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Týždenne do 26 640 domácností

CHCETE MENIŤ OKNÁ?
Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

unitermont@gmail.com

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!
ROLETKY

0907 895 864

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

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

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ
PRÁCE
minibagrom

0907 572 001
PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

87-0004

od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

INZERCIA
................................

interiérové, exterierové

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

Najväčší výber
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

PREDAJ ŠTRKU A BETÓNU
Na betonárke UND-03 v Strážskom
Kontakt: 0905 281 207

62-0041

tel.: 0915 880 808

NONSTOP

0908 580 291

Kúpim chatu na DOMAŠI PONÚKNITE
platba v hotovosti, 0917 830 888
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87-0008

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

62-0008

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

62-0046

Nakupujte priamo od výrobcu.

VŔTANIE
STUDNÍ
0944 068 115
3x5m

rokov
na trhu

399€

PLECHOVÉ
GARÁŽE
Dovoz a montáž
ZDARMA

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !
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87-0054

CENY !
za NAJLEPŠIEOverená
kvalita

PLOŠNÁ

ŽALÚZIE

62-0027

TIENIACA TECHNIKA

87-0019

(oproti Mestskému úradu)

0915 856 447

87-0025

UNITERMONT

Kukorelliho 60, HUMENNÉ

PREPICHY
POD CESTY

za NAJLEPŠIU CENU !!!

62-0004

GARANTUJEME najnižšie ceny! Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie, rozdiel Vám vrátime.

87-0029

Využite
JESENNÉ ZĽAVY!

zdravie / služby
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Postupné opravy,
alebo už celková rekonštrukcia?

0948 300 988

0907 895 864

Výročia a udalosti
- v Rakúsko-Uhorsku sa začali posielať
prvé pohľadnice

1. október 1869
61-0238

STROJOVÉ
POTERY

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................

Rozmýšľate čo skôr, či je urgentnejšia rekonštrukcia kuchyne, kúpelne,
alebo wc? Čo tak zvážiť možnosť pustiť sa do toho naraz? V kuchyni treba
modernizovať aj elektrické spotrebiče,
rovnako v kúpeľni. Aj keď tie moderné
sa vyznačujú pomerne nízkymi príkonmi, predsa len – staré elektrické hliníkové elektrické obvody na tri ističe to
už nezvládajú. A je tu ešte jeden vážny
problém – hliníkové vedenia sa rokmi
„vyparujú“ - to je laický výraz, nebadateľne, po mikrometroch sa prierezy
vodičov zmenšujú, uvoľňujú sa kontakty a dochádza k takzvanému naťahovaniu oblúka – iskreniu, najmä elektrické 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 mieste sa systém plastových odpadových

LIBRABIS BEZP
BEZPEÈNOSTNÉ DVERE
bezpečnostné dvere

Elegant
orech

Hladké
javor

Tri pásiky
mahagón

Slovenská
norma
V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT
OBHLIADKA ZDARMA

HUMENNÉ
NÉ , ul. 26. novembra è. 1 (bývalý chemlonský internát 1.p.)

trubiek uvoľní a keď doň zasiahnete
ešte pri stavbe sprchového kúta, rozpadne 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 pravidelne na drobné zásahy.
To isté sa týka stavebných zásahov
– posúvania priečok, navážania materiálu a vynášania odpadu.
V neposlednom rade veľmi uľahčíte
život susedom, ak im oznámite, že rekonštrukčné 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 organizačne aj finančne viac, ako postupné
opravy, ktoré v konečnom dôsledku
úžitkovú, ale aj nominálnu hodnotu
vašej nehnuteľnosti nijak nezvýšia.

» red

PREPRAVA NA LETISKÁ
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+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk

ZVUKOVÁ A TEPELNÁ IZOLÁCIA

Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

Certifikát
od národnéhoho
bezpeènostné
úradu.

www.LIBRABIS.sk
MICHALOVCE , TESCO

9 bodov zamykania
gu¾a k¾uèka
6ks k¾úèov
nerezový prah
ANTIPANIC k¾uèka
zvuková a tepelná
izolácia
nová zárubòa

0918 874 969
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Bývate v byte, ktorý má už niekoľko desiatok rokov za sebou? Ani pri najlepšej
vôli a starostlivej pravidelnej údržbe sa
nevyhnete tomu, aby ste z času na čas
niečo pokazené nemuseli „hasiť“.

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

3

Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

MONTÁŽ
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62-0043

humensko

TERASY ZASKLENIE
ZIMNÉ ZÁHRADY

0908 560 530

62-0044

Predĺžte si leto vo vašej zimnej záhrade.

STRECHY

farba
ANTRACIT

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske

ANTRACIT
7016

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

0940 88 88 29

Materiály:
HLINÍK, DREVO
HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby

87-0003

PRÁCE

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

farba
BIELA

,
mete.tam
Steapvoia
je
trebu
kd

NOVÁ PREDAJÒA Uvádzacie z¾avy!

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

� Najväèší výber èeských náhradných dielov na Zetor a ostatnú strojovú techniku �
� Príslušenstvo k traktorom a prívesom, boènicové profily �
� Agro kolesá, ložiská, guferá,matice, podložky a ostatný doplnkový tovar �
� Repas traktorových návesov a prívesov �
� Výroba hydraulických a pneumatických hadíc na poèkanie Už èoskoro !!! �

Nájdete nás na Družstevnej 26, HUMENNÉ

Videá a fotky realizácií nájdete na:

� 0905 905 171

0919 370 730, 0919 383 363

62-0042

87-0091

www.montter.sk

(areál Correct Trade, Koberce TREND)

TIP na výlet

PREDAJ HLINIKOVÝCH PROFILOV A TABU¼OVÉHO SKLA
PROFILY aj v povrchovej úprave

POREZ A PREDAJ
tabu¾ového skla, zrkadiel, vàtanie skla

ADRESA : FIDLIKOVA 5, HUMENNÉ
WWW.TOPHLINIK.SK

OBJEDNAVKY@TOPHLINIK.SK
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0908 042 002

87-0091

Nová
Sedlica

spravodajstvo / reality, domácnosť
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Patrí sa porozprávať sa s lekárnikmi
z prvej línie – exkluzívne pre Regionpress

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

V piatok 25. septembra si aj na Slovensku pripomíname Svetový deň lekárnikov. V časoch, kedy v podstate celý svet
čelí už druhej vlne pandémie koronavírusu, sa dvojnásobne patrí spomenúť si
aj na lekárnikov.

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

94-00132

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Jana Paľová

0908 979 512

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)
párny týždeň:
Humenné, Brekov, Jasenov, Kochanovce, Topoľovka, Medzilaborce, Snina, Čemerné, Vranov
nad Topľou
nepárny týždeň:
Humenné, Brestov, Papín, Závadka, Medzilaborce, Dlhé nad
Cirochou, Zemplínske Hámre,
Čemerné, Vranov nad Topľou,
Sečovská Polianka, Sedliská, Slovenská Kajňa, Tovarné, Zámutov

Medzilaborce

Humenné

Snina

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

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
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

V prvej línii boja proti koronavírusu sa v každom štáte ocitajú aj lekárnici. Bez ich vkladu a nasadenia by
ochrana zdravia ľudí nebola možná.
Čo vás táto nová situácia naučila? Odpovedá PharmDr. Štefan Dunaj z lekárne Faustína v Stakčíne.
Vo svojej práci som podával maximálne výkony, pracoval som do
veľmi neskorých večerných hodín
v laboratóriu lekárne, aby som ráno
nemusel povedať pacientom, že dezinfekciu nemáme, rukavice nemáme
a podobne. Pamätám si, ako po pripravení 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 niektorých situáciách – nedostupné rúška,
nedostupné respirátory, permanentne
zvoniace telefóny, nedostatok času.

Cítil som sa veľmi vyčerpane. Dnes sa
niektorých návštevníkov našej lekárne v dobrej viere a s úsmevom na tvári
pýtam, či už použili balenie paracetamolových tabliet, ktoré si v období
paniky zakúpili a odpovede bývajú s
úsmevom: „Nie“. Naučil som sa, že ľudský strach dokáže divy. Stále viac sa
mi páči Einsteinov výrok o nekonečnosti vesmíru a ľudskej hlúposti, určite
ho všetci poznáte.
Kto, respektíve čo vám najviac počas prvej vlny pandémie pomohlo?
Na nápor práce sme pripravení neboli. Asi sa na to ani nedalo pripraviť.
Avšak reagovali sme promptne a razantne. Počas víkendu po vyhlásení
mimoriadnej situácie sme sa pripravili
na výdaj len cez pohotovostné okienko
s cieľom zamedziť šírenie nákazy v populácii, ochrániť zdravie zamestnancov lekárne, a tak zabezpečiť jej chod
v ťažkých časoch. Ako najväčšiu pomoc 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)

» red

Výtržníctvo: trestný čin / priestupok

Vranov n/Top¾ou

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
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Výročia a udalosti
- Heinrich Louis d’Arrest objavil galaxiu
NGC 1

30. september 1861

Základnú skutkovú podstatu trestného činu nám zákon opisuje ako konanie, kedy osoba slovne alebo fyzicky na
verejnom miesto prostredníctvom hrubej
neslušnosti alebo výtržnosti napadne iného, hanobí štátny symbol, resp. historickú
pamiatku, hrubým spôsobom ruší priebeh
verejného podujatia alebo vyvoláva verejné 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 napadnutie, 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 občianskemu spolunažívaniu podľa §49 ods. 1
zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch, pričom zákon zaň udeľuje sankciu v podobe
peňažnej pokuty, prepadnutia veci alebo
ochranného opatrenia (napr. zákaz návštevy určitých miest, podujatí atď.).
Práve naplnenie jednotlivých podmienok opísaných v skutkovej podstate trest-
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ného činu sú kľúčové pre jeho zaradenie a
kvalifikovanie. V prípade ak protiprávny
čin napĺňa všetky znaky skutkovej podstaty, jedná sa o trestný čin, ak nie, čin je
posudzovaný ako priestupok.
Pre správnu kvalifikáciu protiprávneho 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 počítačovej 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 spolužitia (napr. tvrdé nadávky alebo fyzické
urážky ako je strčenie alebo facka). Výtržnosťou sa rozumie konanie, ktoré závažnejším spôsobom narúša verejný poriadok
a pokoj. Na rozdiel od hrubej neslušnosti,
výtržnosť spočíva v závažnejšom a spravidla aj v násilnom konaní.
Pre kvalifikáciu činu ako trestného
činu sa taktiež vyžaduje aj ublíženie na
zdraví, v opačnom prípade bude čin posudzovaný a sankcionovaný podľa zákona o
priestupkoch.

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

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

humensko

redakčné slovo / služby
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Šialená doba

0918 623 064

08-0106 TT38

Mnohí šialenci, pretože ich postihla
porucha rozumových schopností - považujú 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, opovrhovanie ľuďmi okolo seba, nachádzame
Rímsky filozof, štátnik a dramatik sa uprostred Danteho pekla. A hoci ho
Seneca tvrdil, že šialenstvo je krátkodobý Alighieri spočiatku písal ako komédiu,
hnev, ktorý neovládame a nemecký spi- dokonca podľa Bocaccia s prívlastkom
sovateľ, výtvarník a politik Johann Wolf- „božskú“, ide o opis pekla, v ktorom Lucigang von Goethe si zas myslel, že nič nás fer požiera zradcov, strážených Ábelom a
neprivádza tak blízko k šialenstvu, ako keď Kainom, z ktorého nás Dante neskôr spresa za každú cenu a napriek všetkým argu- vádza do očistca, plného pýchy, závisti,
mentom odlišujeme (chceme odlišovať) od hnevu, lenivosti, lakomstva, obžerstva a
ostatných a najmä od rozumnosti. Naopak, smilstva. (Mimochodom to je sedem smrpodľa Goetheho - nič neudržuje zdravý teľných hriechov.) Mýtus o Slovensku
rozum tak spoľahlivo, ako keď žijeme oby- padol najnovšie v prieskume agentúry Fočajným spôsobom s mnohými ľuďmi a pre cus, podľa ktorého 75 percent obyvateľov
mnohých ľudí. A pre úplnosť – americký tejto krajiny nie je ochotných prispievať na
spisovateľ Joseph Heller poukazuje na to, že chod cirkví u nás. Ak zaprieme
šialenstvo je mimoriadne nákazlivé, najmä Boha, potom už môžeme zav prostredí, v ktorom ľudia rezignovali na prieť všetko. Pravdu, fakty,
myslenie.
vedu, brata, suseda, choroMédiá už dávno prestali informovať o bu, čokoľvek. Lebo sme priudalostiach a pustili sa – často aj s pomo- pustili šialenosť doby.
cou intelekt urážajúcej a do očí udierajúcej
Zdravý
rozum
lži do politického boja, mnohé sa správajú tým, ktorí ho ešte
odpornejšie a nehanebnejšie, ako Rudé prá- majú, želá
vo pred rokom 1989.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

87-0013

Nie, nejde o expresívum, šialenosť je
úplne bežné slovenské slovo, na ktorého význam, sme, vidieť navôkol, akosi
nadšene zabudli. Tak si teda pripomeňme, že šialenosť je porucha rozumových
schopností, strata rozumového úsudku,
pomätenosť, nepríčetnosť, bláznovstvo.
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OD NEDELE 27. 9.
u ás si emuste
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU

3

kg

5 kg balenie

-53%

-54%

1.49

3.69

1

69

Zemiaky neskoré
• varný typ B – prílohové

Tekvica
Hokkaido

(1 kg = 0,34)

0

69

1 kg balenie

-43%

400 g balenie

-40%

0.69

0

95

Koktejlové paradajky
stapcové

0

39

1.59

Cibu�a

(1 kg = 2,38)

C H LAD
L AD
DENÉ

C H L ADE
AD E N É

Údené
brav�ové
stehno

Supercena

Supercena

cena za 1 kg

cena za 1 kg

5

99

Kuracie stehná
• horné a dolé

1

99

C H LAD
L ADE
AD E N É

Supercena

Supercena

500 g

Jacobs Krönung

3

99

Hus

• s drobami
• cca 3 – 4 kg

(1 kg = 7,98)

4

44

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 9. 2020.
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.
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33-0063

• mletá káva

cena za 1 kg

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

humensko

Študentská pe�a�
• rôze druhy

7
TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY

180 g

-26%

27. 9. - 3. 10.

1.49*

1

09
(100 g = 0,61)

ZMRAZE
AZENÉ

1.65*

0

• rôze druhy

(1 kg = 1,98)

platí 1. - 4. 10.

1.69

99

-25%

-40%

-41%
Šú�ance

100 g

400 g

500 g

0

99

Rama maslová
prchu�
• rôze druhy

(1 kg = 2,48)

1.19

0

89

Nite

C H L ADE
AD E N É

• údeé/eúdeé

Losos

• fleta s kožou
• bez kostí

cena za 100 g

1.99

1

29

Becherovka
0,7 l

-38%
12.99*

7

99
(1 l = 11,41)

Krušovice
i

• svetlé vý�apé pivo

0,5 l

-32%

0,5 l

-36%

1.25

0.69

0

44

Pilsner
Urquell

(1 l = 0,88)

• svetlý ležiak

0

85

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 9. 2020.
... a moho �alšch výrobkov a www.lidl.sk
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.
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(1 l = 1,70)

33-0063

38 %
alkoholu

platí od 20. 9.

-35%

RELAX
zdravie
- ŠPORT,
/ služby
ZDRAVIE

Najčítanejšie regionálne noviny

0917 272 375

Jasenov pri Humennom

bývalé PD druæstvo ul. druæstevná 387

Jasenov

Obecný
úrad
Kostol

is

A

er v
s
o
t
u

DŠ
Stavebné centrum
85_0661

8
2

HU20-39 stranabj20-38_strana-

8
2

POLITICKÁ
ZDRAVIE,
INZERCIA
KRÁSA,
/ spomíname,
SLUŽBY služby

9
3

85_0661

humensko
BARDEJOVSKO

HU20-39 stranabj20-38_strana-

9
3

služby, domácnosť

10
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Hľadáme odberateľov - montážne �rmy
63-0045

Kontakt: 0948 787 777 • www.balkona.eu

4
4 3
5
D6
3
6

9
1

8
4

O

K 9
U

6
8

390 EUR
MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

1

1
6

TIP na výlet

4

8
7

1090 EUR
ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ,
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

Zemplínska Šírava

30 ROKOV NA TRHU

33-0066

S 8
U

9
5 3

85_02050
85_0050

5
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Inovátori sa stretli vo Vrábľoch

Píšem za počítačom a je mi dobre

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

Niekedy sa človek stretne s tým, že tí
najhlúpejší ľudia, si o sebe myslia, že
sú múdri. Ťažko sa im oponuje, lebo
oni naozaj nevedia, čo nevedia.

» Ján Košturiak

názor, lenže tí, ktorí píšu do tzv. „mienkotvorných médií“ by si mali viac uvedomovať svoju zodpovednosť. Zdá sa
mi, že všetky noviny a časopisy sa zmenili na bulvár. Tak ako sa nedali čítať
Keď im dáte funkciu a moc, prichá- noviny pred rokom 1989, lebo šírili iba
dza katastrofa - v politike aj vo firmách jeden názor, mám pocit, že je to podobje takýchto príkladov dosť. Zdá sa mi, že né aj dnes - šírenie ideológie, podsúvatento rebríček hlupákov, ktorí si o sebe nie názorov a manipulácia čitateľov od
myslia, že všetkému rozumejú, celkom novinárov prezlečených za odborníkov
dobre dopĺňajú aj niektorí novinári. na všetko, moralistov, sudcov a katov.
Hovoria o sebe, že sú strážnymi psami Kedysi som volal ľudí z médií na medzidemokracie. Niekedy by stačilo, keby si národnú konferenciu o inováciách. Postrážili svoju pýchu, sebastrednosť a po- vedali mi, že prídu, ak sa strhne medzi
cit výnimočnosti. Česť výnimkám. Nie- nami nejaká bitka. Ich správy vyzerajú
ktorí novinári sú úplne mimo, pozná sa presne tak - blbosti o „celebritách“, krito už z toho, ako kladú otázky. Nevedia minálne správy a škandály.
sformulovať rozumnú otázku, ale často
Nemám rád kritikov a analytikov,
podsúvajú svoju odpoveď. Vôbec sa ne- ktorí sami nič nedokázali a iba hľadajú
vyznajú v problematike, o ktorej chcú chyby na iných. Nemám rád politológov,
písať, články pozliepajú z rôznych odpo- ktorí rozprávajú čo
vedí a informácií na internete. Sú aj takí, by mal kto urobiť a
čo si odpovede pripravia sami tak, ako sami neurobili nič.
sa im to hodí. Vraj aby mali príbeh - svoj Uznávam ľudí, ktorí
vlastný, v ktorom vôbec nejde o pravdu. idú z vlastnou kožou
Niektorí novinári plnia zadanie svojich na trh a pokúšajú sa
majiteľov, ďalší si uspokojujú svoje ego. zmeniť svet k lepNiekedy si vyberú obeť a pustia sa do šiemu.
nej - účelovo filtrovanými informáciami
a svojimi vlastnými predstavami a názormi. Každý človek má právo na svoj
» Ján Košturiak

(redakčne krátené)

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

TIP na výlet

t70%*Ǝ# 5ûNFTBǏOFCSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
t70%*Ǝ$PEûNFTBǏOFCSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF

-FUOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
+ príplatky a 0%.&/:
,recepcia@aii.sk
NÁSTUP IHNEĎ

ČR - MONTÁŽNY PRACOVNÍK

OPERÁTOR V PLASTOVEJ VÝROBE

DE - ZDRAVOTNÉ SESTRY

9 8
1
U3

K
U

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

SENIANSKE
RYBNÍKY

www.facebook.com/alukogroup

5
2 9 5
9 7
8 5
7

1 2
7
3 4
8
2
1 4 5 7
9

85_0240

O

0903 765 764

plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko

4

S

D

85_0670

OPATROVATEĽKY I BÁGRISTA PRI
DEMOLÁCIÁCH I INŠTALATÉR
/VODÁR, KURENÁR/

ponúkame celoročnú prácu na turnusy

» Práca pondelok
– piatok
» SK + CZ
» Mzda 1600 – 1700 €
v hrubom + osobné
ohodnotenie
» Dovoz do práce
služobným autom
» Sídlo firmy
v Malackách
16-0280

Ponúkame výhodné platové podmienky

823
0905 552 537 I 09157 971
018
0918 607 897 I 091 650

Lešenári a stavbári pozor!

PRIJMEME VODIČA
NA KAMIÓN C+E

HĽADÁTE SERIÓZNU
UBYTOVANIE a DOPRAVA
PRÁCU? hradené

94-0139

Vzniklo veľa zaujímavých riešení
vo veľmi krátkom čase. Ukázalo sa, že
krehké firmy sa pri neočakávaných krízach rozkladajú a antikrehké spoločnosti z nich vychádzajú silnejšie.
Pred pár týždňami sme si s chlapcami okolo Ľuba Šveca v Inovate Vráble povedali, že by sme mohli urobiť inovačný
festival týchto firiem. Vraj si takéto akcie
vyžadujú mesiace príprav a státisícové rozpočty. Nemali sme ani jedno ani
druhé. Za niekoľko týždňov a niekoľko
tisíc eúr vznikla výborná akcia. Perfektné diskusie na workshopoch a výborné
debaty priamo s majiteľmi firiem a inovátormi 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 hovorili o tom, že je veľmi veľa peňazí v
rôznych balíčkoch na podporu inovácií
a výskumu. Prišli nás podporiť aj blízki
spolupracovníci Eduarda Hegera a Veroniky Remišovej a diskutovali sme so

zástupcami Amcham a SAPIE o spolupráci. Zástupcovia z Ministerstva Hospodárstva 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.
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Prijmeme nových zamestnancov
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Klimatizácie
na splátky
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0800 500 091.

AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

TÁŽ
N
O
M
DNÍ
3
DO

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

0915 863 995

0800 24 24 44

Facebook: aiwsk

www.lk-servis.sk

34-0099

a dohodnite si stretnutie.
32-0001-4

www.aiw.sk

85 0545
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