č. 24 / 18. jún 2021 / 25. ROČNÍK

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

0907 148 965
0905 195 458

0902 348 974

0907 129 169

85-0300

62-0004

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn

EXEKÚCIE � ZRUŠÍME

NOVÁ
KOLEKCIA POSTELÍ
NÍZKE
UVÁDZACIE CENY
AKCIA PLATÍ DO 30.06.2021
87-0013

tel.: 0915 880 808

87-0022

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

STUDNE

62-0002

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

za NAJLEPŠIU CENU !!!

87-0015

ARTEL Nám. Osloboditeľov 2 (budova SATUR), Michalovce
RÝCHLOSERVIS MOBILNÝCH TELEFÓNOV

- výmena displeja, vstavaných batérií a iné
- výkup a predaj mobilných telefónov
- odblokovanie
0911 420 200
- batérie, kryty, nabíjačky 0917 240 135

Týždenne do 29 620 domácností

87-0008
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ZÁHRADNICTVO

OPRAVY A SERVIS
plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž

LETNIČKY

MUŠKÁTY SURFÍNIE
BEGÓNIE
TRVALKY A INÉ

Kúpim BYT | Kúpim GARÁŽ
PLATBA
v MI, TV v HOTOVOSTI
09 4 9 85 4 569

34-0010

87-0002

0905 308 280

Drevo dĺžka od 31 do 33cm

87-0039

STROMY KVETY
KRÍKY OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ PORADENSTVO
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

´
POMNIKY

ŠIROKÝ VÝBER
moderných
tvarov a farieb

my
to
dáme!

Realizujeme

AKCIOVÉ CENY

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

0919 082 596

87-0044

RENOVÁCIA
HROBOV

PIESOK
ŠTRK
KAMENIVO

Otvorme si srdcia
a egÁ pokorme
61-0056

dovoz
zdrama

87-0032

www.zasas.sk
0907 990 754

Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma

OBNOVA STRIECH

0949 765 613

CIA
LETNÁ AK

34-0086-6

Výročia a udalosti
Edvard Beneš bol jednomyseľne zvolený
za prezidenta ČSR

19. júna 1946

OBNOVA
ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
álna záruka
OBHLIADKA ZDARMA Re12 rokov

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

AKCIA 290€

s montážou 439€

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

t Prešov, Podnikateľské centrum PYRAMÍDA t Košice, Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. poschodie
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TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY
PROMONT GLASS s.r.o.

DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

RÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
Promont Glass sro

MICHALOVCE

www.slovaktual.sk

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

85_0099

0907 924 947

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

62-0021

ROZUMNÁ
ROZUMNÁ PÔŽIÈKA
PÔŽIÈKA

0918 623 064

www.promontglass.sk

Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159
0905 282 697
0907 920 773
Fidlíková 2591
HUMENNÉ

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

Plechová strešná krytina

6 �/m�

VÝROBNÁ HALA PRIAMO V HUMENNOM

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY
Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

62-0005

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.
ONUFER.STRECHY, Humenné, tel.: 0905 866 578
e-mail: onufer.strechy@gmail.com

62-0033

OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

87-0011

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

PONÚKAME:
Hliníkové okná a dvere
Plastové okná a dvere
Zasklenie altánkov, balkónov a terás
ˇ
Parapety, siete, zalúzie

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

NONSTOP

0908 580 291

www.glassglobal.sk

62-0027

62-0001

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

87-0001

PREPICHY
POD CESTY

MARCIN

KAMENÁRSTVO
PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

87-0005

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

Nemocnica

A to najmä a hlavne vtedy, ak sa spoľahneme iba na nádej. Ak si myslíme,
že stačí, že už to „asi máme“. Už sme
sa toho „asi dožili“. Nie, iba to nestačí.

Bola raz jedna nemocnica. Prežila ťažké časy, ale lekári, sestričky aj ostatní
ľudia v nej sa vždy snažili pomáhať
svojim pacientom.

Nechcem hodnotiť prezidenta Beneša, ktorý bol opätovne zvolený do úradu
prezidenta Československa 19. júna 1946.
Teda, pred 75 rokmi. Iba pripomínam, že
aj vtedy sa naši predkovia tešili, že už je
„po“, že všetko zlo sa skončilo, máme
prezidenta, pamätáme sa, ako bolo počas prvej republiky a teda, „bude fajn“.
Fajn bolo veľmi krátko. Iba do komunistického prevratu v roku 1948. Pražský
Václavák bol do posledného miesta plný
nadšených budovateľov povojnovej republiky. Bez výčitiek nadšených. Túžili
po zmene, túžili po spravodlivosti, pokoji, práci a slušnom živote. Spomienky
na prvú republiku boli ešte celkom živé.
Až prišiel jeden rečník a plamenným prejavom davu oznámil: „Práve sa vraciam
z Hradu od prezidenta republiky. Dnes
ráno som pánovi prezidentovi republiky
podal návrh na prijatie demisie ministrov, ktorí odstúpili 20. februára tohto
roku. A súčasne som pánovi prezidentovi navrhol zoznam osôb, ktorými má byť
vláda doplnená a rekonštruovaná. Môžem vám povedať, že pán prezident všet-

ky moje návrhy, presne tak ako boli podané, prijal.“ Citácia z prejavu Klementa
Gottwalda na Václavskom námestí 25.
februára 1948. Z prejavu hlupáka so silným sklonom k alkoholizmu. Z prejavu,
po ktorom sfanatizovaný dav takmer na
pleciach vyniesol hlupáka so sklonom k
alkoholizmu, notorického klamára a zakladateľa „našizmu“ v našich končinách
až na Hradčany.
Povojnová polodemokracia v Československu sa skončila. Komunisti ,
ich pohrobkovia a plagiátori ich mocenských metód (a čohokoľvek, čo sa oplatí
plagiovať) dokonale využívajú chyby
svojich politických rivalov a konečný
zápas presúvajú na ulicu. Nájde sa sila,
ktorá by dokázala čeliť nastupujúcej totalite? Koľko rokov sa hľadala a či sa vôbec našla, na to odpoveď poznáme.
Stojí za to si pripomenúť nástup a
pád Beneša. Nádej na demokraciu a pád demokracie.
Pretože všetko je tak veľmi
nápadne podobné!
Pekný týždeň, už fakt
letný, vážení čitatelia.
S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
vo finále futbalových Majstrovstiev Európy v Belehrade zvíťazilo
mužstvo Česko-Slovenska nad Nemeckom na pokutové kopy

20. júna 1976

V areáli bolo ticho a nesmeli tam
vstupovať žiadne autá. Každý pondelok
sa stretávali primári oddelení s patológom a riaditeľom a vyhodnocovali pochybenia, ktoré sa prihodili, aby sa z nich
poučili a už sa neopakovali. Podobné
stretnutia mali aj na svojich oddeleniach,
kde sa snažili dodržiavať dohodnutý
systém práce a pravidlá. V časoch socializmu si nemohli kúpiť všetky prístroje
a medikamenty zo západu, ale snažili
sa študovať najnovšie metódy a postupy.
Pacientov, ktorí nemohli prísť k lekárovi,
navštevovali lekári doma.
Prišla revolúcia a padol komunistický režim. Ľudia si vydýchli a tešili sa, že
v nemocnici budú najmodernejšie prístroje a lieky. Začala sa transformácia. Veľkú
časť nemocnice rozkradli. Lekári s politikmi privatizovali všetko, kde sa dalo
zarobiť. Rozkrádalo sa aj na dodávkach
predražených prístrojov, informačných
systémov a iných službách pre nemocnicu. Areál sa zmenil na veľké parkovisko
medzi ošarpanými budovami a pripomína čínske trhovisko. Niektorí lekári praco-

vali na súkromnom aj na štátnom. Na tom
prvom pacientom zinkasovali a na tom
druhom si to nechali preplatiť od štátu.
Peniaze ovládli nemocnicu. Chýbali na
liečbu pacientov a hromadili sa u bezcitných špekulantov. Pacienti čakali v nekonečných radoch na vyšetrenia a drahé
prístroje boli už popoludní vypnuté.
Zdravotné poisťovne si stavali honosné budovy a nemocnica chátrala. Mnohí
lekári a sestričky stratili úctu a cit k pacientom. Niektorým zaslepili oči peniaze,
iní podľahli zúfalstvu z tohto neutešeného stavu. Mnohí odišli radšej pracovať do
zahraničia. Pacienti sa často pýtali, prečo
si za tento neuveriteľný organizačný neporiadok, kde sú ohrozované ľudské životy, musia platiť povinné zdravotné poistenie. Niekedy si museli ešte priplácať – aj
za to, že budú obslúžení v plánovanom
čase. A dávali úplatky.
Môj otec kedysi riadil
takúto nemocnicu.
A neskôr sa bál do
nej ísť ako pacient.
Bolo mu z toho smutno. Mal šťastie.
Zomrel doma.

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
začala sa operácia Bagration, ktorej výsledkom bolo zničenie zoskupenia nemeckých vojsk v Bielorusku.

22. júna 1944
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GRILOVAçKA AŖ NA STÔL?

WWW.CIMBALAK.SK

BeĿarské gril
klobásky

Alpská sušená
slanina

Údené
Bavorské
koleno

Údená baèová
slanina

Špekáèky

61_0060

Valašské gril
klobásky

Zolly
klobása

TIP na výlet

25

-00

25

Kostol sv. Štefan
Štefana kráľa
Nová Kelča, Domaša

Výročia a udalosti
bolo založené Slovenské hemoﬁlické združenie

21. júna 1990

Výročia a udalosti
v Prahe sa na Strahove začala 1. celoštátna spartakiáda

23. júna 1955

OKNÁ A DVERE
ŠTENKO
SINCE

Zameranie zdarma !

1993

Hliníkové

okná a dvere
Objednajte si kvalitné okná a dvere priamo u
slovenského výrobcu za najvýhodnejšie ceny !

Plastové

BITU FLEX s.r.o.

okná a dvere

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0917 123 136

drevodomy.s@gmail.com

88-0037

0950 266 604

MI21-24 strana-
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85_0269

- Zimné záhrady
- Zasklievanie
terás a lodçií

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

zdravie / služby
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OD PONDELKA 21. 6.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi
CÒ¨ú©
mäso mix
cena za 1 kg

-32%

Supercena

5.19

ïĊ àĊ©Ïï©
• bez kost�, v celku

1 kg balenie

3

3

49

79

125 g

-31%
-23%

-41%

2.99*

Maxi
Parenica

• údená/neúdená

2

29
(1 kg = 7,63)

1.29

150/160 g

Liptov
Bryndza

2.19

Leerdammer
• plátky
• rôzne druhy

1

29

0

89
(100 g = 0,71)

ìÒúȁà¤ƝƟıơı

300 g

(100 g =
0,86/0,81)

Kelt

• svetlé výčapné
pivo

0,5 l

0,5 l

Supercena

0

39

89

(1 l = 0,78)

ìÒúȁà¤ƝƟıơı

1

0.85

0.65

20 kusov

Vajcia „M”

-30%

-40%

0

59
(1 l = 1,18)

&ØïǿÙÿó

(1 kus = 0,09)

• svetlý ležiak
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OD PONDELKA
21. JÚNA

ƒƗÔåÿĆ¡ÅÔåĐ

dàÒ¨úȕēììÀ¨ï
• 3-vrstvový

3

Supercena

49

ƝÏàúĀ ¨

1

99

ƌƜÏàúĀ ÀÏŽƛİƝƝƍ

ƌƜÏàúĀ ŽƜİƛƛƍ

;ÿ½ĒÙóÏ©ÿúǿ¨ïÏĒ
• 2-vrstvové

Supercena
1 kg balenie

;àÙėÿØÙ©
ė¨ØÀÏĒìïȁÒà½àĊ©
• var�ý typ B
• skoré

0

cena za 100 g

59

-44%
0.45

0

25

+ï½

200 g balenie

-52%
2.29

1

09

½¨ïȝĒìï¤ÌÏĒ
óúȝìàĊ©
• ext�a sladké

(100 g = 0,55)

200 g

-32%

0,7 l

7

39

2.49

¨½¨ïàĊÏ

1

69

(1 l = 10,56)

ïàóÏĒÙ¨

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƝƢıƟıƝƛƝƜı

-52%
7.39*

3

49
(100 g = 1,75)

Jacobs Velvet
• instant�á káva

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƝƜıơı¤àƝƢıơıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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Prepadnutí a ako neprepadnúť

Prišiel cirkus leto

Očakáva sa, že stúpne počet prepadávajúcich žiakov. Nemusí to súvisieť
iba so zavretím škôl. Neprospievajúci žiaci sú aj výsledkom dlhodobej
deštrukcie školstva politikou, ktorá
degradovala vzdelávanie.

Letný slnovrat a začiatok astronomického leta je tu. 21. júna máme
najviac hodín slnečného svetla za
deň a najkratšiu noc.

Netreba však ignorovať aj fakt, že
sa na vedomostiach odrazilo i zatvorenie škôl a online vzdelávanie, ktoré
nebolo adekvátnou náhradou. Dnes
sú školy otvorené, vrátila sa rutina:
výklad - domáca úloha - písomka. Učitelia sa snažia dohnať zameškané, no
zabúda sa na fixáciu učiva a na tvorivejšie metódy. Treba dodiktovať učivo a
známkovať. Rezignovalo sa na pokojný
priebeh vyučovania. Z rôznych strán
počúvam, že sa píšu tzv. výstupné previerky, ktoré legislatíva nepožaduje.
Žiaci do seba musia nalievať učivo.
Akoby sa časť z neho nedala presunúť
do ďalšieho školského roka! Rýchly výklad učiva bez fixácie mohol ovplyvniť
výsledky žiakov. Nemyslím na lajdákov, ale na tých, ktorým to myslí pomalšie alebo majú poruchu učenia.
Otázkou je, čo s prvákmi, ktorí nezvládli čítanie, písanie. Prepadnutie by
bolo najideálnejšie. Ibaže to je strata
roka života. Isto, ponúkli sa letné školy.
Dobrovoľné! Politici sa báli výnimočne
skrátiť alebo zrušiť niektoré z prázdnin
alebo nariadiť dochádzku do letnej
školy. Preto sa zdá byť najľahšou cestou prepadnutie za niečo, za čo dieťa

nemôže.
Pätorka na 2. polrok nemusí znamenať opakovanie ročníka. Možno
požiadať o opravnú skúšku, ak žiak
neprospel z max. 2 predmetov. Potom
sa musí v lete doučiť podľa okruhov
skúšky od školy. Ak dostane známku
lepšiu ako päť, tak ročník neopakuje.
Na opravnej skúške môže byť po súhlase školy prítomný aj rodič. Je teda
možnosť, ako sa vyhnúť prepadnutiu.
Ak má žiak na konci školského roka 3
a viac pätoriek, pochybujem, že zlyhalo
iba dištančné vzdelávanie.
Ak sa na úroveň pätorky dostal
žiak, ktorý má zvyčajne prijateľné výsledky, je na škole, aby zohľadnila nedostatky dištančného vzdelávania. Neverím tomu, že učiteľ nedokáže žiaka
diagnostikovať, nepozná príčiny jeho
zlyhania a nevie nájsť riešenie, aby len
tak neprepadol. Nemôžeme namiesto
toho na žiakov tlačiť, naháňať ich a doháňať učivo na úkor kvality. Ak z týchto dôvodov žiak zlyhal, mali by rodičia
zasiahnuť. Je možnosť odvolať sa voči
známke do troch dní po vysvedčení.
Predpokladá to však zvládnutie polročného učiva na komisionálnej skúške.
Epidemické opatrenia ohrozili
psychiku našich žiakov, a preto treba
mať stále na vedomí to, že sme zažili
výnimočnú situáciu, ktorá sa rieši pokojne, s porozumením a ľudsky.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

neho rozsypaný na role ochraňoval
úrodu.
Oheň však nebol jediným uctievaným živlom. V tento deň sa naši predkovia s obľubou kúpali v riekach a poLetný slnovrat sa oslavuje na celom tokoch. Išlo o prvé kúpanie pod holým
svete už od nepamäti a pre Slovanov nebom.
bol jednou z najvýznamnejších udaNaši predkovia najkratšej noci v
lostí roka. Je oslavou Slnka ako zdroja roku pripisovali takú čarovnú moc,
života na Zemi, ktoré vplýva na plod- že počas nej chodili zbierať bylinky.
nosť, úrodu a tým aj dostatok obživy Tieto byliny boli samozrejme kúzelné.
pre ľudí. Naši predkovia si ctili Slnko Okrem nich ľudia zbierali aj rosu, ktoako zdroj života na Zemi. Od Slnka zá- rá mala údajne liečiť. Chceš si privolať
visela úroda na poliach, podľa neho a šťastie? Jednoducho si v tento deň chyť
jeho brata Mesiaca sa určoval čas. Po- svätojánsku mušku a nos ju stále so
slaním slnovratových tradícii a zvykov sebou. Účinok je porovnateľný so štvorbolo magicky zaistiť zdarný priebeh lístkom. Na svätého Jána sa tiež otváleta a proces zrenia s dostatkom vlahy rala zem a vydávala na povrch svoje
(kúpanie), tepla (motív ohňa) a plodivej poklady, ktoré mohol nájsť len človek
sily (sexuálna uvoľnenosť).
statočný s čistým srdcom.
Letný slnovrat (21.júna) a deň svätého Jána Krstiteľa (24. júna) sa spojili
až v dobe, kedy do našej oblasti prenikalo kresťanstvo.
Preto aj spomínané pálenie ohňov.
Vatry boli menšie, ako v súčasnosti.
Také, aby sa dali preskočiť. Preskakovaním ohňov si mladí dokazovali svoju
šikovnosť a obratnosť. Na pripomenutie si sily slnka, ktoré bolo v tento deň
na vrchole a odteraz už len klesalo,
púšťali ľudia z vrchov do dolín zapálené kolesá. Do ohňa sa hádzal chlieb
alebo posúch na znak obetovania, ako
bolo zvykom v pohanských kulturách.
Oheň mal tiež privolať dážď a popol z
» red
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Deň, ktorý patrí otcom

ŠPECIÁLNE STRECHY

Pripomenieme si ich už tento víkend. Ide o medzinárodný deň, takže sa považuje za výnimočný deň
nielen na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších krajinách na svete.

dzinárodný deň žien. Otcovia sú v tomto ohľade ukrátení. A zjavne neprávom.
Koľko otcov sa stará o neúplné rodiny?
Koľkí muži pracujú, vychovávajú deti
a udržiavajú v chode domácnosť aj po
nejakom smutnom odchode manželTradícia Dňa otcov vznikla v mes- ky? Dnes už to nie je ako dávno pred
te Spokane v štáte Washington, už v možno stáročiami, že otec rodiny neveroku 1910. Američanka Sonora Smart del ani namiešať vaječnú smaženicu.
Doddová si chcela uctiť všetkých ot- Mnohí učitelia by vedeli rozprávať, ako
cov, ako bol ten jej. Veterán občianskej dokonale zaopatrené sú deti, o ktoré sa
vojny William Jackson Smart po smrti starajú iba otcovia.
manželky musel vychovávať šesť detí
Mnohí z nás otcov už nemajú. Možsám. Sonora vnímala svojho otca ako no stojí za to zájsť navštíviť počas tohto
hrdinu a hneď, ako sa dozvedela, že víkendu miesto ich posledného odpomatky majú svoj sviatok, navrhla, aby činku a zaspomínať s vďakou.
podobný mali aj všetci otcovia. Prvá
Dátum Dňa otcov nie je stále rovneoficiálna oslava sa konala v deň naký, nakoľko vždy pripadá na tretiu
narodenín Sonorinho otca 19. júna júnovú nedeľu. Tento rok mu teda patrí
1910. Popularita sviatku narastala a dátum nedeľa 20. júna 2021.
tretia júnová nedeľa sa postupne stala
sviatkom všetkých otcov. V roku 1966
prezident Lyndon Johnson podpísal
prezidentské vyhlásenie, v ktorom
určil tretiu nedeľu v júni ako oficiálny
sviatok Dňa otcov.
V našich končinách sa mu zatiaľ
nepripisuje veľká dôležitosť, ide žiaľ
iba o symbolické pripomenutie. Z tejto
kategórie sviatkov a symbolických dní
sa u nás skôr oslavuje Deň matiek a Me» red
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Výmena odkvapových žľabov
Oprava komínov

CENA

20 - 22 € /m

Špeciálne lepenie z kvalitných
bitumínových pásov rôznej farby,
vzorov a druhov len Index total qualitete

5
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ZÁRUKA
15 ROKOV

belmont@centrum.sk
0907 953 163, 0940 848 027

88-0074

ZDARMA: obhliadka, zameranie
/ cenová ponuka / konzultácia,
poradenstvo

7
5

3 8 9
5
4
3

6 4
7 9
3
2
5
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6 7 8 5
PLOŠNÁ

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

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

Rodinný dom

0907 895 864

Palín
Najnižšie podanie: 72 360,00 EUR
Termín konania dražby:
dňa 16.07.2021 o 11:00 hod.
Miesto konania dražby:
Kongresová miestnosť Aula A. Einsteina, 1. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice.
Dražobná zábezpeka: 10 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súpisné
č. 95 v obci Palín. K domu prislúchajú
pozemky parcelné č. 360/1, parcelné č.
360/2, parcelné č. 361 o celkovej výmere
2 210m2. Predmet dražby je evidovaný
na LV č. 1141, k.ú. Palín.
Kontakt: 0903 404 713
schmidt@heypay.sk, www.heypay.sk
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Logo na tmavom pozadí, negatívna verzia
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Obnova starých eternitových,
plechových a plochých striech
rodinných domov i panelákov
BEZ DEMONTÁŽE

52-0007-21
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Nezabúdajte na konzumáciu
hlávkového šalátu

0*0à£à0ȗ(/,*+ǳà*,+1ǳȅ+à0-,),ȴ+,0ʈ à 0 à
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Tak, ako v letnom období by z hľadiska prevencie malo byť tabu konzumovanie majonézových šalátov,
o to viac je lepšie pridávať na jedálny lístok šaláty zelené.

TIP na výlet

PRÁCA v ČR

PRE KAŽDÉHO

VHODNÉ
PRE MUŽOV, VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
ŽENY aj PÁRY UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

CALL CENTRUM:

0915 971 823

PRÁCA v DE

Kontakt: 0917650018
nemecko@modd.sk

Zdravotná sestra

Hlávkový šalát je v lete súčasťou
takmer každého zeleninového taniera, alebo aspoň vizuálnym spestrením
našich pokrmov. Jeho hodnota je však
väčšia ako len ozdobná, pretože obsahuje množstvo zdraviu prospešných
látok.
Šalát objavili a kultivovali už starí
Egypťania, využívali aj semená tejto
zeleniny na výrobu olejov a neskôr ho
spoznali aj Gréci a Rimania. V 18. storočí už bolo rozšírené jeho pestovanie
po celej Európe. Dnes si môžeme vybrať
z rôznych kultivarov hlávkového šalátu – cukrový, červenkastý, kučeravý,
svetlozelený, alebo tzv. ľadový šalát.“Ukrýva sa v ňom množstvo vitamínov – B1, B2, B6, B9, C, E, K a hodnotný
je aj pre obsah železa, vápnika, sodíka,
zinku, selénu, horčíka a draslíka. Jeho
priaznivé účinky sa prejavia aj vďaka
obsahu vlákniny“ hovorí Mgr. Blažová
z Poradne zdravia.
Konzumácia šalátu nám môže pomôcť pri tráviacich ťažkostiach, posilní
náš imunitný systém, odstráni únavu,
podporí okysličenie buniek, zabezpečí
lepšie zužitkovanie bielkovín v našom

organizme, posilní nervy a pre nízky
obsah kalórií pomôže aj pri redukcii
hmotnosti. Čím je šalát tmavší, tým
viac obsahuje antioxidantov a tie zabraňujú vzniku zápalových procesov.
Vitamín C a betakarotén v šaláte
chráni a posilňuje naše cievy, zlepšuje
prietok krvi a tým zabraňuje vzniku infarktu. Draslík prítomný v hlávkovom
šaláte znižuje krvný tlak a výhodný
pomer omega-3 a omega-6 mastných
kyselín má priaznivý vplyv na zvyšovanie hladiny HDL cholesterolu(„dobrého cholesterolu“) a zároveň na zníženie hladiny LDL(„zlého cholesterolu“).
Je preukázané, že zelená zelenina znižuje riziko vzniku diabetu 2. typu. Dôvodom je nízky glykemický index,
ktorý nespôsobí vysoký nárast hladiny
cukru v krvi.

» red Zdroj: Fb RUVZ BA

Pozor, zmena v platnosti
občianskych preukazov!
Platnosť certifikátu pre vydávanie
e-podpisu na občianskych preukazoch a cudzineckých dokladoch
končí 26. júna, používať vydané
certifikáty však bude možné až do
konca roku 2022

Lom Skrabské

Zvárač MAG, zámoční

2/
k, Drážďany/ Dortmund
- práca v hale, ubytovanie zabezpečené

85_0

1/
s nemeckým uznaním
vzdelania Anerkennung/ Urkunde - ubytovanie, stravovanie, doprava zdarma

85_0216

LĖFP?B
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Najčítanejšie regionálne noviny

26. 05. 2021
Od 21. júna 2021 začína ministerstvo vnútra vydávať občianske preukazy a povolenia na pobyt cudzinca s novým čipom. Doterajšiemu zariadeniu
pre e-podpis totiž 26. júna končí 5-ročná certifikácia a už nebude možné naň
vydávať certifikáty pre kvalifikovaný
e-podpis.
Doklady vydávané po 26. júni budú
mať implementované nové zariadenie.
Ak občan či cudzinec potrebuje
elektronický podpis, môže si do 25.
júna jednoducho a online z pohodlia
domova nainštalovať certifikáty pre
jeho tvorbu prostredníctvom Aplikácie
pre eID. Certifikáty pre elektronické
podpisy na súčasných dokladoch vydané do 25. júna bude totiž možné používať až do konca roku 2022.
Aké situácie môžu nastať?
- držitelia, ktorí majú súčasné elektronické identifikačné karty, a majú na
nich vydané certifikáty, môžu ich naďalej používať pre elektronické podpisovanie do konca roku 2022;
- držitelia, ktorí majú súčasné elektro-
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nické identifikačné karty, a nemajú vydané certifikáty, môžu si ich pomocou
aplikácie nahrať do 25. júna 2021, budú
im platiť do konca roku 2022;
- držitelia, ktorí majú súčasné elektronické identifikačné karty bez certifikátov, a nenahrajú si ich pomocou aplikácie do 25. júna 2021, si v prípade potreby
e-podpisu budú musieť vymeniť občiansky preukaz či doklad o pobyte cudzinca za správny poplatok, tí, ktorým
MV SR vydá elektronickú identifikačnú
kartu po 26. júni, budú môcť získať bezplatne certifikáty pre e-podpis.
Jeden z posledných krokov pri inštalácii certifikátov pomocou Aplikácie
pre eID
Certifikáty pre elektronický podpis Slovenská republika, na rozdiel
od iných krajín, vydáva občanom i
cudzincom registrovaným na Slovensku bezplatne. V súčasnosti ich môže
používať viac ako 480-tisíc Slovákov a
takmer 7-tisíc cudzincov.
Kvalifikovaný elektronický podpis plnohodnotne nahrádza v prostredí
e-Governmentu klasický vlastnoručný
podpis v štandardnom papierovom či
osobnom styku s úradmi. Okrem času
sa jeho používaním ušetrí na správnych poplatkoch – pri použití e-služby
správne poplatky klesajú o polovicu
(najviac však do výšky 70 eur).

» Zdroj: PZ SR
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Ponúka
prácu stabilnú prácu
Získajte
Vodiči
VZV,
skladníci,
a
zaistite
si finančnú
stabilitu!
(a tiež bezúročné
mikropôžičky
operátori
výroby

VIAC info:

Miesto prácea iné benefity)
Bratislava, Lozorno, Nitra, Hlohovec, Trnava...

0917 839 697
0917 465 632
0915 663 240
0948 002 048

Pohovory robíme online a nástup
Školíme
VZV sZDARMA
Mzda od 1 100,-€
do práce
nadštandardnou
mzdou je IHNEĎ.

www.pracahned.eu

Pracuj v automotive a logistike:
tBVUPNPCJMLZ #" 5T /3
Prijmeme do pracovného pomeru pracovníkov:
t automotive a logistika #" LozorOP
TrOBWB (BMBOUB /JUSBBJOÏ

3,"&ȴà373

aj bez oprávnenia - 5 EUR/hod. + odmeny

POZOR!
Práca v EÚ – Nemecko a Rakúsko

POMOCNÉ PRÁCE
VOLAJTE BEZPLATNE
V IHNEĎ:
PIVOVARE
0800 500 522
SKLADNIK/ PIKER
0800 500 202
0800 500 520
V PIVOVARE
0080 500 002

ͽͽ àHȵELA

ͽ ͽHȵELAà àLAJBKVà

-/ǳ!à3àȴ/
ÍMBTMXÍBMÍX?KCQRL?LG? ÍKMƑLMQŵÍRWƑBCLLďAFÍ
NEMECKO /.MQIWRSHCKCÍ@CXNJ?RLgÍS@WRMT?LGC
RAKÚSKO
XĉJMFÍ?ÍMBKCLW ÍTWQR?TCLGCÍTXTÍNPCSI?XMT ÍNMKMAÍNPGÍPGCƐCLֈÍCVCIĎAGֈ
34-0013-3

Trebišov

tel: 0907 919 325 e-mail: info@trumal.sk web: www.trumal.sk

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

85_0365

+491 709 314 121
2SPLSQMTĉÍNPĉA? ÍKMƑLMQŵÍL?BĢ?QMT ÍNMKMAÍIMMPBGLĉRMP?.

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

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
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

66-144

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

MI21-24 strana-

11

zdravie / služby

12

Najčítanejšie regionálne noviny

5

ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

www.hotbuilding.sk

stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

VODIČ

2000€/ MES. + PRÉMIE

0910 134 567 I office@hotbuilding.sk

PONÚKAME PRÁCU V ČR

HĽADÁME

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

SADROKARTONISTOV

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

85_0268

85_0444

3000€ - 3500€ brutto
Garancia od 2000€ netto

www.simon-fleisch.de

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091

KAMIÓNA

Základná znalosť nemeckého,
alebo anglického jazyka
Nemecká pracovná zmluva
Vybavíme všetko
potrebné pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 14 EUR /HOD.
- ZABEZPEČENIE NÁRADIA
A FIREMNÉHO AUTA
- PRÁCA NA TPP ALEBO
NA ŽIVNOSŤ

TEL.: +421 950 301 301

Realizujeme:

61_0125
25

52-0062

0800 162 162

Práca
v Nemecku

presklenné fassády I odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí I priemyselná izolácia
zámočnícke práce
MZDA:
kovovýrobu

Sme tu pre Vás po celom Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku
BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Montážne práce v Rakúsku
a v Nemecku
PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.

job@simon-fleisch.de
+421 944 995 400

85 0437

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y !
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kd

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH

12

87-0026

farba
ANTRACIT
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