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Zeleninárska 24
MICHALOVCE

Nakupujte
online!

NAJLEPŠIE CENY V MESTE
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KOO 20-007 KV 30 vyrocie - inzercia 102x137.indd   1 23.09.20   16:45
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EXEKÚCIE  ZRUŠÍME�

0907 129 169
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GAUCH
s.r.o.s.r.o.
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 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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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ

PRÁCE

0907 572 001
minibagrom
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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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0905 188 051

KRTKOVANIEKRTKOVANIE

www.cisteniekanalizacie.sk

 Prečistenie kanalizácií
Monitorovanie kanalizácie
Vývoz žumpy
Prenájom mobilných WC

�
�
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Pochádzam z Michalovského regiónu

NAJNIŽŠIE CENY!
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LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

Akcia
0907 895 864

PLOŠNÁ
INZERCIA................................
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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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www.slovaktual.sk
0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk
MICHALOVCE

0918 520 651,  0911 141 518 michalovce@slovaktual.sk
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Upratovanie a 
úprava hrobov

v Seredi a okolí 

0918 819 812 
www.staramesaohroby.sk

62
-0

03
2ROZUMNÁ PÔŽIČKAROZUMNÁ PÔŽIÈKA

0907 924 947
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pre sociálne znevýhodnených,  
invalidných občanov, dôchodcov s nízkym  

príjmom a mnohodetné rodiny
Registrujte sa na webe, pošlite email, SMS či zavolajte:

0910 144 367
8.00-11.30  12.00-15.30

Inzerci o oznamu finančne podporilo mesto MichalovceInInnzzzzeeeerrrrcccciiiInInzzzeeerrccciiii

ako spolupracovník POTRAVINOVEJ BANKY SLOVENSKA
FILANTROPIA MKE

PONÚKA POMOC

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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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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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

 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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S nápadom posunu času (zo zim-
ného na letný) prišiel vlastne Ben-
jamin Franklin ešte v roku 1784, 
pretože chcel ušetriť na sviečkach. 
Šetrenie elektrickej energie je 
dodnes najdôležitejším dôvodom 
zmeny času.

My však aktuálne budeme posúvať 
čas opačným smerom, v noci zo sobo-
ty na nedeľu. Čaká nás zmena na zim-
ný čas. Hodiny si nastavíme o hodinu 
späť, z 3:00 hod na 2:00 hod, dňa 25. 10. 
2020.

Len tak, na margo, vedeli ste, že 
vďaka zmene času sa už podarilo za-
brániť aj teroristickému útoku?!

V septembri 1999 bol na palestín-
skom západnom brehu ešte letný čas, 
zatiaľ čo Izrael sa práve preorientoval 
naspäť na bežný, zimný. Palestínski 
teroristi v tento deň pripravili bomby, 
ktoré dali svojim spolupracovníkom 
v Izraeli. Tí si ale neskontrolovali čas 
a keďže bol na bombách nastavený 
letný, vybuchli o hodinu skôr, ako te-
roristi čakali - práve vo chvíli, keď ich 
inštalovali! Namiesto dvoch autobusov 
plných ľudí teda bomby zabili troch te-
roristov...

Keď v USA verbovali mladých mu-
žov do vojny vo Vietname, istý mladý 
Američan sa tejto povinnosti vyhol 
práve vďaka tomu, že sa narodil po pol-
noci v deň, keď sa menil zimný čas na 
letný. Argumentoval tým, že v štáte De-

laware, odkiaľ pochádza, sa vtedy na-
rodenia zaznamenávali podľa bežného 
času, nie letného. Preto sa teda vlastne 
narodil o deň skôr. Keďže tento deň mal 
pri povolávaní do služby vyššiu číselnú 
hodnotu, zachránilo ho to od nástupu 
do armády.

A keď už píšeme o čase a kuriozi-
tách okolo neho - ak by sa celá histó-
ria nášho sveta zhrnula do jedného 
roka, moderní ľudia by sa objavili až 
31. decembra asi o 23:58. Alebo - úrad 
sledujúci kriminalitu v Spojených štá-
toch zistil, že počas obdobia, v ktorom 
sa používa letný čas, kriminalita klesá 
o 10 až 13 percent. A do tretice - v  50. 
tych a 60. tych rokoch v Spojených štá-
toch platilo, že každá oblasť sa mohla 
rozhodnúť, na ktorý dátum naplánuje 
zmenu letného času. V jednom oka-
mihu bolo len v štáte Iowa 23 oblastí s 
rôznym časom.

Opäť prichádza dlhšia noc

» red

28. októbra 1918 
Česko-slovenská národná rada vyhlásila 
vznik Česko-slovenskej republiky na se-
verných územiach Rakúsko-Uhorska

29. októbra 1967 – na Broadwayi mal 
premiéru muzikál Vlasy

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

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

tel.: 0915 880 808

NOVÁ
NÍZKE
KOLEKCIA POSTELÍ

UVÁDZACIE CENY

AKCIA PLATÍ DO 31.10.2020
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PREPICHY
        POD CESTY
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Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky zastupuje
zamestnancov pracujúcich v potravinárskom priemysle na Slovensku. 
Našim poslaním je ochrana a presadzovanie zamestnaneckých práv 
našich členov v pracovnom pomere.

Našim cieľom je dosiahnuť výhodnejšie  mzdové, pracovné a sociálne
podmienky zamestnanca v potravinárskom podniku.

Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky poskytuje svojim členom
bezplatné pracovné, právne, mzdové a ekonomické poradenstvo!! 
Ochraňujeme život a zdravie našich členov na pracovisku.
Poskytujeme členom vzdelávanie, tréningy a odborné konzultácie. 

Informácie o širokej škále aktivít OZ Potravinárov SR 
nájdete na www.ozpotravinarovsr.sk

30 ročné skúsenosti chránia našich členov!! 

Každý člen OZ Potravinárov SR má možnosť za výhodných podmienok celoročne využívať 
služby rekreačného strediska Penzión *** Oravská horáreň v Oravskom Podzámku. 

Rekreačný areál je k dispozícii širokej verejnosti a preto aj Ty milý čitateľ týchto riadkov si srdečne 
pozvaný stráviť pohodovú cenovo dostupnú dovolenku v Penzióne *** Oravská horáreň.

„ Dovolenkujte bezpečne, tam, kde vonia ihličie !! „
Bohatú ponuku služieb Oravskej horárne nájdete na www.oravskahoraren.sk

STAŇ SA NAŠIM ČLENOM !!

Pridaj sa k nám  !!  Zavolaj 0905 595 996  !!
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Plošné testovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ak čakáte, že s v nasledujúcich riad-
koch rozpíšem o top mediálnej téme 
týchto dní, nedočkáte sa. 

Zastávam totiž názor, že je právom 
každého rozhodnúť sa vzhľadom na svoj 
zdravotný stav či stav osôb, v ktorými žije 
v spoločnej domácnosti, či sa na tejto ak-
cii zúčastní, alebo nie. Napokon, vyplýva 
mu to aj z  Ústavy Slovenskej republiky - a 
to hneď z viacerých jej článkov a odsekov. 
Napríklad z článku č. 14, kde sa v odseku 
jeden píše - “každý má právo na život. 
Ľudský život je hodný ochrany už pred 
narodením.” Alebo v odseku dva toho is-
tého článku- “nikto nesmie byť pozbavený 
života.” Čiže riziko spojené s plošným tes-
tovaním mimoriadne ohrozeného človeka 
vzhľadom na jeho zdravotný stav či vek je 
tu a ten človek má ústavné právo bez sank-
cií posúdiť mieru a závažnosť takého rizika 
pre neho. Ide o riziko nákazy v dave ľudí, 
keď sme doteraz pol roka počúvali od od-
borníkov, ale aj politikov, že rizikové osoby 
by sa takýchto aktivít mali strániť.

Ale dosť už, naozaj som o plošnom tes-
tovaní neplánoval. Spomeňme skôr výsle-
dok ďalšieho prieskumu agentúry Focus, 
podľa ktorého “koronavírus je len chrípka, 
druhá vlna iba nafúknutá mediálna bub-
lina a pravidelné nosenie rúšok má nega-

tívne zdravotné dôsledky” - teda v očiach 
tretiny slovenských učiteľov. A už len pri-
pomeniem asi pol roka starý prieskum, 
podľa ktorého tretina slovenských učiteľov 
za zdroje, ktoré pri výuke používa, pova-
žuje napríklad tituly Zem a vek či Hlavné 
správy. Nekomentujem, spomínam iba 
fakt. Komentujte si, vážení čitatelia kto 
ako chcete.

Tento týždeň som zaznamenal aj dob-
ré správy, o nich sa však nikde nepíše. O 
pomoci človeku, ktorý si pomoc zaslúži, 
človeku, ktorý žije podľa jedného z našich 
politikov “tam, kde nič nie je” a ktorá pri-
chádza až z Írska. Alebo o pomoci mladíka, 
ktorý z vlastného, nie, z nijakých zbierok, 
z vlastného nakupuje potraviny matkám 
v centrách pre týrané ženy s deťmi. Koro-
na - nekorona. Je mi na druhej strane ľúto, 
že som nemohol darovať krv na operáciu 
matky priateľa, ktorého si vážim. Bol som 
darca, ale už nesmiem. Pre 
diagnózy, pre ktoré sa krv 
darovať nesmie. Nuž a pre 
tie diagnózy aj veľmi zva-
žujem účasť na plošnom tes-
tovaní, ale to už by som sa 
opakoval.

Pekný týždeň, 
vážení čitatelia.

Ľudia dnes v priamom prenose sledujú 
počty nakazených. Nie je to pekné slo-
vo pre tých, ktorých napadol vírus. Sú 
nemocní a mnohí sa ich stránia a nadá-
vajú im. 

Hľadali sme priestory pre karanténu 
a pani, ktorá tam mala chatu, sa bála, aby 
tam „neprišla nakazená háveď.“ Ľudia si 
však na internete nadávajú aj inými slo-
vami. Ako nakazení nenávisťou a zlom. 
Odkiaľ to pochádza? Možno, že si berú 
zlý vzor z politikov. Niektorí z nich sa 
nakazili klamstvom, korupciou, komu-
nizmom alebo fašizmom. U koaličných 
mutuje vírus nekompetentnosti s chuťou 
po moci a sprievodným javom - táraním. 
Obyčajným ľuďom nadávajú za to, za čo sú 
zodpovední oni tam hore. Hádajú sa medzi 
sebou a ukazujú všetkým svoju nezrelosť. 
Namiesto upokojenia ľudí, šíria neistotu a 
strach. Pandémia ako hrom. Nakazených 
amatérov by mali nahradiť múdri a rozváž-
ni odborníci. 

Zachvátila nás nákaza hlúposti, aro-
gancie a zloby. Jeden nadáva druhému a 
ten mu to vracia. Ľudia si píšu rôzne útočné 
statusy, nenávistné odkazy, demonštrujú 
svoju pýchu, ego a moc.  Prečo to robia? 
Neuvedomujú si, že iba znásobujú nená-
visť, zlobu a strach? Boh nám dal najlepšiu 

vakcínu na všetky hnusoby - Lásku. Jeho 
syn s ňou prekonal smrť a ukázal nám ces-
tu - milovať ľudí tým viac, čím menej si to 
zaslúžia. Nepovyšovať sa a neodsudzovať, 
ale prijímať ľudí takých, akí sú. Odpúšťať 
im. Pomáhať nakazeným a nemocným. 
Dvíhať tých, čo padli. Pomáhať tým, čo 
stratili domov. Nasýtiť hladných, napojiť 
smädných, navštíviť uväznených a potešiť 
osamelých. Nákaza pýchy a sebectva sa 
medzi nami šíri rýchlejšie ako covid 19. 

Na covid nemáme liek, ale na pýchu 
áno. Nekričme na druhých, neodsudzuj-
me ich, nevyčítajme im smietku v oku. 
Nevyvyšujme sa, aby sme neboli poníže-
ní. Možno nám tento vírus prišiel povedať 
toto: „Potrebujete sa zastaviť, upokojiť a 
stíšiť.“ Nebojte sa, svet prežije, ale bude 
iný. Potrebujeme viac ohľaduplnosti, sú-
citu a ochoty deliť sa. Nezačínajme každú 
vetu slovami ja chcem, 
alebo to oni...Sme tu 
my a v každom z nás 
prebýva Boh. On nás 
ochráni od všetkých 
vírusov, ktoré napáda-
jú naše duše a telá. 
Len musíme 
chcieť.

Nakazení

» Ján Košturiak
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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
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5Tel.: 0948 304 804

Kúpa - predaj nehnuteľností vrátane komplexných služieb
Ingatlanok adás - vétele teljes körű ügyintézéssel
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

25. október 1913 
premiéra operety Poľská krv vo Viedni, najznámejšej operety čes-
kého skladateľa Oskara Nedbala

Výročia a udalosti
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Trvanlivé mlieko
• polotu�né

049

-42%
1 l

0.85*

Nescafé Classic  
• rôzne druhy

369

-47%

(100 g = 1,85)

200 g

6.99*

329

-38%
cena za 1 kg

5.39

Kuracie prsné rezne

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

ZZZMMMRRAAAZZEEENNÉÉ

Mix 
ovocia/
jahody 
• v ponuke 

aj Mrazené 
�u�oriedky 
500 g 
za 1,99 €

219

-21%

(1 kg = 2,92)

750 g

2.79

Ka�ica
• s drobm
• cca 1,9 – 

2,4 kg

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

219

-45%
cena za 1 kg

3.99

Encián
• rôzne 

druhy
069

-46%

(100 g = 0,63)

110 g

1.29*

Horalky 149

Supercena

(1 kg = 5,96)

5 x 50 g = 250 g

1 kus 
iba 0,30 €

 

u nás s nemusíte 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 26. 10. 

Ponuka tovaru platí od 26. 10. do 31. 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 13. 10. 2020.
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Konzumné zemiaky
• neskoré, prané
• varý typ B - prílohové

169

-47%

(1 kg = 0,34)

5 kg balenie

3.19

5 kg balenie

055

Supercena

(1 l = 1,10)

0,5 l

Staropramen 
Radler   
• rôzne druhy

Persil Duo-caps    
• rôzne druhy 799

-42%

(1 pranie = 0,19)

42 praní

13.99*

S
Kofola

069

-44%

(1 l = 0,35)

2 l

1.25*

40 % 
alkoholu

579

-27%

(1 l = 8,27)

0,7 l

7.99*

1 kus 
iba 0,85 €

339

Supercena

(1 l = 1,70)

4 x 0,5 l = 2 l

Pilsner 
Urquell   
• svetlý ležiak

5 kgg baaleenniiee

Ochranné rúška
• jednorazové
• 3-vrstvové
• z netkanej textílie
• ve�.: univerzálna

999

50 kusov

(1 kus = 0,20)

OD 26. 
OKTÓBRA 

SÚ�AŽ 
na našom
    a    

VYHRAJ 

DAY UP 

NA CELÝ 

ROK!

e

V

Ovocné 
pyré
• rôzne 

druhy 079

Supercena
100 g

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 26. 10. do 31. 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.

OD PONDELKA
26. OKTÓBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 13. 10. 2020.
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Nepodliehajte zaužívaným ošúcha-
ným tvrdeniam o depresii na jeseň 
a o tom, ako čo najrýchlejšie toto ob-
dobie treba nejak “pretrpieť”.

Jeseň je totiž rovnaké ročné ob-
dobie ako ktorékoľvek iné a napríklad 
v porovnaní s letom, keď sa náš orga-
nizmus mimoriadne namáha, aby udr-
žal teplotu organizmu v prijateľných 
medziach či keď trpí deficitom spánku 
počas krátkych nocí, je pre nás jeseň 
vlastne prospešná.

Je to hneď z viacerých dôvodov. Na-
príklad, spíme dlhšie, pretože sa skoro 
stmieva, mnohé aktivity jednoducho 
večer už nevykonávame. Aj ráno si, ak 
máme šancu, doprajeme “pomalšie” 
zobúdzanie. Čiže, nepriamo, bez toho, 
aby sme to nejak ovplyvňovali, má 
náš organizmus možnosť dôkladnejšie 
regenerovať a akumulovať energiu na 
ďalší pracovný deň.

Jeseň nám tiež poskytuje čosi, čo 
okrem jari už žiadne ročné obdobie asi 
nemôže. Prechádzky v krásnom počasí 
“babieho leta” v prírode, pri ideálnej 
vonkajšej teplote, v obklopení tej naj-
krajšej palety farieb. Na náš organiz-
mus takéto prechádzky pôsobia mimo-
riadne povzbudzujúco, osviežujúco a v 
podobe hormónu endorfín nás robia aj 
šťastnými. Endorfín je totiž takzvaná 
“droga” šťastia, pokoja, pohody.

Nuž a na jeseň prirodzene meníme 
aj stravu a vonkajším okolnostiam po-

časia prispôsobujeme konzumované 
nápoje. Ak začneme tým druhým, po-
tom treba spomenúť rôzne bylinkové 
čaje, ale čaje so zázvorom, ktoré nám 
významne pomáhajú budovať si imu-
nitu a ktoré vytvárajú pocity pohody a 
tepla. Akosi prirodzene sa dostávame 
aj k spotrebe sezónneho ovocia, najmä 
mimoriadne pre zdravie potrebných 
jabĺk, ale aj pochúťok z nich, ktoré zas 
vyžadujú napríklad také “koreniny”, 
ako je škorica. A škorica je pre naše 
zdravie priam zázrak. Svoje vedia dia-
betici, ktorým znižuje hladinu krvného 
cukru, ale aj “otužilci”, pre ktorých je 
škorica či muškátový orech výbornou 
podporou imunitného systému. Do-
konca fungujú aj ako preventívne prí-
rodné antibiotiká.

Tak zabudnite na depresie a užívaj-
te si jeseň, využite jej dary, príroda vie, 
ako nás má pripraviť na zimu!

Jeseň je prospešná pre organizmus

» red

Členovia Rady poľnohospodár-
skych a potravinárskych samo-
správ SR (RPPS SR) kriticky vnímajú 
situáciu, do akej sa dostalo agropot-
ravinárske odvetvie na Slovensku. 

Označujú ju za patový stav, keďže 
Ministerstvo pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR nepredstavilo verejnos-
ti za sedem mesiacov od zostavenia vlá-
dy relevantné systémové opatrenia pre 
podporu poľnohospodárskeho a potra-
vinárskeho spracovateľského odvetvia. 
Členovia RPPS SR vyjadrujú pocho-
penie pre všetkých poľnohospodárov, 
ktorí vstúpili do štrajkovej pohotovosti.

„Chýba nám návod, presné manti-
nely, ako máme podnikať  na jednot-
nom európskom trhu v 21. storočí. Inak 
sa z miesta dopredu nepohneme. Kým 
iné krajiny pracujú na 200% a zmier-
ňujú následky pandémie koronavírusu 
na vlastný agropotravinársky sektor, 
my doma žiadnu podporu necítime. 
Práve teraz je ten zlomový moment, 
kedy sa rozhoduje o budúcnosti celého 
agropotravinárskeho odvetvia a my 
potrebujeme jasnú víziu a predloženie 
systémových krokov na jej naplnenie“, 
uviedol predsedajúci Rade Milan Mišá-
nik.

Kroky ministerstva pôdohospo-
dárstva, rovnako aj ministerstva život-
ného prostredia, nedostatočné tempo 
prác pri príprave budúcej Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, neznáma 

výška štátnych pomocí pre odvetvie, 
situácia okolo Slovenského pozemko-
vého fondu, vládou schválený  nedo-
statočný  štátny rozpočet, ale najnovšie 
aj fakt, že agropotravinárstvo sa nedo-
stalo medzi prioritné oblasti Plánu ob-
novy EÚ sú hlavnými dôvodmi pokra-
čujúcej nespokojnosti samosprávnych 
organizácií.

Poľnohospodári a potravinári 
(zjednodušene) opakovane žiadajú 
vládu o viac pozornosti pre agrosektor. 
Nedávno s nevôľou napríklad pripo-
mienkovaliá, že v takzvanom pláne 
obnovy je o celej tejto strategickej sfére 
ekonomiky doslova iba niekoľko slov. V 
diskusiách politikov, ako aj v otázkach 
novinárov sa téma agropriemysel prak-
ticky nezjavuje.

Gazdovia vyzývajú premiéra

» red
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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne �rmy
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OPERÁTOR VÝROBY
v Košiciach

Košice   |      |   2 4 zmenná prevádzka

4,27 €/hod

€ €
€
€

€
€

€
€

  +421 917 104 443
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Pracuj v Hradci Králové
OPERÁTOR VÝROBY 

0800 500 091 +420 730 893 338 INZERCIA
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TIP na výlet

Vodná nádrž
D O M A Š A

24. októbra 1929    
krach na newyorskej burze – Čierny štvr-
tok

Výročia a udalosti
27. októbra 1961    
NASA vypustila prvú raketu Saturn I

Výročia a udalosti
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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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Rezervácie: 
0918 591 942, 0918 494 494
recepcia@oravskahoraren.sk
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava 
www.oravskahoraren.sk

„ Vianoce v tichu hôr „
���������������������������
�������������������������
��������������������������������������������������

���������������192 €����������������
senior s dotáciou, inak cena 242 € / os.

�����������������������������
��������������������
��������������������������
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PRÁCA NA SLOVENSKU
ELEKTROTECHNIK

�TESTERISTA 
(HM 1.214,40€ + 100€ odmeny)
ZVÁRAČ�SPÁJKOVAČ 
����������������������������

 Miesto práce:���������������������

OPERÁTOR/OPERÁTORKA 
VÝROBY

��������������������������������
Miesto práce:�������

BEZPLATNÉ UBYTOVANIE
 + STRAVNÉ LÍSTKY
�������� 0918 493 960 

������stajanslovakia@azet.sk
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Prijmeme nových zamestnancov 
���������������� 

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
����������
A INÉ
�����������������
��������������������
����������������
����������������
�����������������
�����������

Viac info 
��������������������

0800 500 091

0944 113 140

Z Ľ A V A 

30%
DO KONCA 
OKTÓBRA
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CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

ROZVOZ HYDINY K VÁM

ZDRAVÉ VIANOCE

MORKY
HUSI

HUSOKAČKY
KAČKY

KOHÚTY
SLIEPKY, KURČATÁ

0902 466 448, 0902 606 436


