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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

č. 36 / 4. september 2020 / 24. rOčNÍK
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  POREZ A PREDAJ     
tabu¾ového skla, zrkadiel, vàtanie skla

ADRESA : FIDLIKOVA  5, HUMENNÉ

PROFILY aj v povrchovej úprave

PREDAJ HLINIKOVÝCH PROFILOVPREDAJ HLINIKOVÝCH PROFILOV   A TABU¼OVÉHO SKLA

WWW.TOPHLINIK.SK        OBJEDNAVKY@TOPHLINIK.SK        0908 042 002
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PREPICHY
        POD CESTY
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Akadémia vzdelávania Michalovce, Nám. slobody 3 
Tel.: 0902 930 232, www.avmichalovce.sk 

SKUPINOVÁ ALEBO
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA

ZÁPISY DO JAZYKOVÝCH
KURZOV
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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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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0907 924 947
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Hľadám na výpomoc brigádnikov
záhradnícke a malé stavebné práce

Kontakt: 0911 927 026(popri práci)
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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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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Ponuky a zameranie ZDARMA. 0940 88 88 29

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske

P
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

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
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RENOVÁCIA
HROBOV

AKCIOVÉ CENY

POMNIKY´
ŠIROKÝ VÝBER

moderných
tvarov a farieb
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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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MONTÁŽ
požiarnych a plynových
hlásičov do bytového

domu
0908 560 530
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PONÚKAM
spracovanie komplexného
účtovníctva vrátane mzdovej

agendy, ako aj spracovanie
daňových priznaní.  Cena dohodou.

kozak.kopami@gmail.com    0908 329 544
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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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VŔTANIE
STUDNÍ
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TIP
na výlet

Zemplínska Šírava
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www.slovaktual.sk
0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk
MICHALOVCE

0918 520 651,  0911 141 518 michalovce@slovaktual.sk
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LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

Akcia
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NA PRENÁJOM
62,66 M�

BLIŽŠIE
INFORMÁCIE
0917 813 503

OBCHODNÉ PRIESTORY
NA PRENÁJOM

v centre mesta Trebišov,
ul. M.R.Štefánika 1515
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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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+421 905 694 264 

MALIARSKÉ PRÁCE
STROJOVÉ ������������������������
�����������������������������������
�������������������������

�����������������

NAJLEPSIE CENY !-
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EK

STK TV s.r.o. | Dopravná 4 | Trebišov 

34
-0
10
7

STK/EK
      bez čakania
STK/EK
      bez čakania

 pre osobné a u itkové vozidlá do 3,5 t
motocykle a vozíky

0914 177 177
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 www.odb-injektaz.sk
|
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6. september 1941            
Holokaust: Židia starší ako 6 rokov na Nemcami okupovaných úze-
miach boli povinní nosiť žlté hviezdy.

Výročia a udalosti

Opatrenie bude platiť 2 týždne, to 
znamená: od 2. septembra 2020 od 
06:00 do 14. septembra 2020 18:00.

Výnimky z nosenia rúšok po no-
vom pribudnú u:
- žiakov prvého stupňa základnej ško-
ly v interiéri školy v rámci výchovno-
-vzdelávacieho procesu (ak tieto deti 
budú rúško na tvári akceptovať, jeho 
nosenie jednoznačne odporúčame)
- žiakov so stredným a ťažkým mentál-
nym alebo sluchovým postihnutím

Vypúšťajú sa nasledovné výnim-
ky z nosenia rúšok:
- pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov (napr. asistent 
učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v 
rámci výchovno-vzdelávacieho proce-
su,
- žiakov základnej a strednej školy v 
interiéri školy v rámci výchovno-vzde-
lávacieho procesu,
- osôb s chronickými ochoreniami dý-
chacích ciest s dychovou nedostatoč-
nosťou a osôb s kožnými ochorenia-
mi tváre, u ktorých by nosenie rúška 
mohlo viesť k zhoršeniu stavu (K vy-
pusteniu výnimky sa pristúpilo z dôvo-
du, že mnohí výnimku zneužívali. 

V opatrení naďalej ostávajú na-
sledovné výnimky:
- deti do 3 rokov veku,
- osoby so závažnými poruchami autis-

tického spektra,
- vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami 
v uzavretej kabíne oddelene od ostat-
ného priestoru určeného na prepravu 
osôb,
- žiaci pri konaní prijímacích skúšok, 
komisionálnych skúšok, jazykových 
skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti 
na výkon povolania a pri ukončovaní 
výchovy a vzdelávania,
- poslucháči pri konaní štátnych jazy-
kových skúšok,
- deti v interiéri materskej školy a jaslí,
- osoby pri výkone športu,
- fotografované osoby na čas nevyhnut-
ný pre výkon procesu fotografovania,
- osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
- deti pristupujúce k prvému svätému 
prijímaniu,
- účinkujúci pri nakrúcaní audiovizu-
álneho diela alebo výrobe programu a 
výkonných umelcov pri podávaní ume-
leckého výkonu,
- osoby vo wellness a umelých kúpa-
lísk,
- účastníci zotavovacích podujatí pre 
deti a mládež,
- zamestnanci vykonávajúci prácu v 
spoločnom pracovnom priestore, ak sú 
od seba, alebo od iných osôb vzdialení 
minimálne 2 metre, alebo zamestna-
nec, ktorý sa nachádza na pracovisku 
sám.

Zmena opatrenia k noseniu rúšok 
od 2. septembra

» Zdroj – ÚVZ SR
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Videá a fotky realizácií nájdete na:
www.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 363

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

TERASY   ZASKLENIE
 ZIMNÉ ZÁHRADY 

Predĺžte si leto vo vašej zimnej záhrade.

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

ANTRACIT
7016

BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby

kde potrebujete.Staviame tam,

Materiály:
HLINÍK, DREVO

Materiály:
HLINÍK, DREVO

w w w . p r o f i l i n v e s t . s k
0918 217 665
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- v súlade s nariadením 
  Európského parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/426   
- emisná trieda 5

Zastúpenie pre SR:

PLYNEX, Kátlovce 2, 919 55
www.plynex.sk

plynex1@gmail.com
Tel.: 033 5576143 -  Mob.: 0905 908 867

DESTILA s.r.o. BRNO

www.destila.cz 
prodejna@destila.cz

 Tel.: +420 545 531 248 I Mob.: +420 736 680 101
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POKOSÍM ZA VÁS

Realizácie záhrad 
Zavlažovacie systémy
Realizácie záhrad 
Zavlažovacie systémy
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PREDAJ A MONTÁŽ
robotických kosačiek
PREDAJ A MONTÁŽ
robotických kosačiek

Priemyselná 1, Michalovce, 0905 503 222
AUTOMOWER EXPERT, 0905 105 793

www.e-zahrada.sk
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044

-36%

(1 l = 0,80)

0,55 l

0.69

Staropramen 
Smíchov

Slne�nicový olej

119

-33%
1 l

1.79*

149

-40%
kg

2.49

Hrozno biele
• ve�ké sladké bobule

Petžlen

089

Supercena

(1 kg = 1,78)

500 g balenie

Zelené jablká
• Golden Delicious
• nový zber

099

-37%
kg

1.59

Chery 
paradajky 
stapcové

099

-37%

(1 kg = 1,98)

500 g balenie

1.59

Hrušky Williams
• nový zber

109

-45%
kg

1.99

CCHHLLAADDEENNNÉÉ Actmel
• rôzne druhy 

199

-42%

(1 kg = 2,49)

8 x 100 g = 800 g

3.49

 

Zelené jablká
• Golden Delicious

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 6. 9. 

Ponuka tovaru platí od 6. 9. do 12. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 25. 8. 2020.
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879

-45%

(1 kg = 0,88)

10 kg

15.99

Krmivo 
pre psy

329

-38%
cena za 1 kg

5.39

Kuracie 
prsné 
rezne

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Mleté äso ix 
XXL

369

Supercena
1 000 g balenie

CCHHLLLAAADDEENNÉÉ

42 praní

Persil 
Duo-caps
• rôzne druhy

799

-42%

(1 kus/1 pranie 
= 0,19)

42 kusov

13.99*

999

100 kusov

(1 kus = 0,10)

balenie

Tablety 
do uýva�ky 
radu

+ osviežova�049

Supercena

(1 l = 0,89)

0,55 l

Sädný 
ních 
Radler
• rôzne druhy

40 % 
alkoholu

Goral Vodka 
Master

999

-25%

(1 l = 14,27)

0,7 l

13.49*

1699

Supercena

(1 l = 24,27)

0,7 l

Tatanský 
�aj

+ dar�ek
2 poháre

52 % 
alkoholu

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY

6. – 12. SEPTEMBRA

Ponuka tovaru platí od 6. 9. do 12. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 25. 8. 2020.
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Zmierovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zmierenie je užitočné. Synonymicky 
ide o udobrenie sa, o podanie rúk, o 
odstránenie rozporov. Myšlienka na 
zmierenie s tým, s čím sa možno zmie-
riť, ako také nie je zlá.

Oveľa horšie je to vtedy, ak na zmie-
renie s nezmieriteľným nabáda zákono-
darný poltik/politička. Zmieriť sa s obdo-
bím rokov 1939-1945 na Slovensku? Dosť 
silný návrh!

Často v duchu vediem rozhovory 
so svojim starým otcom. V duchu preto, 
lebo som ho nezažil. Prišiel som na svet 
neskôr, ako ho on predčasne opustil. Na 
leukémiu a ďalšie choroby, ktoré získal v 
jedenástich koncentračných táboroch v 
období rokov, o ktorých padol návrh, že 
by sme sa s tou históriu mali zmieriť. Spo-
mínam aj na to, čo po starom otcovi zosta-
lo. Napríklad zápisky z koncentračného 
tábora. A v nich trebárs vety, v ktorých 
píše, koľkí sú na baraku večer a koľkých 
cez deň popravili. A ako sa pestujú zemia-
ky, ako sa pečie chlebík a ako je smutno 
za rodinou, manželkou Betkou a dcérami, 
tam niekde v exile, vo Francúzsku.

Zmieriť sa s dobou, ktorá toto pripusti-
la? S “ľuďmi”, ktorí boli jej aktérmi? S vrah-
mi, udavačmi, s kolaborantmi, zradcami a 
inými podliakmi, ktorí zapredali svojich, 

svoj národ, svoju vlasť v mene služby šia-
lenému fúzatému maliarovi izieb?

Nie, doba takéhoto zmierenia ne-
nastala. Možno iba pohrobkovia tých 
čias žiadajú, aby sa spravila nejaká čiara, 
aby sa dekriminalizovali zverstvá tých 
čias, vojnové zločiny a zločiny proti ľud-
skosti a civilizovanosti.

Je smutné, že nevydesí ani tak pokri-
kovanie adorantov krajnej pravice (eufe-
mizmus v tomto prípade) pri pamätníku 
SNP počas chvíľ vzdávania úcty jeho hr-
dinom. Vydesí názor, že sa s tým obdobím 
treba zmieriť. A to už naozaj nie je hra “o 
potraty”, to je riskovanie vlastnej identity, 
riskovanie straty tváre národa, riskova-
nie opľutia morálky ako takej.

Áno, už teraz čakám odozvu “pobú-
rených”. Už teraz vidím reakcie adorantov 
fašizmu. Ale neprekážajú mi. Ja ešte svoju 
vlastnú hrdosť, ako aj hrdosť na to, čím pre-
šli - museli práve kvôli fašistom 
a ich podržtaškám prejsť - 
moji predkovia, mám. A za-
chovám si ju, kým budem!

Dodatočne - vzdávam 
hold hrdinom - aj a naj-
mä a preto - hrdinom 
SNP!

S úctou

Návrhom zákona zo dňa 18.6.2020  
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a 
strelive a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, sa navrhuje v poradí 
už štvrtá zbraňová amnestia (ďalej 
len ako „Amnestia“) na území samo-
statného Slovenska. V prípade vyš-
šie schváleného návrhu by amnestia 
mala trvať od 1. novembra 2020 do 30. 
apríla 2021.

Podstata Amnestie spočíva v zániku  
trestnosti nedovoleného ozbrojovania 
osobám, ktoré bez povolenia držia vy-
medzené strelné zbrane alebo strelivo. 
Amnestia má veľký význam pre osoby, 
ktoré sa rozhodnú zbaviť zbrane, ku 
ktorej sa dostali náhodou (napr. nájde-
nie zbrane z II. svetovej vojny pri výko-
pových prácach). Ak by sa v takomto 
prípade zbraň odovzdala policajnému 
útvaru mimo zbraňovej amnestie, oso-
ba by sa dopustila podľa § 294 Trest-
ného zákona Trestného činu Nedovo-
leného ozbrojovania a obchodovania 
so zbraňami, pri ktorom hrozí trest 
odňatia slobody na jeden až päť rokov. 
Ďalšou výhodou Amnestie je možnosť 
osoby, ktorá  spĺňa podmienky podľa 
zákona o strelných zbraniach a stre-
live na držanie zbrane, aby si takúto 
zbraň zaevidovala za predpokladu, že s 
predmetnou zbraňou podľa odborného 
vyjadrenia špecializovaného útvaru 
ministerstva vnútra nebol spáchaný 

trestný čin. Osoba, ktorá odovzdala 
zbraň, môže tiež v uvedenej lehote a za 
podmienky, že so zbraňou nebol spá-
chaný trestný čin previesť vlastníctvo 
zbrane alebo streliva na osobu, ktorá 
spĺňa podmienky na držanie zbrane.

Z histórie treba poznamenať, že in-
štitút Amnestie bol prvýkrát zavedený 
na prelome rokov 2005 a 2006 kedy do-
šlo k odovzdaniu  3463 kusov nelegálne 
držaných zbraní. Spolu s ďalšími dvo-
ma neskoršími amnestiami sa podarilo 
z obehu stiahnuť dovedna 10 865 kusov 
zbraní  a 82 010 streliva.

Medzi odovzdanými zbraňami sa 
objavila aj puška Winchester Model 
1985, ktorá bola špeciálne vyrábaná 
pre cárske Rusko, v hodnote približ-
ne 3000€, alebo legendárna puška 
Sharps, ktorá bola používaná v časoch 
americkej občianskej vojny tzv. Sever 
proti Juhu a taktiež v časoch „Divokého 
západu“.

Zbraňová amnestia

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

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

Vládny kabinet schválil päť chrá-
nených areálov o výmere približne 
525 hektárov. Ide o chránené areály 
Čenkov, Panské lúky, Kamenínske 
slaniská, Síky a Marcelovské piesky. 

Ich zachovanie je dôležité pre 
správne fungujúci ekosystém. Naria-
denia, ktorými na Slovensku pribudnú 
chránené areály, predložil na rokova-
nie vlády minister životného prostredia 
Ján Budaj.

Súčasťou chránených areálov je 6 
území európskeho významu a všetky 
sa nachádzajú na území Nitrianskeho 
kraja. Účelom ich vyhlásenia je za-
bezpečenie priaznivého stavu veľmi 
vzácnych biotopov – tzv. slanísk, su-
chomilných lesných biotopov a travín 
na pieskoch, ako aj vzácnych druhov 
rastlín a živočíchov, akými sú kosatec 
piesočný, jesienka piesočná či rosnička 
zelená. Schválením nariadení Sloven-
sko zabezpečí právnu ochranu lokalít v 
zmysle európskej legislatívy.

Minister Budaj v tejto súvislosti po-
vedal: „Vnútrozemské slaniská a slané 
lúky s vysokým obsahom soli v pôde sa 
v rámci Európy nachádzajú iba v nie-
koľkých krajinách. Tvoria približne tri 
percentá rozlohy Európy. Som rád, že 
sa nám dnes podarilo vyhlásiť vzácne 
slaniská.“

Pre slaniská je typická veľká salini-

ta. Vznikajú buď v blízkosti morí, kde je 
prítomná morská voda, alebo vo vnút-
rozemí. V týchto prípadoch obvykle 
vzniká prameňom bohatým na mine-
rály, resp. sa v pôde hromadí soľ vďa-
ka striedavému vlhkému a suchému 
počasiu. Voda sa vyparuje a vťahuje do 
pôdy minerálne látky.

Jedinečnosť týchto území je vý-
znamná nielen u nás, ale aj v rámci 
celej Európy. Aby nedošlo k ich zániku, 
v súčasnosti je ochrana slanísk zabez-
pečovaná vyhlasovaním Území eu-
rópskeho významu. Európska komisia 
podporuje návrat k tradičnej pastve, 
ako ideálnemu spôsobu zachovania 
týchto prírodných pokladov. Pri ob-
nove tradícií pastvy je kľúčová práve 
aktívna účasť miestnych obyvateľov a 
vôľa znovu zaviesť spôsoby hospodáre-
nia ich predkov.

Vzácne slaniská vyhlásili 
za chránené areály

» red 

TIP na výlet

Nová Sedlica
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www.slovaktual.sk/akciaAkcia platí na laminované plastové okná Slovaktual PASIV od 15.8. do 15.9.

V

a

MICHALOVCE
á 3  (areál AUTOFLASH)

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

TREBIŠOV
M.R.Štefánika 2329/56A  (NS Berehovo) 
0911 940 509 
trebisov@slovaktual.sk
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V súvislosti s príchodom septembra 
a aktuálnou pandemickouj situá-
ciou chcú rodičia vedieť, ako majú 
postupovať pri prípadných žiados-
tiach o dávky ošetrovné (OČR), či 
môžu zostať s dieťaťom doma a čer-
pať dávku OČR, z vlastného rozhod-
nutia, (bez potvrdenia lekára) ak 
majú obavy, že sa ich dieťa v škôlke 
alebo škole nakazí.

V prípade detí, ktoré sú školopovin-
né, t. j. sú žiakmi škôl, rodič nemôže 
od septembra svojvoľne nechať dieťa 
doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko 
by tým porušil školský zákon. Režim 
prerušenia vyučovania v triedach škôl, 
t. j. uzatvorenia týchto častí škôl, od 1. 
9. 2020 nanovo upraví pripravované 
rozhodnutie ministra školstva. Nárok 
na pandemické OČR preto budú mať 
iba tie oprávnené osoby, ktoré sa budú 
starať o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri 
deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdra-
votným stavom), ktorých trieda bola 
uzatvorená riaditeľom školy v súlade s 
pripravovaným rozhodnutím ministra 
školstva. Ak však rodič dieťaťa bude 
ošetrovať choré dieťa do 16 rokov veku, 
t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho 
zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu 
preto potvrdil potrebu ošetrovania, aj 
od 1.9.2020 bude mať nárok na pande-
mické OČR.

Iná situácia pri starostlivosti bude 
v prípade detí, ktoré navštevujú ma-
terskú školu. Nakoľko dochádzka do 
predškolského zariadenia nie je po-
vinná zo zákona, na túto skupinu detí 
budú až do prípadnej zmeny zákona 
o sociálnom poistení uplatňované 
také postupy ako doteraz, t. j. nárok 
na pandemické OČR budú mať jednak 
oprávnené osoby, ktorých dieťa ne-
bude chodiť do triedy v škôlke, ktorá 
bola uzatvorená a jednak aj oprávnené 
osoby, ktorých dieťa nenavštevuje ma-
terskú školu pre obavu z koronavírusu.

U detí, ktoré ešte nenavštevujú ma-
terskú školu a u blízkych príbuzných, 
ktorým je poskytovaná starostlivosť 
v zariadeniach sociálnych služieb zo-
stáva situácia nezmenená, t. j nárok 
na pandemické OČR budú mať opráv-
nené osoby naďalej aj v prípade, ak sa 
rozhodnú nedať dieťa alebo blízkeho 
príbuzného do zariadenia z obavy pred 
koronavírusom.

Sociálna poisťovňa vychádza z in-
formácií, ktoré sú jej známe, v prípade 
zmeny situácie bude verejnosť infor-
movať. Dovtedy je vhodné postupovať 
podľa týchto odporúčaní.

Kedy majú rodičia nárok 
na OČR po 1. septembri?

» Zdroj: SP

8.september 1504             
na námestí Piazza della Signoria vo Florencii slávnostne odhalili 
sochu Dávida od Michelangela Buonarrotiho.

Výročia a udalosti
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Marianna Sovjaková  0907 895 864
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BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
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CALL CENTRUM:   0918 607 897

0915 971 823 I 0905 552 537

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené
 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

PRÁCA PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  
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- pracovník 
   vo výrobe /ČR/
- montážny 
   pracovník /ČR/
- zdravotné 
  asistentky sestry
  opatrovateľky /DE/
- klampiar, inštalatér
   zvárač  /DE/

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiarov (Rakúsko)

Drevár Rakúsko 3500 € /mes. 
Sklad Nemecko 2800 € /mes. 

TIP na výlet

STARINA

18. septembra 2020 budete môcť 
stretnúť v uliciach miest a obcí Sloven-
ska dobrovoľnícke tímy verejnej zbier-
ky Biela pastelka. Tohto roku je to už 
jej 19. ročník. Patrí k najväčším a naj-
dôveryhodnejším zbierkam. Iba vďa-
ka darcom môže písať krajšie príbehy 
v živote nevidiacich a slabozrakých. 

Výnos verejnej zbierky Biela pas-
telka pomáha nevidiacim a slabo-
zrakým: 
• pri nácviku samostatnej chôdze s bie-
lou palicou 
• pri výučbe čítania a písania Braillov-
ho písma
• kurzami práce s kompenzačnými, 
optickými a technicky náročnými po-
môckami 
• pri nácviku sebaobslužných činností 
– varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
• špecializovaným sociálnym pora-
denstvom

Biela pastelka v Košickom kraji
Všimnite si nás v uliciach miest a obcí 

Košického kraja a získajte symbolickú 
pastelku, ktorá dokáže niekomu zmeniť 
život. Nie je anonymný, má svoju tvár, 
osud, aj sny... Osud mu možno neprí-
jemne zamiešal životnými kartami, ale 
vďaka vám v ňom opäť nájde radosť. 

V prípade, že budú priaznivé 
okolnosti v súvislosti s pandémiou 

COVID-19, môžete nás stretnúť na 
Hlavnej ulici.

Informačné stánky s pracovníkmi 
Únie nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska vám budú k dispozícii od 9:00 
do 16:30 hod. 
Nezabudnite na kontrolu zraku! 

V spolupráci so spoločnosťou Novar-
tis sa pozrieme na stav sietnice dospe-
lých i seniorov. Meranie je neinvazívne, 
realizované pomocou OCT prístroja, 
tzv. optického koherentného tomogra-
fu, ktorým získa oftalmológ podrobné 
informácie o stave sietnice i jej jednot-
livých vrstiev, a tiež dôležité údaje o 
vnútorných štruktúrach oka.

Nevidiacich a slabozrakých mô-
žete podporiť: 
• 18. 9. 2020 v uliciach miest a obcí 
• zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 
820 vo všetkých sieťach
• príspevkom na účet SK23 1111 0000 
0014 3025 8006 
• príspevkom do stacionárnych po-
kladničiek umiestnených vo vybra-
ných organizáciách a inštitúciách
• alebo online darom prostredníctvom 
www.bielapastelka.sk

Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom 
otvorí nová kapitola samostatného 
a radostnejšieho života... 

Ďakujeme!

Biela pastelka 
píše skutočné príbehy už 19 rokov

» red

OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMAOBHLIADKA ZDARMA
OBNOVA KOMÍNOV  
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Reálna  záruka

12 rokov

LETNÁ AKCIA
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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne �rmy
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PRÁCA v Nitrianskom
a Trnavskom kraji

OPERÁTOR VO VÝROBE,
PICKER A VODIC VZVˇ
OPERÁTOR VO VÝROBE,
PICKER A VODIC VZVˇ

POZÍCIA:

INFO NA BEZPLATNEJ LINKE 0800 800 019
web: www.abcjobs.eu  •  email: info@abcjobs.sk  •  FB: abcjobs.sro

�  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
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