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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ

PRÁCE

0907 572 001
minibagrom

87
-0

00
4

 Návratnosť
2-3 roky!!!

0915 927 993
0940 707 621

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

MASTER GROUP s.r.o.
www.mgroupsro.sk
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Hľadám na výpomoc brigádnikov
záhradnícke a malé stavebné práce

Kontakt: 0911 927 026(popri práci)
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0907 924 947
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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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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!

0907 895 864

PLOŠNÁ
INZERCIA................................
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LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

Akcia
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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

 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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NA PRENÁJOM
62,66 M�

BLIŽŠIE
INFORMÁCIE
0917 813 503

OBCHODNÉ PRIESTORY
NA PRENÁJOM

v centre mesta Trebišov,
ul. M.R.Štefánika 1515

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

ARIAN, Námestie Slobody 1366/15, Michalovce
0905 794 715, ariansro@gmail.com
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Ponuky a zameranie ZDARMA. 0940 88 88 29

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
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EXEKÚCIE  ZRUŠÍME�

0907 129 169
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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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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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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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399€

PLECHOVÉ
GARÁŽE

Dovoz a montáž
 ZDARMA

Dovoz a montáž
 ZDARMA

3x5m11
rokov

na trhu

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !
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+421 905 694 264 

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

�����������������

NAJLEPSIE CENY !-

0907 895 864

PLOŠNÁ
INZERCIA................................
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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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RENOVÁCIA
HROBOV

AKCIOVÉ CENY

POMNIKY´
ŠIROKÝ VÝBER

moderných
tvarov a farieb
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MUDr. Miloš Janovský
všeobecný lekár pre dospelých v Michalovciach

PRIJÍMAME 
NOVÝCH PACIENTOV

www.lekarmi.sk
0905 249 044

Masarykova 90, 071 01 Michalovce - zdravotnícke centrum Amara
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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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 opravíme
 vymeníme baterky
 urobíme nové

   aj s diaľkovým
   ovládaním

KĽÚČE & AUTOKĽÚČE
Národná trieda 58, Košice

www.kluce.flox.sk
0949 174 071
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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

V piatok 25. septembra si aj na Sloven-
sku pripomíname Svetový deň lekárni-
kov. V časoch, kedy v podstate celý svet  
čelí už druhej vlne pandémie koronaví-
rusu, sa dvojnásobne patrí spomenúť si 
aj na lekárnikov. 

V prvej línii boja proti  koronavíru-
su  sa v každom štáte ocitajú aj lekár-
nici. Bez ich vkladu a nasadenia by 
ochrana zdravia ľudí nebola možná. 
Čo vás táto nová situácia naučila? Od-
povedá PharmDr. Štefan Dunaj z lekár-
ne Faustína v Stakčíne.

  Vo svojej práci som podával ma-
ximálne   výkony, pracoval som do 
veľmi neskorých večerných hodín 
v laboratóriu  lekárne, aby som ráno 
nemusel povedať pacientom, že dez-
infekciu nemáme, rukavice nemáme 
a podobne.  Pamätám si, ako po pri-
pravení asi 30 litrov dezinfekčného 
roztoku určeného pacientom hovorím 
kolegyni neskoro večer: „...a máme 
dezinfekciu minimálne na týždeň...“ 
Druhý deň sme na poludnie nemali ani 
kvapku. Takto podobne to bolo deň čo 
deň. Mnohokrát som zažil ostrú kritiku 
zo strany pacientov a známych, ktorí 
nedokázali pochopiť moju pracovnú 
vyťaženosť a bezmocnosť v niekto-
rých  situáciách  – nedostupné rúška, 
nedostupné respirátory,  permanentne 
zvoniace telefóny,  nedostatok času. 

Cítil som sa veľmi vyčerpane. Dnes sa 
niektorých návštevníkov našej lekár-
ne v dobrej viere a s úsmevom na tvári 
pýtam, či už použili balenie parace-
tamolových tabliet, ktoré si v období 
paniky zakúpili a odpovede bývajú s 
úsmevom: „Nie“. Naučil som sa, že ľud-
ský strach dokáže divy.  Stále viac  sa 
mi páči Einsteinov  výrok  o nekoneč-
nosti vesmíru a ľudskej hlúposti, určite 
ho všetci poznáte.  

Kto, respektíve čo vám najviac po-
čas prvej vlny pandémie pomohlo? 

Na nápor práce sme pripravení ne-
boli. Asi sa na to ani nedalo pripraviť. 
Avšak reagovali sme promptne a ra-
zantne. Počas víkendu po vyhlásení 
mimoriadnej situácie sme sa pripravili 
na výdaj len cez pohotovostné okienko 
s cieľom zamedziť šírenie nákazy v po-
pulácii,  ochrániť zdravie zamestnan-
cov lekárne, a tak zabezpečiť jej chod 
v ťažkých časoch.  Ako najväčšiu po-
moc som vtedy cítil podporu od rodiny 
a  najbližších priateľov, aj lekárnikov. 
Pri výdajnom okienku som už potom 
stál sám. Nedá mi nespomenúť, že do 
dnešného dňa sa štátnym autoritám 
nepodarilo poskytnúť našej lekárni čo 
i len jeden pár rukavíc.

(pokračovanie nabudúce)

Patrí sa porozprávať sa s lekárnikmi 
z prvej línie – exkluzívne pre Regionpress

» red

Bývate v byte, ktorý má už niekoľko de-
siatok rokov za sebou? Ani pri najlepšej 
vôli a starostlivej pravidelnej údržbe sa 
nevyhnete tomu, aby ste z času na čas 
niečo pokazené nemuseli „hasiť“.

Rozmýšľate čo skôr, či je urgentnej-
šia rekonštrukcia kuchyne, kúpelne, 
alebo wc? Čo tak zvážiť možnosť pus-
tiť sa do toho naraz? V kuchyni treba 
modernizovať aj elektrické spotrebiče, 
rovnako v kúpeľni. Aj keď tie moderné 
sa vyznačujú pomerne nízkymi príkon-
mi, predsa len – staré elektrické hliní-
kové elektrické obvody na tri ističe to 
už nezvládajú. A je tu ešte jeden vážny 
problém – hliníkové vedenia sa rokmi 
„vyparujú“ - to je laický výraz, neba-
dateľne, po mikrometroch sa prierezy 
vodičov zmenšujú, uvoľňujú sa kon-
takty a dochádza k takzvanému naťa-
hovaniu oblúka – iskreniu, najmä elek-
trické zásuvky v starých bytoch občas 
„prskajú“, to je posledná a veľmi vážna 
výzva, že si vyžadujú zásah, inak vám 
byt pokojne môže zhorieť tak, ako je. 
Rekonštrukcia elektrických rozvodov 
je v takom prípade naozaj nevyhnutná. 
Napríklad aj v podobe výmeny vodičov 
z medené.

Podobné je to aj s vodoinštaláciou. 
Opravíte síce nespoľahlivý odvod 
splaškovej vody z wc, ale na inom mies-
te sa systém plastových odpadových 

trubiek uvoľní a keď doň zasiahnete 
ešte pri stavbe sprchového kúta, roz-
padne sa. Takže, najlepšie je po toľkých 
rokoch vymeniť všetko až po stúpačku. 
Zdatný inštalatér to zvládne pomerne 
rýchlo a náklady na celkovú výmenu a 
jednorazový pobyt odborníka u vás sú 
oveľa nižšie, ako keď si ho voláte pravi-
delne na drobné zásahy.

To isté sa týka stavebných zásahov 
– posúvania priečok, navážania mate-
riálu a vynášania odpadu.

V neposlednom rade veľmi uľahčíte 
život susedom, ak im oznámite, že re-
konštrukčné práce vo vašom byte budú 
trvať napríklad dva týždne a nie že sa 
od vás bude ozývať buchot a klopkanie 
a vŕtanie niekoľko mesiacov.

Po zvážení všetkých „pre a proti“ 
sa celková rekonštrukcia oplatí orga-
nizačne aj finančne viac, ako postupné 
opravy, ktoré v konečnom dôsledku 
úžitkovú, ale aj nominálnu hodnotu 
vašej nehnuteľnosti nijak nezvýšia.

Postupné opravy, 
alebo už celková rekonštrukcia?

» red
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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
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Berehovská 2213/13, TREBIŠOV
nabintplus@gmail.com

0917 062 447     0948 760 768

PLASTOVÉ OKNÁ BEZPEČNOSTNÉ DVERE

VSTAVANÉ SKRINE BENÁTSKE FARBY-OMIETKY
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

94
-0

01
32

 

INZERCIA

 

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

Marianna Sovjaková  0907 895 864

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

párny týždeň: 
Michalovce, Močarany, Topoľany, 
Vrbovec, Budkovce, Čičarovce, 
Dúbravka, Jovsa, Kaluža, Kloko-
čov, Krásnovce, Kusín, Lastomír, 
Nacina Ves, Palín, Pozdišovce, 
Rakovec nad Ondavou, Sliepkov-
ce, Strážske, Trhovište, Trnava pri 
Laborci, Zemplínska Široká, Sob-
rance, Trebišov, Cejkov, Hriadky, 
Zemplínske Hradište 

nepárny týždeň: 
Michalovce, Ložín, Lúčky, Petrovce 
nad Laborcom, Staré, Veľké Ka-
pušany, Veľké Kapušany, Vinné, 
Zalužice, Závadka, Sobrance, 
Veľké Revištia, Trebišov, Kráľovský 
Chlmec 

michalovsko@regionpress.sk

Redakcia: Štefánikova 44
 MICHALOVCE

Michalovce

Sobrance

Trebišov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (29.620 domácností)

3. október 1985  
- prvý let raketoplánu Atlantis (STS-51-J)

Výročia a udalosti

TIP na výlet

Nová Sedlica
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Jacobs Krönung
• mletá káva

399

Supercena

(1 kg = 7,98)

500 g

444

Supercena
cena za 1 kg

Hus
• s drobami
• cca 3 – 4 kg

CCHHLLADLADADEENNNÉÉ

Koktejlové paradajky 
stapcové 095

-40%

(1 kg = 2,38)

400 g balenie

1.59

069

-53%
kg

1.49

Tekvica 
Hokkaido

039

-43%
1 kg balenie

0.69

Cibu�a

199

Supercena
cena za 1 kg

Kuracie stehná
• horné a dolé

CCHHLLADLADADDEENNNÉÉ

Údené 
brav�ové 
stehno

599

Supercena
cena za 1 kg

Zemiaky neskoré
• varný typ B – prílohové

169

-54%

(1 kg = 0,34)

5 kg balenie

3.69

CCHHLLADADEENNÉÉ

 

u ás si emuste 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 27. 9. 

Ponuka tovaru platí od 27. 9. do 3. 10. 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 14. 9. 2020.
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Losos
• fleta s kožou
• bez kostí

129

-35%
cena za 100 g

1.99

pl
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CCHHLLLADADEEENNNÉÉ

Pilsner 
Urquell
• svetlý ležiak

085

-32%

(1 l = 1,70)

0,5 l

1.25

Nite   
• údeé/eúdeé

089

-25%
100 g

1.19

Rama maslová 
prchu�   
• rôze druhy 099

-40%

(1 kg = 2,48)

400 g

1.65*

Krušovice
• svetlé vý�apé pivo

044

-36%

(1 l = 0,88)

0,5 l

0.69

i
Becherovka

38 % 
alkoholu

799

-38%

(1 l = 11,41)

0,7 l

12.99*

ZZZMMMRRAZAZEEENNÉÉ

pl
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í 1
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 4
. 1
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Šú�ance   
• rôze druhy 099

-41%

(1 kg = 1,98)

500 g

1.69

Študentská pe�a�
• rôze druhy

109

-26%

(100 g = 0,61)

180 g

1.49*

... a moho �alšch výrobkov a www.lidl.sk

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY
27. 9. - 3. 10.

Ponuka tovaru platí od 27. 9. do 3. 10. 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 14. 9. 2020.
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Šialená doba

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nie, nejde o expresívum, šialenosť je 
úplne bežné slovenské slovo, na ktoré-
ho význam, sme, vidieť navôkol, akosi 
nadšene zabudli. Tak si teda pripomeň-
me, že šialenosť je porucha rozumových 
schopností, strata rozumového úsudku, 
pomätenosť, nepríčetnosť, bláznovstvo.

Rímsky filozof, štátnik a dramatik 
Seneca tvrdil, že šialenstvo je krátkodobý 
hnev, ktorý neovládame a nemecký spi-
sovateľ, výtvarník a politik Johann Wolf-
gang von Goethe si zas myslel, že nič nás 
neprivádza tak blízko k šialenstvu, ako keď 
sa za každú cenu a napriek všetkým argu-
mentom odlišujeme (chceme odlišovať) od 
ostatných a najmä od rozumnosti. Naopak, 
podľa Goetheho - nič neudržuje zdravý 
rozum tak spoľahlivo, ako keď žijeme oby-
čajným spôsobom s mnohými ľuďmi a pre 
mnohých ľudí. A pre úplnosť – americký 
spisovateľ Joseph Heller poukazuje na to, že 
šialenstvo je mimoriadne nákazlivé, najmä 
v prostredí, v ktorom ľudia rezignovali na 
myslenie.

Médiá už dávno prestali informovať o 
udalostiach a pustili sa – často aj s pomo-
cou intelekt urážajúcej a do očí udierajúcej 
lži do politického boja, mnohé sa správajú 
odpornejšie a nehanebnejšie, ako Rudé prá-
vo pred rokom 1989.

Mnohí šialenci, pretože ich postihla 
porucha rozumových schopností -  pova-
žujú výroky šarlatánov za sväté písmo, 
ignorujú názory a varovania vedeckých 
autorít, doba báb Váng je naspäť. Ak k 
tomu primiešame čoraz viac vzrastajúcu 
verbálnu agresivitu, ignoráciu faktu, opo-
vrhovanie ľuďmi okolo seba, nachádzame 
sa uprostred Danteho pekla. A hoci ho 
Alighieri spočiatku písal ako komédiu, 
dokonca podľa Bocaccia s prívlastkom 
„božskú“, ide o opis pekla, v ktorom Luci-
fer požiera zradcov, strážených Ábelom a 
Kainom, z ktorého nás Dante neskôr spre-
vádza do očistca, plného  pýchy, závisti, 
hnevu, lenivosti, lakomstva, obžerstva a 
smilstva. (Mimochodom to je sedem smr-
teľných hriechov.)  Mýtus o Slovensku 
padol najnovšie v prieskume agentúry Fo-
cus, podľa ktorého 75 percent obyvateľov 
tejto krajiny nie je ochotných prispievať na 
chod cirkví u nás. Ak zaprieme 
Boha, potom už môžeme za-
prieť všetko. Pravdu, fakty, 
vedu, brata, suseda, choro-
bu, čokoľvek. Lebo sme pri-
pustili šialenosť doby.

Zdravý rozum 
tým, ktorí ho ešte 
majú, želá

Počas jarných mesiacov sa zastavila 
krajina. Niektorí „podnikatelia“ na-
riekali a písali listy vláde. Skutoční 
podnikatelia a inovátori inovovali. 

Vzniklo veľa zaujímavých riešení 
vo veľmi krátkom čase. Ukázalo sa, že 
krehké firmy sa pri neočakávaných krí-
zach rozkladajú a antikrehké spoločnos-
ti z nich vychádzajú silnejšie.

Pred pár týždňami sme si s chlapca-
mi okolo Ľuba Šveca v Inovate Vráble po-
vedali, že by sme mohli urobiť inovačný 
festival týchto firiem. Vraj si takéto akcie 
vyžadujú mesiace príprav a státisíco-
vé rozpočty. Nemali sme ani jedno ani 
druhé. Za niekoľko týždňov a niekoľko 
tisíc eúr vznikla výborná akcia. Perfekt-
né diskusie na workshopoch a výborné 
debaty priamo s majiteľmi firiem a ino-
vátormi pri dielach, na ktorých pracujú. 
Nepotrebujeme si dávať kravaty a obleky 
a chodiť na honosné výstavy. Najlepšie 
sa cítime v dielni, kde hučia stroje, vonia 
olej a vládne pracovný neporiadok.

Zástupcovia Európskej komisie ho-
vorili o tom, že je veľmi veľa peňazí v 
rôznych balíčkoch na podporu inovácií 
a výskumu. Prišli nás podporiť aj blízki 
spolupracovníci Eduarda Hegera a Ve-
roniky Remišovej a diskutovali sme so 

zástupcami Amcham a SAPIE o spolu-
práci. Zástupcovia z Ministerstva Hos-
podárstva neprišli. Ich šéf sa vyjadril, že 
zrušiť „jeho inovačné agentúry,“ ktoré 
nikdy nič neinovovali a minuli hromady 
peňazí, je šialenstvo. Šialenstvo je však 
nezmeniť nič a očakávať iné výsledky.

Diskutovali sme aj o našej výzve 
vláde, ktorú Úrad vlády preposlal na 
vybavenie Ministerstvu hospodárstva a 
oni ju, ako vždy, asi hodili do koša. Na 
Hospodárstve nič nové.

Ideme ďalej – rozbiehame projekty 
postavené na slovenských riešeniach 
eBikov, Agrokruh a automatizáciu v 
poľnohospodárstve, robíme na Smart 
riešeniach pre mestá a priemysel, na 
automatizácii a robotizácii v menších 
podnikoch, na modulárnych stavbách, 
Škole modularity a spájaní inovátorov v 
regiónoch.

Inovátori sa stretli vo Vrábľoch

» Ján Košturiak  (redakčne krátené)
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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne �rmy
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Posledný VEĽKÝ ZÁROBOK pred VIANOCAMI - Zber Jabĺk

Viac na 0948 762 295 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees - tradične dobré zárobky u tradičných partnerov.

Priemerná čistá odmena pracovníka je 1125 Kč/deň (cca 43 €) a 
VIAC, t.j. cca 2.000 € čistého/2 mesiace (výplata v hotovosti). 
Hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá 
podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo dohodou. Prac. zmena 
10 hod., pracuje sa na úkol! Cestovné a ubytovanie zdarma. Strava 
za symbolický príspevok, alebo poskytujeme stravné. Zálohy 
každý týždeň. Nástupy od cca 1.10.2020.

UPOZORNENIE! S nami nemusíte byť hrdinovia, aby ste zodpovedne zaistili príjem pre 
vašu rodinu! Máme dokonalý systém bezpečných a izolovaných stredísk, ktoré úplne 
zamedzujú riziko nákazy. S nami tak CHYTRO PREKLENIETE toto bláznivé obdobie. 
Pomôžeme vám zabezpečiť aj hladký a bezpečný návrat domov. Bezpečné ubytovanie, 
rúška, dezinfekcie a iné sú samozrejmosťou.

Nezamestnanosť ďalej rastie a iných možností zarobiť pred Vianocami už skoro nie je! 
My Vám ale ponúkame jak obľúbenú brigádu tak aj veľmi slušný zárobok! 
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HĽADÁTE SERIÓZNU
PRÁCU? UBYTOVANIE a DOPRAVA 

hradené

0905 552 537   I   0915 971 823
0918 607 897   I   0917 650 018

Ponúkame výhodné platové podmienky
ČR - MONTÁŽNY PRACOVNÍK
              OPERÁTOR V PLASTOVEJ VÝROBE

DE - ZDRAVOTNÉ SESTRY 
             OPATROVATEĽKY I  BÁGRISTA PRI 
             DEMOLÁCIÁCH I INŠTALATÉR 
            /VODÁR, KURENÁR/
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Lešenári a stavbári pozor!

+421 907 780 698 / +421 948 672 122 
cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú prácu na turnusy
plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko
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» Práca pondelok
    – piatok
» SK + CZ
» Mzda 1600 – 1700  €
    v hrubom + osobné
    ohodnotenie
» Dovoz do práce
    služobným autom
» Sídlo firmy
    v Malackách

PRIJMEME VODIČA
NA KAMIÓN C+E

0903 765 764

Výtržníctvo máme definované v 
§364 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 
zákon. 

Základnú skutkovú podstatu trest-
ného činu nám zákon opisuje ako kona-
nie, kedy osoba slovne alebo fyzicky na 
verejnom miesto prostredníctvom hrubej 
neslušnosti alebo výtržnosti napadne iné-
ho, hanobí štátny symbol, resp. historickú 
pamiatku, hrubým spôsobom ruší priebeh 
verejného podujatia alebo vyvoláva verej-
né pohoršenie vykonávaním pohlavného 
styku alebo iného obdobného správania. 
Za tieto konania hrozí páchateľovi trest 
odňatia slobody až na tri roky. Trestná 
sadzba sa však môže modifikovať, pričom 
jej znižovanie alebo zvyšovanie závisí od 
kvalifikačných faktorov, ktorými sú napr. 
osobný motív, závažný spôsob konania, 
prípadne situácia, kedy bol páchateľ už za 
obdobný čin v minulosti postihnutý.

Výtržníctvo, konkrétne fyzické na-
padnutie, môže byť v slovenskom právnom 
poriadku na základe určitých okolností 
kvalifikované aj ako priestupok. V  praxi 
nie je ojedinelé posudzovanie fyzického 
napadnutia ako priestupku proti občian-
skemu spolunažívaniu podľa §49 ods. 1 
zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch, pri-
čom zákon zaň udeľuje sankciu v podobe 
peňažnej pokuty, prepadnutia veci alebo 
ochranného opatrenia (napr. zákaz náv-
števy určitých miest, podujatí atď.). 

Práve naplnenie jednotlivých podmie-
nok opísaných v skutkovej podstate trest-

ného činu sú kľúčové pre jeho zaradenie a 
kvalifikovanie. V  prípade ak protiprávny 
čin napĺňa všetky znaky skutkovej pod-
staty, jedná sa o trestný čin, ak nie, čin je 
posudzovaný ako priestupok. 

Pre správnu kvalifikáciu protipráv-
neho činu je dôležité si kľúčové pojmy 
skutkovej podstaty definovať a priblížiť. 
Spáchanie činu verejne podľa Trestného 
zákona znamená ak je spáchaný obsahom 
tlačoviny, rozširovaním spisu, filmom, 
rozhlasom, televíziou, použitím počí-
tačovej siete alebo pred viac ako dvomi 
súčasne prítomnými osobami. Hrubou 
neslušnosťou sa podľa ustálenej súdnej 
praxe rozumie závažnejšie konanie, ktoré 
je v rozpore s pravidlami občianskeho spo-
lužitia (napr. tvrdé nadávky alebo fyzické 
urážky ako je strčenie alebo facka). Výtrž-
nosťou sa rozumie konanie, ktoré závaž-
nejším spôsobom narúša verejný poriadok 
a pokoj. Na rozdiel od hrubej neslušnosti, 
výtržnosť spočíva v  závažnejšom a  spra-
vidla aj v násilnom konaní.

Pre kvalifikáciu činu ako trestného 
činu sa taktiež vyžaduje aj ublíženie na 
zdraví, v opačnom prípade bude čin posu-
dzovaný a sankcionovaný podľa zákona o 
priestupkoch.

Výtržníctvo: trestný čin / priestupok

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

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

V ďalšom zo série právnych sporov 
ohľadom kontroverznej výstavby 
malých vodných elektrární (MVE) na 
rieke Hron, Najvyšší súd SR definitív-
ne zastavil povoľovanie malej vodnej 
elektrárne v Žiari nad Hronom.

Od roku 2018 sme spolu s ochranár-
mi poukazovali najmä na nedostatočne 
zhodnotený vplyv na životné prostre-
die. Prehradením rieky Hron by totiž 
došlo k významnej zmene jej prírod-
ného charakteru s dôsledkom zame-
dzenia migrácie vodných živočíchov, 
ako aj k zničeniu neresiska chránených 
druhov rýb.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 
je o to významnejšie, že má mimoriad-
nu kvalitu vo svojej precíznosti, roz-
siahlosti a jednoznačnosti, ktorou sa 
Najvyšší súd vysporiadal so všetkými 
namietanými dôvodmi. Predstavuje 
tak jednoznačnú inštrukciu, a to nie-
len pre správne orgány konajúce v tejto 
veci, ale aj pre iné, svojou povahou ob-
dobné kauzy.

V rozhodnutí zarezonovalo najmä 
vyjadrenie, že v tomto konkrétnom 
prípade má záujem na ochrane a za-
chovaní zdravého životného prostredia 
jednoznačnú prednosť pred záujmom 
nad výrobou elektrickej energie, ktorú 
mala priniesť budúca prevádzka malej 
vodnej elektrárne.

Pozn.red.:
Politici a lobisti v mnohých krajinách 

vrátane Slovenska pretláčajú výstavbu 
MVE napriek tomu, že MVE majú väčší 
negatívny vplyv na vyrobený megawatt 
elektrickej energie ako veľké elektrárne. 
Pritom energetický prínos MVE je zane-
dbateľný, u nás je to iba päť percent vyro-
benej elektrickej energie, zato ich kumu-
latívny vplyv na životné prostredie môže 
byť veľký. Práca z povodia rieky Duero v 
Španielsku ukázala, že MVE spôsobili až 
tretinu vplyvu meraného ako dĺžka degra-
dovaného koryta a množstvo zaplaveného 
územia, ale vyprodukovali iba 7 percent 
elektrickej energie Naviac, elektrická 
energia z MVE bola o 15 percent drahšia 
ako elektrická energia z veľkých vodných 
elektrární. Ďalšia štúdia z USA ukázala, 
že odstránenie 12 malých priehrad by pre 
ryby znovu prepojilo 52 percent povodia, 
pričom by sa stratilo iba 1,6 percenta vý-
konu hydroelektrární.

Výborná správa pre Hron,  jeho 
obyvateľov i tých, ktorí ho majú radi

» Via IURIS

TIP na výlet

STARINA

MOJE RÚŠKO CHRÁNI TEBA,
TVOJE RÚŠKO CHRÁNI MŇA.

#ZOSTANDOMA
1. október 1869  
- v Rakúsko-Uhorsku sa začali posielať 
prvé pohľadnice

Výročia a udalosti



MI20-39 strana- 11

spravodajstvo / prácamichalovsko 11

00
-0

00
0

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

V dňoch 29. – 30.9. 2020 sa v Banskej 
Bystrici, v hoteli Dixon, uskutoční kon-
ferencia so zameraním na zlepšenie 
kvality ovzdušia v našich mestách a 
obciach. 

Podujatie organizuje ministerstvo 
životného prostredia Slovenská agentúra 
životného prostredia. Jedným zo zámerov 
organizátorov konferencie je predstaviť 
projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdu-
šia relevantným zástupcom orgánov štátnej 
správy a samosprávy. Bude diskutovaná aj 
úloha manažérov kvality ovzdušia ako od-
bornej podpory týchto orgánov.

Účastníkom podujatia bude prezento-
vaný legislatívny, strategický a koncepčný 
rámec na dosiahnutie dobrej kvality ovzdu-
šia na Slovensku a v Českej republike, mo-
nitoring, modelovanie a hodnotenie kvality 
ovzdušia, metodické prístupy k vymedzo-
vaniu oblastí riadenia kvality ovzdušia 
(ORKO) a programov na zlepšenie kvality 
ovzdušia. Zaujímavé budú aj prednášky 
zamerané na možnosti financovania opat-
rení, prácu s verejnosťou, vhodné metódy 
a formy komunikácie a hlavne príklady re-
alizovaných projektov z vybraných sloven-
ských a českých miest.

Cieľom organizátorov konferencie, 
ministerstva životného prostredia a Slo-

venskej agentúry životného prostredia, 
je vytvoriť priestor pre zdieľanie a šírenie 
informácií, poznatkov a skúseností v ob-
lasti kvality ovzdušia s dôrazom na ciele, 
prístupy a mechanizmy vo vzťahu k dosiah-
nutiu dobrej kvality ovzdušia. Diskutovaná 
bude súčasná a potenciálna úloha prísluš-
ných orgánov štátnej správy a samosprávy 
a tiež úloha manažérov kvality ovzdušia 
ako odbornej podpory týchto orgánov. 
Prezentované budú možnosti a nástroje na 
podporu opatrení s cieľom zabezpečiť, aby 
nedochádzalo k prekračovaniu prípust-
nej úrovne znečistenia ovzdušia. Zdieľané 
budú taktiež dobré príklady zrealizované v 
praxi a skúsenosti z realizovaných projek-
tových riešení.

Viac informácii nájdete na webovej 
stránke projektu https://www.populair.sk/
sk/event/101.

Efektívne riadenie kvality ovzdušia 

» red

Študenti stredných odborných škôl 
poľnohospodárskeho, potravinárske-
ho a lesníckeho  zamerania budú opäť 
prostredníctvom krátkych videí o svo-
jom študijnom alebo učebnom odbore 
inšpirovať žiakov základných škôl k 
výberu povolania. 

Žiaci základných škôl pod vedením 
kariérového poradcu alebo triedneho uči-
teľa zrealizujú triednu „videoochutnáv-
ku“ odborov, ktoré nájdu na YOUTUBE 
kanáli PODPOR SVOJ ODBOR a obohatia 
svoje poznatky o povolaniach v agropot-
ravinárskom a lesníckom sektore. Viac 
informácií k súťaží nájdete na www.pod-
porodbor.sk. 

Registrácia do súťaže Podpor svoj od-
bor pre stredné školy trvá od 15.9.2020 do 
15.10.2020. Súťažné videá môžu študenti 
zasielať do 30.11.2020. Základné školy 
sa budú môcť registrovať od 1.11.2020 do 
30.11.2020 a vyplnené súťažné dotazníky 
zasielať do 15.2.2021. Elektronická regis-
trácia a podrobné informácie k forme a 
spôsobu zasielania súťažných príspevkov 
sú prístupné na www.podporodbor.sk. 
Výsledky súťaže Podpor svoj odbor budú 
zverejnené do 28.2.2021.

Cieľom aktivity je zaujímavo predsta-
viť poľnohospodárske, potravinárske a 
lesnícke odbory na stredných školách a 
tým podporiť záujem žiakov základných 
škôl o štúdium na stredných odborných 

školách poskytujúcich vzdelávanie v 
poľnohospodárskych, potravinárskych 
a lesníckych odboroch. Zároveň má pro-
jekt za cieľ prebudiť všetkých tvorivých 
žiakov na stredných školách, aby svojimi 
nápaditými krátkymi videami prispeli k 
zlepšeniu imidžu agropotravinárstva a 
lesníctva a k zviditeľneniu svojej strednej 
odbornej školy. 

Aktivita PODPOR SVOJ ODBOR spája 
stredné a základné školy. Jedným z hlav-
ných zámerov je podporiť prácu kariéro-
vých poradcov na základných školách, 
pri zosúladení kariérneho vývinu žiaka 
s jeho individuálnymi predpokladmi a 
záujmami.

Záštitu nad II. ročníkom súťažno-
-vzdelávacej aktivity Podpor svoj odbor 
prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR a Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré 
projekt aj finančne podporilo. Odborným 
partnerom je Slovenská lesnícka komora. 

Začal II. ročník súťaže 
Podpor svoj odbor

» red

2. október 1187 
– Saladin vstúpil do Jeruzalema ako jeho právoplatný panovník

Výročia a udalosti
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Klimatizácie
na splátky

MONTÁŽ
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre 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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Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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