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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
Týždenne do 29 620 domácností

ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ
PRÁCE

PREDAJ HLINIKOVÝCH PROFILOV A TABU¼OVÉHO SKLA

minibagrom

0907 572 001

PROFILY aj v povrchovej úprave

87-0025

Najčítanejšie regionálne noviny

ZÁHRADNÍCTVO

POREZ A PREDAJ
tabu¾ového skla, zrkadiel, vàtanie skla

0940 234 800

www.zahradnictvo-uhrin.sk

62-0018

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

Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159
OPRAVY A SERVIS
plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce

´
POMNIKY

87-0009

0905 308 280

ROZUMNÁ
PÔŽIÈKA
ROZUMNÁ PÔŽIČKA
0907 924 947

ŠIROKÝ VÝBER
moderných
tvarov a farieb

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
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ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

87-0058

0919 082 596

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

NONSTOP

0908 580 291

87-0008

RENOVÁCIA
HROBOV

0944 068 115
+421 905 694 264

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

AKCIOVÉ CENY

VŔTANIE
STUDNÍ

87-0019

0907 148 965
0905 195 458

62-0032

62-0004

PREPICHY
POD CESTY

!

MALIARSKÉ PRÁCE
STROJOVÉ ������������������������
�����������������������������������
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87-0061

OBJEDNAVKY@TOPHLINIK.SK

87-0054

0908 042 002

87-0091

WWW.TOPHLINIK.SK

62-0043

ADRESA : FIDLIKOVA 5, HUMENNÉ

spravodajstvo / služby
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Sloboda nie je anarchia

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

Slovo sloboda používame v našich základe svojho neduživého chápania
životoch často. Je to preste fenomén reality môže meniť celospoločenské
voľnosti. V ideálnej spoločnosti, v pravidlá, je tiež na veľkom omyle.
ktorej žijú ideálni ľudia. V múdrej
Sociálne siete, ale nielen tie, hoci
aspoločnosti, v ktorej žijú múdri práve tie kvôli svojej anonymite hlupáľudia.
kom poskytujú impozantný priestor na
vyjadrenie, sú zas plné “demokratov”,
Nemýľte si, prosím, slovo múdry ktorí odmietajú akékoľvek opatrenia,
so slovom vzdelaný. U vzdelaných sa rešpektované väčšinou nielen u nás,
múdrosť predpokladá akosi automa- ale prakticky na celom svete. Ale hluticky, u múdrych nie je nevyhnutnou páci to nevnímajú. Oni majú iba svoje
podmienkou. Sloboda je akceptovanie živočíšne potreby. Naplniť (a dobre
pravidiel, sloboda je akceptovanie po- naplniť) a vyprázdniť. Demokrat má
znatkov a poznania ako takého - toho medzi svojimi potrebami a vo svojej
múdreho a vzdelaného. Inak poveda- človečenskej výbave aj ohľaduplnosť né, hlupák je povinný v rámci slobody za zdravie iných, napríklad.
podriadiť sa všeobecne akceptovanej
Slobodu nám, vážení čitatelia, vzali
múdrosti. A ak toho nie je schopný armády vojsk varšavskej zmluvy v roku
sám, pretože máloktorý hlupák je na- 1968, práve v týchto dňoch. Potom boľtoľko múdry, aby si dokázal uvedomiť ševici a teraz sa nám ju snažia uchmatsvoju hlúposť, musí ho k tomu donútiť núť hlupáci. A opäť tu máme zápas o
súbor demokraticky prijatých obme- demokratickú podobu slodzení v podobe zákonov, noriem, vše- bodnej demokracie. Nie,
obecbne záväzných narioadení, vyhlá- nie je pravda, že s hlúšok a iných pravidiel.
posťou netreba bojovať.
Ak si niekto u nás myslí, že má Naopak!
právo vykrikovať, napríklad, že “tú
Pekný týždeň v spohandru okolo huby nosiť nebude”, tak ločnosti múdrosti
je síce sám sebou deklarovaný hlu- vám želá
pák, ale zároveň aj hrozbou siobodnej
spoločnosti. Ak si niekto myslí, že na
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pracovnoprávne vzťahy majú okrem
svojho základného charakteru, ktorým
je vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ešte ďalší rozmer.
Je ním možnosť možnosť pre zástupcov
zamestnancov (ďalej len ako „Zástupcovia“)
do inak výlučne súkromnoprávneho vzťahu
medzi zamestnancom a zamestnávateľom,
vstupovať a ho ovplyvňovať ho. Náš Zákonník práce pozná tri základné formy zastúpenia pre účely kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.
Odborová organizácia má najsilnejšie
postavenie, pretože môže využívať formy
spolurozhodovania, ktoré znamenajú, že
v zákonom definovaných prípadoch musí
získať zamestnávateľ súhlas odborovej organizácie, inak nebude jeho úkon mať právne
účinky.
Zamestnanecká rada je orgán, ktorý
môže vzniknúť a pôsobiť u zamestnávateľa
s minimálnym počtom päťdesiat zamestnancov a zastupuje všetkých zamestnancov
zamestnávateľa. Samozrejme, ak popri sebe
pôsobí zamestnanecká rada a odborová
organizácia, má zamestnanecká rada obmedzené postavenie. Zároveň však platí, že
ak by aj pôsobila u zamestnávateľa zamestnanecká rada osamotene, bude mať všetky
oprávnenia odborovej organizácie okrem
kolektívneho vyjednávania.
V prípade ak má zamestnávateľ menej
ako päťdesiat zamestnancov, ale minimálne troch, vytvára sa možnosť pôsobenia
zamestnaneckého dôverníka. Ten má úplne
identické postavenie a rovnako tak oprávne-

0917 062 447

0948 760 768

Berehovská 2213/13, TREBIŠOV
nabintplus@gmail.com

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

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

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

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

PLASTOVÉ OKNÁ

nia, ako sa priznávajú zamestnaneckej rade.
Zástupcovia sa na utváraní pracovných
podmienok, môžu podieľať nasledujúcimi
formami činnosti: spolurozhodovanie, prerokovanie, právo na informácie a kontrolná
činnosť. K tomu v prípade Odborovej organizácie treba ešte pridať právo na kolektívne
vyjednávanie, to však je osobitne riešené v
zákone č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní. Spolurozhodovanie je forma účasti Zástupcov kedy majú možnosť reálne ovplyvniť
úkony zamestnávateľa tým, že sa musí dosiahnuť ich súhlas. Zástupcom je ďalej dané
právo obrátiť sa na zamestnávateľa a žiadať
o informácie, ktoré sa týkajú hospodárskej
a finančnej situácie. S touto činnosťou následne súvisí aj kontrolná činnosť, ktorá má
viesť k tomu, aby Zástupcovia mali možnosť
kontrolovať pracovné, sociálne a bezpečnostné podmienky. A následne navrhovať
zamestnávateľovi zlepšenia v postavení
zamestnancov. Činnosť Zástupcov sa považuje za výkon práce podľa pracovnej zmluvy
a za takýto výkon samozrejme prináleží aj
adekvátna mzda. S tým bezprostredne súvisí aj povinnosť zamestnávateľa poskytnúť
Zástupcom pracovné voľno na ich činnosť,
materiálno-technické zázemie a uhrádzať
náklady spojené s takouto činnosťou.

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

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

BENÁTSKE FARBY-OMIETKY

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

tel.: 0915 880 808

62-0008

VSTAVANÉ SKRINE

Výročia a udalosti
erupcia sopky Vezuv zničila mestá Pompeje, Herculaneum a Stabiae.

87-0025

24. augusta 79

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

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

85_0041

www.slovaktual.sk

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

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

ČEREŠŇA
MATNÁ

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

62-0044

MONTÁŽ
BLESKOZVODOV
A ELEKTRICKÉ
REVÍZIE
0907 331 009

služby, domácnosť, záhrada

3

87-0022

michalovsko

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

BEZ DEMONTÁŽE!

t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

62-0021

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

43-0037-6

OBNOVA STRIECH

MIKI–SAMO
PREÈISTÍME VÁS...

MARCIN

KAMENÁRSTVO

Prečo preplachovanie (čistenie)?
D Zvýši výkon radiátorov a tepelný výkon
D Predĺži životnosť kotla
D Zníži náklady na opravy a servisné zásahy
D Zníži spotrebu paliva a náklady na vykurovanie

PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

ČO ČISTÍME?
Radiátory, podlahovka, solar, vymenníky, bytovky

87-0031

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

À
à
<
$

0905 331 493
mikisamosro@gmail.com
www.kurenar-vodar.sk
Družstevná 1184/2, SEČOVCE
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87-0027

KONTAKTUJTE NÁS:

ZALUŽICE 89

spravodajstvo / služby
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Pátracia hra
Slovenského národného múzea

Mimoriadna pomoc
nezávislej kultúre

Slovenské národné múzeum v spolupráci s týždenníkoém REGIONPRESS
vyhlásilo pátraciu hru Predmet �,
pre všetky vekové skupiny, ktoré zaujíma kultúrne a prírodné dedičstvo
Slovenska.

Ministerstvo kultúry SR zabezpečilo mimoriadnu pomoc pre nezávislú kultúru. S ministerstvom financií
pre ňu vyrokovalo takmer 11 miliónov eur.

Vyhrajte romantický víkend na zámku, voľné vstupenky do múzeí SNM, hodnotné výtvarné a umelecké diela či balík
publikácií pre celú rodinu. Cestujte, spoznávajte a hrajte so Slovenským národným
múzeom a týždenníkom REGIONPRESS
do 30. septembra 2020.
S cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o význame národného kultúrneho
a prírodného dedičstva na Slovensku,
jeho ochrane a uchovávaní pre budúce
generácie, Slovenské národné múzeum
ukrylo vo svojich expozíciách v 18 múzeách na celom Slovensku zaujímavé
zbierkové predmety.
Návštevníci ich nájdu pod QR kódmi. V každej expozícii jeden predmet,
ktorého originál múzeum spravuje
vo svojich zbierkach. Možno je medzi
tými, ktoré objavia, aj Predmet 0. Práve
ten múzejníkom pomôže odpovedať na
otázku: Aké hviezdy sa nachádzajú vo
vašej domácnosti?
Hľadajte, skenujte, študujte a posielajte nájdené zbierkové predmety
do SNM až do konca septembra 2020.
Pokúste sa medzi nimi identifikovať

Predmet 0. Pri svojich cestách po Slovensku navštívte expozície múzeí SNM.
V každej z expozícií nájdete indíciu, ktorá je označená logom hry s otáznikom.
Umiestnená je vo vstupných priestoroch
expozícií, ako aj na webe SNM na: www.
snm.sk/?predmet-0 Indícia vás navedie,
ako sa dostať priamo ku QR kódu s vybraným zbierkovým predmetom.
Nasnímajte QR kód pomocou smartfónu. Nájdený link si uložte. Môžete sa
tak k linkom kedykoľvek vrátiť a prečítať
si o týchto predmetoch zo zbierkového
fondu múzea. Podmienkou účasti v hre je
zozbieranie minimálne 10 predmetov na
linkoch. Nakoniec zašlite v jednom e-maile linky všetkých nájdených predmetov
na adresu: cmk@snm.sk. Medzi predmetmi vytipujte a označte Predmet �.
Nezabudnite doplniť svoje kontaktné údaje: meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Výhercovia, ako aj Predmet
0 a s ním odpoveď na otázku SNM budú
známe prvý októbrový týždeň 2020.

» red

„Sú to mimoriadne - extra peniaze mimo rozpočtu rezortu kultúry. Ide
o mimoriadnu pomoc pre nezávislú
kultúru, špeciálne pre tých, ktorí prepadli cez sito doterajšej pomoci štátu,”
povedala ministerka kultúry Natália
Milanová.
To, že nezávislá kultúra nepatrí
pod štát podľa ministerky kultúry neznamená, že sa o ňu štát nemá starať.
„Na tejto pomoci sme pracovali niekoľko mesiacov, no až teraz je všetko
definitívne potvrdené. Nielen samotné
extra peniaze z ministerstva financií,
ale aj spôsob ich prerozdelenia,“ uviedla ministerka Milanová.
Ministerstvo kultúry na prerozdelenie takmer 11 miliónov eur do nezávislej kultúry oslovilo verejnoprávne
kultúrne fondy. Fondy majú dobre nastavené mechanizmy, existujúce štruktúry, navyše sú osvedčené a hlavne
vedia pomerne rýchlo dostať peniaze
k žiadateľom. Ide o Fond na podporu
umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín a Audiovizuálny
fond.
Najväčší balík pomoci – 9,5 milió-

na eur bude mať na starosti Fond na
podporu umenia. Audiovizuálny fond
prerozdelí 700 tisíc eur, ktoré sú určené na sanáciu kín a podporu filmovej
distribúcie. Zvyšných pol milióna eur
rozdelí Fond na podporu kultúry národnostných menšín.
Väčšinu financií fondy poskytnú
formou štipendií, pričom sa sústredia
najmä na tých, ktorí prepadli sitom doterajšej pomoci.
„Od začiatku pandémie sme videli, že na finančnú pomoc z ministerstva
práce istá skupina ľudí pôsobiacich v
kultúre nedosiahla. Išlo najmä o problém so súbehom SZČO a hoci aj symbolických príjmov zo zamestnania. Ide
napríklad aj o hudobníkov, ktorí pôsobia ako SZČO a zrušili sa im koncerty.
Zároveň majú malé úväzky, napríklad
učia na základnej umeleckej škole a
práve preto nemohli požiadať o pomoc.

» red

V\XũLWHYťKRGQÒFHQ\QDRNQÀD]ķVNDMWH

VNOR]DFHQXGYRMVNOa

M.R.Štefánika 2329/56A  (NS Berehovo)
0911 940 509
trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

6RY\üUá 3  (areál AUTOFLASH)
0918 520 651, 0911 141 518
michalovce@slovaktual.sk

www.slovaktual.sk/akcia

Akcia platí na laminované plastové okná Slovaktual PASIV od 15.8. do 15.9.
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TREBIŠOV

hlavu hore, riadková inzercia / služby

michalovsko
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Banánová republika
Politici a novinári často spomínajú ba- zahraničné potraviny a výrobky, rúbenánovú republiku. Myslia tým skorum- me lesy a vyvážame drevo, z našich daní
povanú a neefektívnu krajinu, ktorá je Slovákov platíme dotácie zahraničným firovládaná zahraničnými firmami a jej mám, ktoré si k nám chodia zhodnotiť svoj
ekonomika závisí napríklad od vývozu kapitál, dovážajú sem odpad a vyvážajú
banánov.
zisk. Nemusíme mať banánovníky, aby
sme boli banánovou krajinou. Každý deTo, že nevyvážame zo Slovenska ba- dinský gazda má viac zdravého rozumu,
nány, ešte neznamená, že nie sme baná- ako tí, ktorí sa roky tvárili, že riadia túto
nová republika. Skorumpovaný a neefek- krajinu a v skutočnosti z nej urobili banátívny štát máme. Pri naháňaní domácich novú republiku.
oligarchov sme si nevšimli, že je ovládaný
Ako to vyriešiť? Prestaňme predávať
aj zahraničnými firmami. Kedysi sedeli cudzincom pôdu, vodu a naše suroviny.
pri československých komunistických po- Nekupujme si potraviny s cudziny, ktoré
hlavároch ruskí poradcovia, dnes sedia si vieme vypestovať a vyrobiť doma. Nezápri slovenských ministroch zástupcovia viďme si a naučme sa spolupracovať. Robveľkých zahraničných konzultačných a me to, čo je dobré pre Slovensko a nie pre
počítačových firiem. Dokáže niekto vy- zahraničné korporácie. Zakážme dovážať
šetriť korupciu a rozkrádanie, ktorých sa do našej krajiny odpad a škodlivé výrobky.
tieto nadnárodné firmy na našom území Baťovci vyvážali priemyselné mestá a my
dopustili? Čo presne radia títo konzultanti vyvážame stromy, ktoslovenským politikom? Nie sú náhodou v ré vysadili naši starí
konflikte záujmov? Štát obchoduje so za- rodičia.
Učme naše deti
hraničnými firmami a prácu za nich robia
najatí slovenskí dodávatelia. Robíme lac- podnikať, inovujme a
ných pracovníkov cudzím firmám vo vlast- opravujme svet okolo
nej krajine - farmári obchodným reťazcom, seba a nebojme sa
slovenskí inžinieri a robotníci nadnárod- budúcnosti a
ným korporáciám a ich manželky a dcéry prekážok.
chodia opatrovať seniorov do zahraničia.
Nakupujeme v obchodných reťazcoch
» Ján Košturiak

TERASY ZASKLENIE
ZIMNÉ ZÁHRADY
Predĺžte si leto vo vašej zimnej záhrade.

farba
ANTRACIT

ANTRACIT
7016

Materiály:
HLINÍK, DREVO
HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby
farba
BIELA

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
b
e
tr
kd

STRECHY

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

59-300

0919 370 730, 0919 383 363

87-0091

www.montter.sk

Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
Ponuky a zameranie ZDARMA.

11

0940 88 88 29

3x5m

rokov
na trhu

399€

PLECHOVÉ
GARÁŽE
Dovoz a montáž
ZDARMA

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

Výročia a udalosti
Veľká francúzska revolúcia: francúzske národné zhromaždenie
schválilo Deklaráciu práv človeka a občana.

66-0155

26. augusta 1789
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87-0003

Videá a fotky realizácií nájdete na:

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske

87-0029

PRÁCE

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

zdravie / služby
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OD NEDELE 23. 8.
musííte
u nás si nem
edzii
era�� me
vybe

OU,
SfO
TVOS
ERST
ENOU
OU A CE
VALIITO
KV

Mleté
hovädzie
mäso

C H L AD E N É

Supercena
1 kg balenie

4

39

cena za 1 kg

-38%
5.39

C H L AD E N É

Kuracie
prsné
rezne

3

29

C H L AD E N É

Smotana
na š�ahanie
• 33 % tuku

200 g

-22%
2.19

1

69

Dusená šunka
• rôzne druhy

(100 g = 0,85)

250 ml

-25%
1.19

0

89
(1 l = 3,56)

Z MR A Z E N É

Supercena

-44%
0.89

Zlatý Bažant
Radler
• rôzne druhy

0

49
(1 l = 0,98)

1000 g

-33%

700 g

Spišské
párky XXL

3

40% bryndze
v náplni

99

Bryndzové
pirohy

(1 kg = 5,70)

2.99

1

99

Ponuka tovaru plaatí od 23. 8. do 28. 8. 2020 alebo do vypredania zásob.. Chyby v tla�i vyyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma
m LIDL si vyhradzzuje právo zien v baleniach a varrantoch ponúkanéého tovaru. Odber ožný len v obvyyklo nožstve..
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33-0063

0,5 l

riadková inzercia, vtipy / práca

michalovsko
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OD NEDELE

Hrozno biele
stolové
kg

DO PIATKA
23. – 28. AUGUSTA

2.49

Sttapcové
Stapcové
S
paradajky

-52%

1

19

kg

-47%
1.69

0

89

20 kusov

1

40/36
40
4
0//3
36
3
6 800
% g
alkoholu

-27%

49

Vajcia „M“

10.99*

Marlenka

(1 kus = 0,07)

• rôzne druhy
• v ponuke aj Bezlepková
Marlenka 800 g za 9,99 €

7

99
(1 kg = 9,99)

Med
kvetový
950 g

-25%
4.49*

3

33

Karatské KB

• instantá káva

200 g

-52%
7.39*

3

49
(100 g = 1,75)

Vinea

• rôzne druhy

0,7 l

-27%
7.99

5

• rôzne druhy

• rôzne druhy

79
(1 l = 8,27)

*Z�ava ur�ená z naajnižšej bežnej preddajnej ceny, t. j. miimo akciových cien,, zistených na zákklade porovnania ciien d�a 11. 8. 2020.
0.

110/120 ml

-28%

Zmrzlina
s �okoládovou
u
polevou

0.49

0

35

(100 ml =
0,32/0,29)

1,5 l

-46%
1.29

0

69
(1 l = 0,46)

... a mnoho
o �alšších v ýrobko
b v na ww
ww.lid
dl.sk
k

Ponuka tovaru plaatí od 23. 8. do 28. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhraadené. Ceny sú bezz dekorácie. Fira LID
L L si vyhradzuje právo zmien v baleeniach a varantooch ponúkaného tovvaru. Odber možnýý len v obvyklom množstve.
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33-0063

Jacobs Velvet

(1 kg = 3,51)

8

spravodajstvo / domácnosť
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Pracovníci agrosektora budú v prípade Obce a mestá
majú výpadky v príjmoch
druhej vlny COVID-19 viac chránení

Tá tiež schválila nový pandemický
plán v súvislosti s možným vývojom
druhej fázy ochorenia COVID-19 na
Slovensku. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV
SR) sa spolu aj s ďalšími rezortmi a zainteresovanými partnermi pripravuje
na možnú druhú vlnu vývoja ochorenia COVID-19 na Slovensku. S cieľom
nastaviť opatrenia čo najlepšie, ako aj
eliminovať možné riziká a negatívne
dopady zasadala Pandemická komisia
vlády SR.
Nový pandemický plán, ktorý komisia schválila, rozšíril tzv. rizikové
skupiny obyvateľstva a to o pracovníkov v poľnohospodárstve. Ide konkrétne o profesie veterinárnych lekárov,
ošetrovateľov zvierat a pracovníkov v
potravinárskom priemysle.
V praxi to bude znamenať, že v prípade ochorenia budú mať títo zamestnanci prednostné právo na vyšetrenie,
nárok na používanie ochranných osobných pracovných prostriedkov (OOPP)
kategórie FFP3 a ďalšie.
Slovenská republika sa aktuálne
nachádza v prvej fáze a MPRV SR preto

realizuje činnosti protiepidemických
opatrení v rámci svojej pôsobnosti.
Predovšetkým ide o nákup a zabezpečenie OOPP pre potreby rezortu, ako aj
komunikácia s operačnýcm strediskom
Pandemickej komisie vlády SR.
Agrorezort vďaka tomu dokáže zabezpečiť aktívne fungovanie sektora a
poľnohospodárskej prvovýroby v prípade druhej vlny ochorenia COVID-19
na Slovensku.
Epidemiologická situácia na Slovensku je aktuálne pod kontrolou, aj
keď sa zhoršuje. V súčasnosti Slovensko už čelí druhej vlne nového koronavírusu. Po stretnutí Pandemickej komisie vlády to pred týždňom povedal
minister zdravotníctva Marek Krajčí.
Komisia navrhuje zasadnutie konzília
odborníkov, aby prehodnotili stav v
okolitých krajinách.

Ministerstvo financií (MF) SR zverejnilo na sociálnej sieti informácie, o koľko peňazí prišli jednotlivé
mestá a obce v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

celky (VÚC) stratili spolu približne 170
miliónov eur, štát má prognózovaný
výpadok príjmov vo výške presahujúcej 1,4 miliardy eur,“ povedal štátny
tajomník ministerstva financií Ľuboš
Jančík.
V abecednom zozname obcí si
Rezort pripravil pre mestá a obce
môžu všetci občania pozrieť, aký má pomoc vo forme bezúročných pôich mesto alebo obec výpadok dane žičiek, ktoré sa v budúcnosti môžu
z príjmov fyzických osôb za rok 2020. premeniť na granty, ak sa príslušné
Spolu ide o sumu 121,5 milióna eur, in- subjekty samosprávy zapoja do plánoformovalo v piatok MF.
vanej reformy. Všetky potrebné infor„Najnižšie nominálne výpadky z mácie, podmienky a zároveň aj odkaz
podielových daní majú, prirodzene, na formulár nájdu primátori, starostomalé obce. Im však aj výpadok tisíc via a župani na stránke ministerstva
eur môže skomplikovať situáciu,“ financií.
upozornil rezort. Naopak, najvyššie
Zoznam obcí a miest a ich “schodvýpadky majú veľké mestá. Napríklad ky” si možno pozrieť buď na webe miBratislave skresala koronakríza príjem nisterstva financií, alebo na Fb stránz dane fyzických osôb o 9,3 milióna ke ministerstva financií.
eur, Košiciam o 5,3 milióna eur, Nitre
Je jasné, že väčšina samospráv
o 1,8 milióna eur a podobný výpadok bude v najbližších mesiacoch ekonopríjmov má napríklad aj Banská Bys- micky živoriť a medzi tie šťastné sa
trica.
zaradia také, ktoré dokážu zabezpečiť
Ministerstvo financií si uvedomu- základné fungovanie, hoci aj to bude
je negatívne vplyvy nižšieho výberu zrejme v úspornom režime.
daní na mestá a obce. Upozornilo
však, že výpadok príjmov má aj štát.
„Kým mestá, obce a vyššie územné
» red

» red

33-0058

Pracovníci v poľnohospodárstve
patria podľa najnovšieho pandemického plánu medzi rizikové profesie. Rozhodla o tom Pandemická
komisia vlády SR.
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BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

88-0021

0950 266 604

22. augusta 1785 Výročia a udalosti
cisár Jozef II. vydal patent o zrušení nevoľníctva v Uhorsku.

Výročia a udalosti
Sovietsky zväz a Nemecko uzatvorili pakt
Ribbentrop-Molotov.

23. augusta 1939

Výročia a udalosti
Galileo Galilei predstavil svoj prvý ďalekohľad.

25. augusta 1609

0918 217 665
27-0014-14

www . pr of il in ves t.s k

TIP na výlet

Ruská Bystrá

Hrabová Roztoka

Inovec
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Štefánikova 44
MICHALOVCE
michalovsko@regionpress.sk

Až 45 percent slovenských vodičov je pri šoférovaní “na vlastnej
nohe” a venuje menej pozornosti
ostatným. S pocitom veľkej únavy
šoféruje 27 percent motoristov. Vyplýva to z výsledkov európskeho
barometra 2020 o zodpovednej jazde, ktorý zverejnila Nadácia VINCI
Autoroutes.
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DISTRIBÚCIA (29.620 domácností)
párny týždeň:
Michalovce, Močarany, Topoľany,
Vrbovec, Budkovce, Čičarovce,
Dúbravka, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Kusín, Lastomír,
Nacina Ves, Palín, Pozdišovce,
Rakovec nad Ondavou, Sliepkovce, Strážske, Trhovište, Trnava pri
Laborci, Zemplínska Široká, Sobrance, Trebišov, Cejkov, Hriadky,
Zemplínske Hradište
nepárny týždeň:
Michalovce, Ložín, Lúčky, Petrovce
nad Laborcom, Staré, Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, Vinné,
Zalužice, Závadka, Sobrance,
Veľké Revištia, Trebišov, Kráľovský
Chlmec
Sobrance
Michalovce
Trebišov

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

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

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

VYHLIADKOVÁ VEŽA DUKLA

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

Predbiehanie sprava na diaľnici
pripustilo 20 percent Slovákov, 25 percent zároveň priznalo, že sa úmyselne
lepí na vozidlo, ktoré ich rozčuľuje.
Strach z agresívneho správania iného
vodiča už pritom malo 85 percent slovenských vodičov.
Väčšina Slovákov (97 percent)
uvádza aspoň jedno kladné prídavné
meno, aby sa charakterizovali počas
jazdy, zatiaľ čo 85 percent z nich uvádza aspoň jedno negatívne prídavné
meno na opis správania ostatných.
Vodiči sa považujú predovšetkým za
ostražitých (69 percent Slovákov), pokojných (62 percent) a zdvorilých (22
percent). Správanie ostatných opisujú
ako nezodpovedné (56 percent), agresívne (37 percent), stresové (25 percent)
a nebezpečné (22 percent).
Až 82 percent motoristov pripúšťa,
že občas spustí zrak z cesty na viac ako
dve sekundy. Nehodu v dôsledku ospalosti za volantom podľa prieskumu už

alebo takmer malo 13 percent Slovákov
a z dôvodu používania telefónu za volantom 10 percent vodičov. Napriek
tomu si 26 percent slovenských motoristov myslí, že je možné pokračovať v
jazde aj v prípade únavy, 47 percent si
navyše myslí, že jazdia rovnako, alebo
dokonca lepšie, keď sú unavení.
Slováci sú zároveň na prvom mieste medzi európskymi krajinami v tom,
že vyrážajú na cestu v noci, koná tak 75
percent vodičov. Slováci jazdia podľa
prieskumu v priemere 3 hodiny a 16 minút bez prestávky.
Čítanie či posielanie SMS alebo e-mailov počas jazdy priznáva 20
percent Slovákov, cez aplikáciu hlási
udalosti ostatným vodičom 25 percent
motoristov. Bez súpravy handsfree telefonuje za volantom 35 percent slovenských vodičov. Filmy alebo videá počas
jazdy pozerá 5 percent Slovákov.

» red

PRACUJ

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
ZVÁRAČ CO2

V ČESKEJ REPUBLIKE

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ, TURNUSY, ZÁLOHY

0908 914 180

Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

JEDNODUCHÁ
PRÁCA
v Čechách

www.hotbuilding.sk

VÝBEROVÉ KONANIE
DŇA 27.08.2020

nástupný bonus 200 € netto
zabezpečené ubytovanie
preplácaná doprava
rôzne pozície – operátor výroby
– skladník
– balič
výkonnostné a dochádzkové bonusy
mzda – 6 € až 9 € brutto / hod.

(Hviezdoslavova 6, Košice 040 01,
2.poschodie, do 09:00 - do 14:00 )

POZÍCIE:

MONTÁŽNY PRACOVNÍK ( RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ I ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY I SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA I ZÁMOČNÍK
KOVOVÝROBA MZDA: 2000€/ MES. + PRÉMIE

0910 620 212 I office@hotbuilding.sk

85_0566

Redakcia:

Dopravné predpisy si „po svojom“
vysvetľuje až 45 percent Slovákov

Kontakt:

MI20-34 strana-
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32-0006-6

TIP na výlet

61_0212

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
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spravodajstvo / práca

michalovsko

Odmeny pre prvú líniu
Pre pracovníkov, ktorí po vypuknutí
pandémie s novým koronavírusom
pracovali v rizikovom prostredí, tzv.
prvej línii, vyčlení štát 50 miliónov
eur.

vírusu pracovali v rizikovom prostredí,
zaviedli aj v susednej Českej republike.
České ministerstvo zdravotníctva spustilo dotačný program, v rámci ktorého
rozdelí medzi poskytovateľov lôžkovej
starostlivosti približne 11 miliárd korún.
Avizoval to premiér Igor Matovič.
Ako ilustroval Igor Matovič ekonoPeniaze dostanú lekári, sestry, vojaci, mickú stránku dosahov pandémie, Slopolicajti či zamestnanci domovov so- vensko sa z umiestnenia v 1. štvrťroku
ciálnych služieb. Pribudnú však ďalšie (4. najhoršie v EÚ), dostalo v 2. kvartáli
profesie, ako napríklad hasiči, ich zo- “približne niekam do stredu”. Dáta za
znam sa ešte finalizuje.
všetky krajiny však zatiaľ ešte nie sú
Premiér sa tak rozhodol na základe známe. Podľa jeho slov si Slovensko
priaznivých ekonomických aj zdravot- udržalo aj podobnú úroveň nezamestných výsledkov. Peniaze si budú deliť nanosti, ako majú iné krajiny.
ministerstvá zdravotníctva, vnútra,
Práve na základe týchto priazniobrany a rezort práce, sociálnych vecí vých ekonomických aj zdravotných výa rodiny.
sledkov sa štát rozhodol pre vyčlenenie
Predseda vlády predpokladá, že sa 50 miliónov eur pre ľudí v prvej línii v
šéfovia týchto rezortov dokážu dohod- boji s pandémiou.
núť do týždňa. Odhaduje, že priemerná výška odmeny pre jedného človeka
môže byť od 300 do 500 eur. Premiér
však žiada, aby odmenu nedostal niekto, kto “sedel zašitý v kancelárii” a neriskoval svoj život a zdravie v tzv. prvej
línii.
Mimoriadne finančné odmeny pre
zamestnancov nemocníc a pracovníkov zariadení sociálnych služieb, ktorí
v dôsledku pandémie nového korona» red

PLOŠNÁ INZERCIA
..................................................
0907 895 864
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Ak dlžník nevládze zaplatiť dlh naraz,
pomôže mu splátkový kalendár
Od začiatku tohto roka do konca
júna Sociálna poisťovňa vydala 928
rozhodnutí o povolení splátok dlžných súm, ktoré eviduje od odvádzateľov poistného.
Je to o 252 splátkových kalendárov
menej ako pred rokom. Celková suma,
na ktorú boli vydané rozhodnutia o
povolení splátok dlžných súm, predstavuje 3,93 milióna eur. K úspešnému ukončeniu splátkového kalendára
(teda k 100-percentnej úhrade) došlo
v 43 prípadoch, pričom dlžníci takto
uhradili 82 tisíc eur.
Sociálna poisťovňa upozorňuje
dlžníkov, ktorým povolila splátkové
kalendáre, že ak nedodržiavajú termíny jednotlivých splátok, splátkový kalendár sa zruší a celý dlh musia jednorazovo zaplatiť. V prvom polroku 2020
došlo k zrušeniu splátkových kalendárov z dôvodov ich nedodržania zo strany dlžníkov v 259 prípadoch na celkovú
sumu 507 tisíc eur. Naďalej aktívnych
splátkových kalendárov v tomto období zostalo 626 na celkový objem pohľadávok 3,34 mil. eur. Z nich bolo do 30.
júna 2020 uhradených 311 tisíc eur.
Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti dlžníka povoliť
splátky najviac na obdobie 24 mesiacov. V prípade povolenia splátok Sociálna poisťovňa určí výšku jednotlivých

splátok dlžných súm, termín splatnosti
jednotlivých splátok, číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktoré bude dlžník
posielať jednotlivé splátky, a výšku
úrokov. V súčasnej mimoriadnej situácii sa však úrok odpúšťa, dlžník je
povinný zaplatiť len mesačnú splátku
dlžnej sumy. Sociálna poisťovňa odporúča, aby dlžníci riešili svoje problémy
s odvádzaním poistného bez odkladu,
čo najskôr a aby v tejto veci aktívne
navštívili svoju pobočku a požiadali
o splátkový kalendár. Pretože pokiaľ
sa na dlžnú čiastku nevzťahujú úľavy
schválené vládou a parlamentom v
súvislosti s koronakrízou, Sociálna poisťovňa nemôže ani dlh, ani následné
penále odpustiť. Pre dlžníka je preto
lacnejšie čo najrýchlejšie riešenie tohto
problému.

» Zdroj: SP

PRÁCA v Nitrianskom
a Trnavskom kraji
POZÍCIA:

Mzda do 1000 €
Nástup ihneď
!!! VYHRAJ KAŽDÝ MESIAC LCD TV, MOBIL ALEBO TABLET !!!
ZABEZPEČÍME UBYTOVANIE
Možnosť týždenných záloh
Stravné lístky v hodnote 3,83 €
Výkonnostný a dochádzkový bonus

INFO NA BEZPLATNEJ LINKE 0800 800 019
web: www.abcjobs.eu • email: info@abcjobs.sk • FB: abcjobs.sro
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OPERÁTOR VO VÝROBE,
ˇ VZV
PICKER A VODIC

zdravie / služby

12

Najčítanejšie regionálne noviny

Prijmeme nových
ch zamestnancov
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prijme do pracovného
pomeru:

47-095

0800 500 091.

85-0515
885-0
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personal

Personálna & pracovná agentúra

Vodič LKW od 835 € brutto

+ variabilná zložka min. 160€ + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 160 € + ďalšie prémie
Pracovník montáže od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

VOD
VODIČ
V
VZV
+ PPRACOVNÍK
RACOVNÍ
RACOVNÍK
RA
R
A OVNÍK
OVNÍK
LOGISTIKY
Y MÔŽE VÝŠKOU PLATU

Skladový pracovník od 790 € brutto

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

PORAZIŤ AJ
32-0093

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

PRACOVNÍKA BANKY!!!

VZV školíme zdarma

Uchádzač, ktorý zavolá v termíne
do 31.08.2020, obdrží náborový bonus
vo výške

100 EUR!

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

34-0118

Bezplatné linky

63-0125

Kontakt: 0948 787 777 • www.balkona.eu
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