník Alexandra 
Duchnoviča.

Doteraz v poslednom Sčítaní oby-
vateľov, domov a bytov v roku 2011 sa k 
rusínskej národnosti prihlásilo 33.482 
obyvateľov, čo predstavuje 0,6 per-
centa populácie. Rusíni sú treťou naj-
početnejšou menšinou na Slovensku. 
Rusínsky jazyk ako svoj materinský 
uviedlo 55.469 obyvateľov (jedno per-
cento populácie SR).

Prezidentka si pripomenula 
Deň Rusínov

» red
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Mzda od 5€ do 6€

STAVIAME VÁŠ SVET
STAVEBNÁ FIRMA

TOBI

+421 915 777 999


