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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
Týždenne do 25 000 domácností

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

Hattech - Jozef Hatala
Čsl. armády 19
Humenné 066 01

Jozef Hatala

Nezabudnite
na SERVIS záhradnej techniky

Čsl. armády 19, Humenné 066 01
tel.: 0915 18 20 40, predaj@hattech.sk

o lístky na koncert
OLYMPIC

Prijmeme pracovníka na pozíciu:

Chcete výhodne
predať svoju
nehnuteľnosť?

Jana M., Slávka N.

Servisný technik

PLOŠNÁ

Oprava záhradnej techniky

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

Volajte 0944 738 262

J
ODBORNE
STI
SPÔSOBILO

PÔŽIČKY

0908 979 512

62-0006

87-0008

62-0006

Požadujeme samostatnosť.
Trvalý pracovný pomer / živnostník - mzda od 530 €/mesiac.

životopis doručiť e-mailom.

0915 927 993 MASTER GROUP s.r.o.
0940 707 621 www.mgroupsro.sk

Jozef Hatala
Humenné
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87-0014

Výhercovia
súťaže

Hattech, s.r.o. Jozef Hatala

Návratnosť
2-3 roky!!!

0918 597 014

84-0055

0915 18 20 40

62-0006

62-0008

PRED SEZÓNOU

62-0095

PREPICHY
POD CESTY

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia
0908 208 908

62-0006

Najčítanejšie regionálne noviny
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ŠKOLA

83-0026

Téma týždňa

Deviataci, rozmýšľate o svojej budúcnosti ?
Prečo nie naša škola?
Nedostávate do schránky
noviny HUMENSKO?

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ
v Prešove

volajte: 0908 966 046

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

(PO-PI 10.00-15.00h)

 štvorročný odbor, štúdium denné, ukončené maturitnou skúškou,
 obsahom je príprava žiakov na prácu s deťmi predškolského a školského veku,
 žiaci majú možnosť kreatívne sa rozvíjať v odborných predmetoch – v oblasti pedagogiky a psychológie, v oblasti
hudobnej, výtvarnej, dramatickej, literárno-jazykovej a telesnej,
 podmienkou prijatia žiaka na štúdium je: úspešné absolvovanie prijímacích talentových skúšok z hudobnej, výtvarnej
a literárno-jazykovej výchovy, študijné výsledky na ZŠ.

Pozývame Vás na Dni otvorených dverí, pre záujemcov
o odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 11. – 13. 02. 2019.
Ide o konzultácie za účelom eliminovania stresu.
Na konzultácie si treba priniesť:
- hudobná výchova – zoznam aspoň 10 piesní (nie detských),
- výtvarná výchova – 2 ks výkresov A3, ceruzu, gumu a farby– vodové
(akvarelové) alebo temperové, nádobku na vodu, štetce vlasové, na akvarel guľaté,
na temperu ploché (hrubší aj tenší),
- literárno-jazyková výchova – text na prednes poézie alebo prózy.
Oboznámenie s náplňou sa uskutoční v budove školy a každá činnosť trvá 60 minút.
1. hod. 14.30 – 15.30
2. hod. 15.40 – 16.40
3. hod. 17.00 – 18.00

Prezentácia je 15 minút pred začiatkom činností.
Ak máte o konzultácie záujem, prihláste svoje
dieťa na tel. čísle 0903 057 539 do 11. 02. 2019.

HĽADÁTE

Žiaci SOŠPg môžu rozvíjať svoj talent a záujmy v rôznych záujmových
krúžkoch, napr. v divadielku Abodka, v speváckom zbore Gaudeamus,
vo folklórnom speváckom krúžku, v krúžku Hra na hudobný nástroj
(akordeón, klavír, gitara), v športových krúžkoch, v krúžkoch cudzieho
jazyka a v ďalších, podľa záujmu žiakov.
Vďaka týmto krúžkom sa môžu žiaci zapájať do rôznych slovenských
i medzinárodných súťaží (hudobné súťaže a vystúpenia, výtvarné
súťaže, jazykové a recitačné súťaže, divadelné súťažné prehliadky,
matematicko-logické online súťaže a i.) a ukázať svoje
schopnosti na rôznych kultúrnych podujatiach.

zamestnancov?

INZERUJTE S NAMI!

Stredná odborná škola pedagogická je najlepšou voľbou
pre tých, ktorí chcú pracovať s deťmi a dospelými
ľuďmi vo výchovno-vzdelávacej a sociálnej oblasti.

ceny už od

Bližšie informácie môžu žiaci získať
aj prostredníctvom našej webovej stránky

www.sospg.sk
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Chcete vidieť priebeh
talentových skúšok,
chcete vedieť „Ako na to“?
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12€

0908 979 512

3
POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY
Asi každý z nás bol už v živote
obdarovaný alebo niekomu niečo daroval, či už počas narodenín,
menín alebo iných príležitostí. Pri
týchto bežných situáciách si ľudia
častokrát ani neuvedomia, že vlastne
uzatvárajú darovaciu zmluvu, ktorá
predstavuje azda najpoužívanejšiu
bezodplatnú zmluvu, a to najmä z dôvodu, že k takejto zmluve dochádza
vo väčšine prípadov verbálne. Na základe darovacej zmluvy darca niečo
bezodplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo
sľub prijíma.
Predmetom darovania môže byť
všetko, čo je spôsobilé byť predmetom občianskoprávnych vzťahov
a čo dovoľuje zákon. Najčastejšie ide
o hnuteľné alebo nehnuteľné veci,
ale predmetom darovacej zmluvy
môžu byť aj práva alebo iné majetkové hodnoty. Podstatnou charakteristikou darovacej zmluvy je znak
bezodplatnosti, t.j. za poskytnuté
či sľúbené plnenie obdarovaný nie
je povinný poskytnúť darcovi protiplnenie. V prípade porušenia povinnosti darcu z darovacej zmluvy
nastávajú dôsledky ako pri iných
zmluvných záväzkoch. Konkrétne sa
obdarovaný môže domáhať plnenia
od darcu.
Na formu darovacej zmluvy si treba dať pozor v prípade, že predmetom
darovania je nehnuteľná vec, resp.

nehnuteľnosť. Vtedy je potrebné, aby
bola darovacia zmluva vyhotovená
v písomnej forme, v opačnom prípade bude darovacia zmluva absolútne
neplatná. Taktiež si je potrebné uvedomiť, že právne účinky darovacej
zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľnosť, nastávajú až vkladom do katastra nehnuteľností.
Za určitých okolností môže dôjsť
k zániku darovacej zmluvy, a to
v prípade, že darca vyzve obdarovaného na vrátanie daru, pričom
toto je možné len za podmienok, že
sa obdarovaný správa k nemu alebo
členom jeho rodiny spôsobom hrubo porušujúcim dobré mravy. Právo
darcu jednostranne ukončiť daný
právny vzťah, ktorý bol darovacou
zmluvou založený (a tým docieliť
vrátenie daru), je možné uplatniť vo
všeobecnej trojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa,
keď darca mohol toto právo vykonať
po prvý raz.

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

Neprenechajme úrad prezidenta
ani extrémistom, ani Smeru
Čakali sme ako na Godota a napokon
sme sa dočkali. Pred niekoľkými dňami
sme sa konečne dozvedeli meno prezidentského kandidáta strany Smer. Maroš Šefčovič prijal ponuku strany, ktorej
lídrom je už dve desaťročia Robert Fico.
Ešte počkáme, ako sa rozhodne SNS, no
zoznam kandidátov sa pomaly uzatvára.
Dovoľte mi k tomu povedať pár viet.
Výkon prezidentskej funkcie sa odohráva na dvoch poliach: jedno je reprezentácia našej krajiny smerom von a druhé je
výkon úradu doma na Slovensku. Čo sa
týka reprezentácie smerom do zahraničia, je dôležité povedať, že všetci doterajší prezidenti Slovenskej republiky držali
jasný zahranično-politický kurz. Mohol
byť rozdiel v detailoch, ale kým boli v
úrade, držali kurz a naše euroatlantické
smerovanie bolo jasné a nespochybniteľné. Samozrejme, jedným z dôležitých kritérií pri voľbe nového prezidenta bude,
aby to tak zostalo aj po voľbách.
Druhá - a pre mňa oveľa podstatnejšia časť výkonu úradu prezideta - je u
nás doma, tu na Slovensku. Práve v tom
je medzi mnou a kandidátom Smeru zásadný rozdiel. Kým pán Šefčovič strávil
posledných 15 rokov mimo Slovenska a
zašiel sem len občas na návštevu, ja som
tu po celý ten čas žil. A možno práve tých
15 rokov mimo Slovenska môže vysvetliť,
že sa stal kandidátom Smeru. Pretože

keby tu žil, tak by takúto podporu prijať
nemohol. Strana Smer sa už dávno stala
symbolom korupcie a nespravodlivosti,
ktorá tu vládne viac ako desaťročie - a
pán Šefčovič je v týchto voľbách tvárou
Smeru. To sa nedá nijako spochybniť, ani
nijako zahovoriť.
Preto tieto voľby budú aj o tom, či
Smer po všetkých škandáloch a prehrách dokáže získať v prezidentských
voľbách opäť väčšinu. Ja urobím všetko
pre to, aby ju Smer - hoci aj s usmievavou
tvárou pána Šefčoviča - nezískal.
Zároveň stále platí, že spolufavoritom na druhé kolo je aj kandidát extrému: preto je dôležité, aby už do prvého
kola išiel čo najsilnejší demokratický
kandidát s čo najširšou podporou. Nedopusťme, aby sa úradu prezidenta zmocnil extrémista alebo predĺžená ruka Roberta Fica.

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR

2EMHGQiYDWHĐ5REHUW0LVWUtN%UDWLVODYD'RGiYDWHĐ8QLPHGLD3DQyQVNDFHVWD%UDWLVODYD,ý2

Darovacia zmluva

HARABIN: Rodina je základ.

JUDr. Štefan Harabin
občianský kandidát
na prezidenta SR

ALU RENOSTAV s.r.o.
Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY

pre pohodlie domova...
INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY
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PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE
DECCO 83

7-komorový profil,
ktorý spĺňa
najnáročnejšie
normy EÚ
3-tesnenia
3-sklo

obchod.alurenostav@gmail.com
0907 533 504 0918 841 371
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napr. zo Sýrie a platiť im vysoké mesačné príspevky (hovorí sa asi o 1000
Eurách mesačne na osobu) a pritom
nechávajú slovenské mamičky s malými deťmi - našu budúcnosť, živoriť.
Moji najvýznamnejší protikandidáti na prezidenta hovoria viac
o prijímaní imigrantov ako o podpore slovenských rodín. Robert
Mistrík odpovedal na otázku o imigrantoch, že „multikulturalizmus
obohacuje krajinu“ (multikulturalizmus = miešanie národov). Maroš
Šefčovič ako náš vyslanec v EU pritakával umožneniu vstupu imigrantov do EU a teda aj na Slovensko.
Pre mňa sú záujmy Slovákov prvoradé, som proti vstupu imigrantov na
Slovensko. Naopak budem bojovať
za to, aby štát významnejšie podporoval mamičky s deťmi. Radšej dám
500 eur mesačne na jedno dieťa
mladej slovenskej mamičke, ako
oveľa viac akémukoľvek imigrantovi zo zahraničia.

2EMHGQiYDWHĐ-8'UâWHIDQ+DUDELQ%UDWLVODYD

Keď sa pozriem okolo seba, vidím niekoľko divných vecí. Ľudia
trávia viac času s mobilom v ruke
ako rozprávaním sa so svojou rodinou. Deti sa odkladajú až do času po
kariére, pričom veľa ľudí už „neskôr“
deti mať nemôže. Tí čo majú deti, sú
nútení dlho do večera pracovať a na
výchovu detí ostáva málo času. Nefungujúce rodiny sú dnes častejšie
ako rodiny harmonické, čo je veľa
krát spôsobené zlou finančnou situáciou.
Nedávno som sa rozprával s
mamičkou na materskej dovolenke a sťažovala sa mi, že sa im ťažko žije. Tým, že otehotnela počas
vysokoškolského štúdia, dostáva
iba cca 260 eur na 2 malé deti (rodičovský príspevok 215 eur mesačne
a 2x24 eur ako prídavok na 2 deti).
Manžel je pochopiteľne stále v práci
a vidia sa málo. Bez pomoci starých
rodičov by to nezvládli. Spoločnosť
ju odsudzuje, vraj má deti ako príliš
mladá (25 ročná a už 2 deti). Ja s týmto absolútne nesúhlasím. Keď som
mal ja 25 rokov, tak už moji rovestníci mali deti a bolo to lepšie.
Pýtam sa našich politikov, ako
môže mamička s 2 malými deťmi
vyžiť z 260 eur mesačne?
Veľmi ma hnevá, že naši politici,
ako napr. Andrej Kiska, hovoria viac
o tom, že musíme prijať imigrantov

4
TV PROGRAM

PONDELOK 28.1.2019 UTOROK

29.1.2019

STREDA

30.1.2019

ŠTVRTOK

31.1.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 10:55 Susedské
prípady 12:00 Rodinné prípady 12:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 7-8/24 14:55 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Autoškola 21:35 Švagor
na odstrel 23:35 NCIS - Námorný vyšetrovací
úrad VIII. 7-8/24 01:20 Zámena manželiek 02:35
Susedské prípady 03:20 Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 O 10 rokov mladší 09:50 Oteckovia 10:50 Susedské prípady 11:50 Rodinné prípady 12:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 9-10/24 14:55 Susedské
prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:40 Rodinné prípady 23:35 NCIS - Námorný vyšetrovací
úrad VIII. 9-10/24 01:25 Milenky 03:25 Susedské
prípady 04:10 Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Varte s
nami 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia
10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady
12:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 1112/24 14:55 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex
17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART
SHOW 22:35 Autoškola 23:40 Ako uloviť frajera
01:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 1112/24 03:10 Zámena manželiek

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 O 10 rokov mladší 09:55 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 13-14/24 14:55 Susedské
prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia 19:00
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Milenky 22:45 Rodinné prípady
23:40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 1301:15 O 10 rokov mladší 02:15 Dobre vedieť! 03:05
Susedské prípady 03:50 Rodinné prípady

TV JOJ 05:15 NOVINY TV JOJ 05:50
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00
SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI
12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Kosti
IV. 19,20 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O
17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:55 INKOGNITO
23:00 S PRAVDOU VON 00:25 ZÁCHRANÁRI 01:15
NOVINY TV JOJ 01:50 INKOGNITO 02:40 SÚDNA
SIEŇ 03:30 SÚDNA SIEŇ 04:15 KRIMI

TV JOJ 05:15 NOVINY TV JOJ 05:50
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00
SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI
12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Kosti
IV. 21,22 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O
17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 REŠTART 22:00 9-1-1 6 23:00
Plastické operácie: Znetvorení prírodou I. 7 00:05
ZÁCHRANÁRI 01:00 NOVINY TV JOJ 01:45 REŠTART
02:45 SÚDNA SIEŇ 03:25 SÚDNA SIEŇ

TV JOJ 05:15 NOVINY TV JOJ 05:50
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00
SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI
12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Kosti
IV. 23,24 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O
17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 SOM MAMA II. 22:35 Vtierka
Sam 3 23:35 Plastické operácie: Znetvorení prírodou I. 8/8 00:40 ZÁCHRANÁRI 01:30 NOVINY TV
JOJ 02:10 SOM MAMA II. 03:30 SÚDNA SIEŇ

TV JOJ 05:15 NOVINY TV JOJ 05:50
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00
SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI
12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Kosti 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00
17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 S PRAVDOU VON 22:00 ČESKO
SLOVENSKO MÁ TALENT 23:25 REŠTART 00:50 ZÁCHRANÁRI 01:35 NOVINY TV JOJ 02:10 S PRAVDOU
VON 03:05 KRIMI 03:30 SÚDNA SIEŇ

RTVS 06:00 Správy RTVS „N“ 07:00
Postav dom, zasaď strom 08:30 Taliansko, história zhora 09:00 Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa
Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS
12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 16:00 Správy
RTVS 16:25 Taliansko, história zhora 16:55 Doktor
z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS
20:30 Uvoľni sa! 22:10 Reportéri 22:45 Inšpektor
Max 23:45 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa00:40 Uvoľni sa! 02:15 Inšpektor Max

RTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 08:30 Taliansko, história zhora 09:00
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub
13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa 16:00 Správy RTVS 16:25 Taliansko,
história zhora 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15
5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Maﬁa zabíja
len v lete 21:25 Mata Hari 22:10 Vrchný inšpektor
Banks 23:40 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa
00:35 Maﬁa zabíja len v lete 01:25 Mata Hari

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 08:30 Taliansko, história zhora 09:05
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky
klub 13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00
Správy RTVS 16:25 Taliansko, história zhora 16:55
Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Bounty 22:35 Vraždy v Saint-Paul
de Vence 00:10 Ray Donovan 01:05 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 01:55 Autosalón

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 08:30 Taliansko, história zhora 09:05
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub
13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa 16:00 Správy RTVS 16:25 Spojené kráľovstvo, história zhora 16:55 Doktor z hôr 17:45
Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté
časy 21:30 Moja cudzia priateľka 23:00 Radosť zo
života 23:30 Neskoro večer 00:20 Dobrodružstvá
Sherlocka Holmesa 01:10 Moja cudzia priateľka

PIATOK

1.2.2019

SOBOTA

2.2.2019

NEDEĽA

3.2.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká
výzva 08:45 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia
11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady
13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 1515:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:15 Športovec mesiaca 20:20 ŠPORTOVÉ
NOVINY 20:30 Harry Potter a Polovičný princ
23:25 Lovec duchov 01:15 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:40 Zámena manželiek

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY
07:10 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 07:35
Scooby-Doo, ako sa máš? 07:55 Ďateľ Woody
08:00 Zajac Bugs a priatelia 08:10 Tom a Jerry
08:15 Tom a Jerry: Kúzelný prsteň 09:20 Pán
prsteňov: Dve veže 12:40 Batman začína 15:25
Harry Potter a Polovičný princ 18:20 Smotánka
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Metanol Skutočný príbeh MN 15 (ČR) 2018 L. Vaculík, D. Máj, V. Fridrich,
M. Finger 00:30 Elita armády 02:30 Metanol

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY
07:10 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho II.
07:30 Ďateľ Woody 07:35 Dobrodružstvo s robotom 09:10 Seržant Bilko 10:55 CHART SHOW 13:00
Na telo 13:30 Stroskotanec 16:45 Dobre vedieť!
17:50 Autoškola 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Bournov
odkaz Akčný triler MN 15 (USA) 2012 J. Renner,
R. Weiszová, E. Norton, S. Keach, S. Glenn. 23:10
Pomsta v mene syna 01:00 Bournov odkaz 03:10
Pomsta v mene syna 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SUPERMAMA 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00
SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR
13:00 Kosti V. 1,2/22 15:00 9-1-1 6 16:00 POLICAJTI
V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 POLICAJTI V AKCII 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ
20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 22
výstrelov Francúzsky akčný kriminálny triler. MN
15 2010 J. Reno, K. Merad, M. Foisová 23:30 Symfónia strachu 01:20 Yves Saint Laurent 03:25
NOVINY TV JOJ 04:15 KRIMI 04:40 POLICAJTI V AKCII

TV JOJ 05:35 NOVINY TV JOJ 06:30
KRIMI 07:00 NOVINY TV JOJ 07:50 Levia stráž II.
9/28 08:20 Rýchla rota Chipa a Dala 46 08:50
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 10:15 Neserte nám
pestúnku II. 7,8 11:15 Maturitný ples 13:30 Riddick: Kronika temna 16:00 Vtedy na východe
18:20 MILÁČIKOVO 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35
VŠETKO ČO MÁM RÁD 22:35 VŠETKO ČO MÁ ANDER
RÁD 23:10 Samovražedná misia 01:30 Poltergeist 03:20 KRIMI 03:45 NA CHALUPE

TV JOJ 05:25 NOVINY TV JOJ 06:20
KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:40 Levia stráž
08:15 Ihrisko 2 10:20 REŠTART 11:45 James Bond:
Jeden svet nestačí 14:35 Rodičovský manuál
16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 22:45
N.W.A.: Čierni s názorom Americký životopisný
hudobný ﬁlm. MN 18 2015 Jason Mitchell, Corey
Hawkins, O´Shea Jackson Jr. 02:00 Za nepriateľskou líniou: Tajná misia 03:50 DEDIČSTVO 5

RTVS 05:55 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 08:30 Spojené kráľovstvo, história
zhora 09:05 Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20
Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 15:15 HiSTORY 16:00
Správy RTVS 16:25 Spojené kráľovstvo, história
zhora 16:55 Doktor z hôr 17:50 Duel 18:20 5 proti
5 19:00 Správy RTVS 20:30 Čo ja viem 22:00 Cestou necestou 22:35 Kóma 00:20 Dobrodružstvá
Sherlocka Holmesa 01:15 Kóma

RTVS 06:40 INUI 06:50 Kniha
džunglí 07:25 Sammy a jeho priatelia 07:35 Levia stráž 08:00 Elena z Avaloru 08:20 Fidlibum
08:50 Trpaslíci 09:20 Daj si čas 10:20 Park 10:55
Hudba made in Slovakia 11:15 Čo ja viem 12:50
Záhady tela 13:50 Krištáľové krídlo 16:10 Slečna
Marpleová: Nekonečná noc 17:45 Cestou necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:30 Neskoro večer
22:25 Kolekcia 23:15 Slečna Marpleová: Nekonečná noc 00:45 Komisár Montalbano

RTVS 06:00 Správy RTVS „N“ 07:30
Sammy a jeho priatelia 08:05 Elena z Avaloru
08:30 Zázračný ateliér 08:55 Nech žije deduško
09:30 Autosalón 10:00 Americké národné parky
11:00 Slovensko v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00
Občan za dverami 13:45 Poirot: Dvadsaťštyri drozdov 15:30 Zlaté časy 16:35 Drevená dedina 18:15
Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30
Strážmajster Topinka 21:20 Žena, ktorá sa vracia
23:00 Poirot: Dvadsaťštyri drozdov 23:50 Poirot: Byt
na treťom poschodí 00:40 Drevená dedina
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Máme fašiangy
Plesáme, veselíme sa, je čas zabíjačiek, šišiek. Aspoň tak to patrí k
fašiangom. Zároveň prežívame obdobie, v ktorom sa v minulosti diali veľké veci. V rôznych historických érach,
ale práve v tomto týždni napríklad
zasadol na trón rímsky cisár Traján,
ktorého légie sa dostali do Vindobony. Mimochodom, jeho nasledovník,
Marcus Aurélius to neskôr dotiahol
až po Laugaricio, teda, dnešný Trenčín. Iba deväťročný Eduard VI. sa stal
kráľom Anglicka, Kráľom Uhorska
zas Štefan IV. Historickým paradoxom tiež bolo, že Cromwellova republika dala popraviť kráľa Karola I., ale
na deň presne o dva roky neskôr bol
sám Oliver Cromwell rituálne popravený. Generál Lee sa stal vrchným
veliteľom konfederačných vojsk a
maliar izieb ríšskym kancelárom.
Pre zamilovaných, počas fašiangov sa prvý raz hrala dráma Rómeo a
Júlia majstra Shakespeara a čitateľom
sa do rúk dostalo prvé vydanie Havrana Edgara Allana Poea. História
však píše svoje nové kapitoly každý
deň.
Na Slovensku sa dňom vyhlásenia prezidentských volieb začala
aj kampaň všetkých tých, ktorí si
myslia, že z tých či oných príčin sú
schopní dôstojne zastávať post hlavy
štátu. Keďže noviny vydavateľstva
REGIONPRESS, s.r.o. sú inzertné
noviny, dávajú v súlade so zákonom

potenciálnym záujemcom – inzerentom platený priestor k dispozícii na
prezentáciu ich programov. Naši čitatelia ho môžu ľahko identifikovať tak,
že takýto inzertný materiál je označený značkou inzercie. Od tohto čísla
však ešte viac graficky zvýrazníme,
že konkrétny článok je inzertný.
Chceme vám tak poskytnúť informácie o kandidátoch, ktorí prejavia záujem aj touto cestou sa prezentovať, no
zároveň dať tiež najavo, že ide výlučne o ich názory.
Okrem toho však zostávame verní
aj našim tradičným témam. V tomto
čísle vám chcem poradiť, že daň za
motorové vozidlo sa podáva tento rok
inak – elektronicky - a je dobré si to
včas trošku „nacvičiť“. Zverejňujeme
aj informáciu polície, z ktorej sa dozviete, že správy o únosoch detí na
Slovensku, sú, našťastie, „iba“ šírením poplašnej správy. A nielen to.
A napokon, začali sme históriou,
tak ňou aj skončíme. 27. január sa
tradične pripomína ako Medzinárodný deň pamiatky obetí
holokaustu. Jeden z dní,
na ktoré by civilizované
spoločenstvo nikdy nemalo zabudnúť.
Tak príjemný
týždeň!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Metabolizmus, bazálny
metabolizmus, potreba energie III.
Prečo máme spomalený metabolizmus?
Príčin je veľa a u každého môžu byť
rôzne. Čiastočne máme rýchlosť metabolizmu zakorenenú aj v génoch,
teda ju dedíme. Platí ale, že muži
majú rýchlejší metabolizmus. A aj
fyzicky aktívni ľudia, bez ohľadu na
pohlavie a vek. Čím je človek menej
pohyblivý či už vekom, alebo neochotou či neschopnosťou sa hýbať,
má aj spomalený celkový a bazálny
metabolizmus, potrebuje teda menej
energie, ako aktívny človek. Menej
energie znamená aj menej jedla a keď
nedôjde k zníženiu jeho príjmu, postihnutý priberá. A začína sa začarovaný kruh – človek s nadváhou či
obezitou má viac tukového tkaniva
a v ňom metabolizmus prebieha pomalšie ako v bielkovinách – teda vo
svaloch.
Môže spomalený metabolizmus
spôsobiť pribúdanie kilogramov?
Menej potrebnej energie na denné
potreby znamená aj menej jedla a keď
nedôjde k jeho zníženiu, postihnutý
priberá. Spomalený metabolizmus
ale býva často aj výhovorkou, barličkou pri neschopnosti kontrolovať si
svoj denný príjem stravy a nápojov
vzhľadom k fyzickej aktivite. Čím
viac aktívny človek je, tým spotrebuje

viac kalórií. Na druhej strane sú aj vedecké dôkazy o tom, že veľmi obézni
ľudia majú vyšší bazálny metabolizmus, potrebujú viac energie na udržanie základných funkcií.
Napríklad, napijem sa vody a už
mám, obrazne povedané, tri kilogramy navyše? Je to prejav spomaleného metabolizmu?
Nie, je to prejav nepomeru medzi
príjmom a výdajom energie, ak opomeniem niektoré chorobné stavy, ktoré sú ale zriedkavé.
Ako sa dá metabolizmus zrýchliť?
Pomôžu vitamíny?
Zelený čaj, čierna káva, štipľavé
jedlo sú schopné zrýchliť metabolizmus. Ale nie do takej miery, že by
to vyriešilo nadváhu. Najčastejšou
príčinou spomaleného metabolizmu
je najmä nepravidelné stravovanie,
čo pre telo znamená nepravidelný príjem živín
potrebných pre metabolizmus.
(pokračovanie
nabudúce)

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

Zemné výkopové práce

STROJOVÉ KOPANIE

85-0052

dinele, zato sa však stali vhodným náradím folklórno-športových podujatí v
rámci krnohových pretekov.
Krňačky sú akýmsi pozemným vozidlom bez kolies, pohybujúcim sa na
drevených plazoch. Celé sú vyrobené z
dreva, bez kovových súčastí. V súčasnosti sa krňačky na dopravu materiálu
používajú len ojedinele, zato sa však
stali vhodným náradím folklórno-športových adrenalínových podujatí.
Nájsť vhodný strom, z ktorého kmeňa by sa dali vyrobiť špičkové pretekárske krňačky, je asi najťažšou časťou
celého procesu ich výroby. Výrobcovia
často absolvujú hodinové či dokonca
niekoľkodňové „túry“ po lesoch, aby
našli ten správny strom. Vodiace časti krní musia byť vyrobené z jedného
kusa dreva, najčastejšie z javora, buka
či jaseňa.
Na výrobu tradičných slovenských
maxisaní, ktorých popularita vzrástla
najmä v uplynulých rokoch sa navyše
nemôže použiť ani jeden klinec. Sane
nemôžu byť tvrdé, ale pružné.

Zemné výkopové práce

30 rokov na trhu 1989 - 2019

KAMENÁRSTVO
www.ﬁlarsky.sk

Stropkov

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ, LAMPÁŠ
VÁZA - NEREZ
DOVOZ DO 100KM ZDARMA

AKCIE DO 31. 03. 2019

» red
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Posádka v zložení Pavol Zlúky a
Peter Stieranka z Brezna zvíťazila na
prvom podujatí v rámci tohtoročného
Slovenského pohára v krňačkových
pretekoch. Súťaž sa uskutočnila počas
príjemného zimného počasia vo Valaskej v okrese Brezno. Celkovo pretekalo 40 posádok. Ako pre TASR uviedol
predseda Slovenskej krňačkovej rady
Branislav Séleš, Brezňania zvíťazili s
časom jedna minúta 33 sekúnd pred
domácou posádkou v zložení Miroslav
Zelenčík a Ján Vrbenský. Trať nad obcou pritom merala asi 1,8 kilometra. V
rámci tohtoročného slovenského pohára sa až do konca marca koná deväť
pretekov. Druhé boli v Podlaviciach, 23.
februára bola Veľká cena Chopku aj s
medzinárodnou účasťou a celý kolotoč
sa končí 23. marca v Telgárte.
Krňačky sa v jednotlivých dedinách, kde sa organizujú preteky na
týchto starobylých saniach, volajú rôzne. Niekde sú krnohy, inde krnohe či
krnaky, alebo krnačky či krne. Názov
zjednocuje krivé drevo samorast-krnáč. Krňačky na Slovensko priniesli
pred stáročiami drevorubači z rakúskeho Tirolska. Ako sa píše na stránke
krne.sk, na krnohách musel gazda
stiahnuť meter dreva, na čo musel mať
poriadnu silu a zručnosť. Boli aj sánkami minulých detských generácií. V lete
sa využívali na sťahovanie sena z ťažko
dostupných terénov. Dnes sa krnohy na
dopravu materiálu používajú len oje-

68-06

Krňačkoví šampióni z Brezna
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HLAVU HORE, SVET KNIHY, ZA ŽIVOT

Konšpirácia, či miera pravdepodobnosti

Naša Katolícka
Som strojár a nemyslím, že univerzity by mali pripravovať ľudí na prácu
v automobilkách a železiarňach. Mnohé
činnosti, ktoré dnes vykonávajú ľudia
v podnikoch, budú čoskoro robiť roboty
a umelá inteligencia.
O životoch ľudí v budúcnosti nebudú rozhodovať nové technológie, ale
ľudskosť a citlivosť k svetu okolo nás.
Filozofia, teológia, pedagogika alebo
sociálna práca budú dôležitejšie ako
programovanie robotov alebo údržba
dronov. Striedmosť v spotrebe a úspornosť vo výrobe a logistike budú viac,
ako rast HDP a bohatstva v rukách úzkej
skupiny ľudí. Korene dnešnej Európy sú
v kresťanských kláštoroch. Budúcnosť
Európy je v kresťanských komunitách.
Slovensko nie je také bohaté, ako
Nemecko alebo USA. Nemci nás dnes
učia vyrábať autá a Američania nám
predávajú svoje stíhačky. Možno, že príde čas, keď my ich budeme učiť spoznávať Ježiša Krista a Jeho Matku, svätcov,
ktorí vybudovali kultúru Európy. Mnohí
ľudia v Európe majú veľké autá a domy,
ale prázdne srdcia. Spiritualita je v našich životoch dôležitejšia, ako produktivita. Sme jediné živé bytosti na svete,
ktorým dal Stvoriteľ svoju schopnosť
tvoriť – ale ľudské vedecké objavy a ino-

vácie musia byť v súlade s princípmi,
ktoré tomuto svetu vtlačil Stvoriteľ. Ešte
nám spadne veľa babylonských veží,
kým pochopíme, že bez Boha je naše
úsilie márne. Pýcha predchádza pád a
spolupráca so zlom vedie k deštrukcii.
Máme na Slovensku unikátne
spoločenstvá a projekty mladých ľudí
(Campfest, Godzone), Spoločenstvo
kresťanských podnikateľov Ľuba Klieštika, Kolégium Antona Neuwirtha, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Katolícku
univerzitu, veľké kresťanské osobnosti.
Mnohé svetové univerzity dnes
ovládajú neomarxisti a učia sa tam
čudné veci. Na Slovensku máme jednu
malú univerzitu. Písali a hovorili o nej
rôzne veci. Spoznal som na nej zaujímavých ľudí, ktorí robia výbornú prácu. Je
to naša univerzita – Slovenská a katolícka. Strážme a rozvíjajme si ju. Mohla
by byť majákom
svetla medzi babylonskými vežami a
pomôcť nám objaviť
poklady, o akých
sa nám dnes
ešte ani nesníva.

» Ján Košturiak

Zastavte šírenie paniky!
Polícia žiada verejnosť a médiá o zastavenie šírenia hoaxu o únosoch maloletých osôb na Slovensku. Zvýšený
nárast jeho šírenia zaznamenala v uplynulom období. Polícia zdôrazňuje, že k
únosom maloletých a mladistvých osôb
na území Slovenskej republiky nedochádza. Pripomína, že šírenie poplašnej
správy je trestný čin. Informoval o tom
hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.
„Šírenie hoaxu dosiahlo neúnosnú
mieru,“ konštatuje polícia, podľa ktorej
nepravdivú správu zdieľajú ľudia na sociálnych sieťach. Policajný zbor už podľa
Slivku tento hoax niekoľkokrát dementoval. „K únosom maloletých a mladistvých osôb na území Slovenskej republiky nedochádza. Najčastejšími dôvodmi
ich nezvestnosti sú úteky z domu, úteky
so starším partnerom a takzvané rodičovské únosy,“ zdôrazňuje Slivka.
Dodáva, že v minulosti sa objavilo
niekoľko prípadov, keď maloleté osoby
povedali svojim rodičom o osobách, ktoré ich mali volať do vnútra vozidla, avšak

nikdy sa hrozba ani len pokusov o únos
nepotvrdila. „Napriek tomu Policajný
zbor takéto prípady nikdy nepodceňuje
a z bezpečnostno-preventívneho charakteru o nich informuje. Z toho vyplývajú občasné upozornenia miestnych
obyvateľov, napríklad prostredníctvom
obecného rozhlasu,“ uviedol Slivka.
Polícia žiada verejnosť a médiá, aby
šírili túto informáciu, ktorá bude zverejnená aj na našich sociálnych sieťach.
„Zároveň prosíme médiá, aby v súvislosti s touto témou nepoužívali formulácie
‘malo dochádzať k únosom’, prípadne
‘údajné únosy’,“ doplnil Slivka.
Policajný zbor podľa jeho slov pristupuje k šíreniu akýchkoľvek hoaxov
nekompromisne. „Potvrdzuje to nedávne zriadenie novej facebookovej stránky
‘Hoaxy a podvody – Polícia SR’. Pripomíname, že šírenie poplašnej správy je
trestným činom, za ktorý je možné uložiť
trest až na dva roky, prípadne za istých
podmienok až na osem rokov,“ poznamenal Michal Slivka.

» red

Príroda, hoci sa zdá v mnohých ohľadoch drsná, v skutočnosti je vyvážená
a nastavená na samokontrolu. Napríklad zvieratá sa neprežierajú, nevyhľadávajú nadmerné sexuálne pôžitky,
všetko je medzi nimi zariadené tak,
aby splnilo účel čo najzdravšieho pokračovania rodu. K excesom, naopak,
dochádza v prípade človeka, ktorý má
slobodnú vôľu. A túto svoju slobodu
zneužíva len na vlastné túžby bez ohľadu na určitý poriadok spoločnosti. Žiaľ,
sme svedkami tohto bezhraničného
presadzovania sa bez sebakontroly vo
viacerých oblastiach života.
Napríklad v oblasti výskumu. Niektorí „pokrokoví“ vedci považujú za
jediný limit skúmania výšku financií.
Ak sa im podarí zohnať slušný obnos,
alebo im niekto ponúkne sponzora,
neváhajú využiť túto „altruistickú“
službu, aby sa ich bádanie posunulo.
Dokumentuje to aj nedávny „objav“
čínskeho výskumníka prezentovaného cez sociálnu sieť youtube. Podarilo
sa mu zasiahnuť do genómu počatého

volajte: 0908 966 046

» Mária Raučinová, Fórum života

Na kraji lesa
Kedy naposledy ste boli s deťmi niekde na kraji lesa? Kedy ste sa s nimi
rozprávali o prírode, jej obyvateľoch, o
rastlinách, stromoch? Verejné odpovede by boli viac ako smutné. A aj preto
je náš verejný život viac ako smutný. A
spolu s ním aj osud našej prírody.
Tak teda – aspoň knižka. Možno
vás vo vašich rodinách práve v tomto
nehostinnom zimnom čase navodí k
tomu, že voľný čas na jar netreba presedieť iba pri televízoroch, ale možno
ho tráviť práve tam, odkiaľ aj tak všetci pochádzame – v prírode. Aj keď iba
občas, chvíľku. Nejaký ten podvečer
či ráno. Kniha Na kraji lesa autorky
Ľubice Schmarcovej ilustrátorky Ilony
Polanskej je síce knižka pre deti, ale zároveň aj pre celú rodinu.
Príbeh syslíka Filipa, korytnačky
Alice a hlucháňa Kamila je o hľadaní
šťastného domova. Zvieratká prestane
baviť sladké prázdninové ničnerobenie
a chcú v lete zažiť niečo výnimočné.
Príbuzní im porozprávajú o dávnom idylickom mieste, kde žili ich

predkovia. A oni si uvedomia, ako sa
príroda a život zvierat vplyvom človeka neúprosne mení. Vďaka novým
ľudským obyvateľom lesa sa ukáže, že
je stále možné znovunavrátiť človeka a
prírodu do rovnováženého stavu. Knižka je rozdelená na dve časti: rozprávkovú o syslíkovi Filipovi, korytnačke
Alici a hlucháňovi Kamilovi a odbornú, ktorá obsahuje stručné informácie
zo života lesa – napríklad ako funguje
les, čo znamená prirodzený les a podobne. Obsahuje tiež krátky atlas zvieratiek – hrdinov z knižky
Na kraji lesa.
Publikáciu
o dp o r ú č aj ú
autorky pre
deti od 6-7 rokov, odbornú
časť pre staršie deti cca od
8 rokov a ich
rodičov.

» red

Premýšľate nad originálnou
VALENTÍNKOU?

Máme pre Vás
Valentínske menu :-)
Plocha 6,7 x 3,2 cm len za 10,80€ bez DPH
pre celé Humensko-Vranovsko-Sninsko
(25.000ks náklad)

Nedostávate do schránky
noviny HUMENSKO?

dieťaťa tak, aby sa nemohlo infikovať
vírusom HIV od svojich rodičov.
Na pohľad skvelý výkon s obdivuhodným cieľom: pomôcť zvýšiť genetickú odolnosť. Avšak za akú cenu?
Za cenu narušenia ľudského genómu,
teda zdroja dedičnosti a prenosu originálneho ľudského rodu . V tomto prípade nejde o individuálny reparatívny
zásah na molekule génu, tzv. opravenie genetickej mutácie, ktorá sa dnes
bežne a s úspechom používa. Ale ide o
„vystrihnutie“ časti genómu, ktoré navyše nie je presné a môže zmeniť celý
nasledujúci sled generácií nepredvídateľným spôsobom. Genóm sa totiž považuje vo vedeckom a kultúrnom svete
za nedotknuteľný majetok, dedičstvo
ľudstva. A tak sa doteraz k nemu s plnou vážnosťou aj pristupuje.
Nejde o strašenie a konšpirácie, ale
skôr o prezieravosť a o pozornú kontrolu dôstojnosti človeka. Aby napokon
egoistické túžby neprevýšili hranicu
ľudskosti i ľudského druhu.

Plocha 6,7 x 4,9 cm len za 15,30€ bez DPH
pre celé Humensko-Vranovsko-Sninsko
(25.000ks náklad)
cie?
Zavolajte na tel. číslo:
0908 979 512

(PO-PI 10.00-15.00h)
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Vyznajte
si lásku
cez noviny
Humensko
Vranovsko
Sninsko
Valentínku
Vám
pripravíme
ZADARMO :-)
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Odošlite daňové priznanie skôr

iwin

services spol. s r.o.

a vyplním a podám“, rozhodne sa na to
nespoliehajte. Najmä tí, ktorí budú daňové
priznanie podávať prvý raz elektronicky
– hoci len „za auto“, už pri prvom pokuse zistia, že pár minút im na to rozhodne
stačiť nebude. A predstava, spojená so
skúsenosťami z minulosti, že v posledných hodinách posledného januárového
dňa priznanie „odkliknete“ je tiež mylná.
Je veľký predpoklad, že v tento deň môže
byť systém zahltený a nemusí stíhať nápor.
Aj preto je dobré vybaviť túto záležitosť aspoň o pár dní skôr.
Je tu totiž ešte jedna zákonná lehota –
do polnoci posledného januárového dňa
nielen že je potrebné napríklad daň za
motorové vozidlo odoslať a dostať aj potvrdenie o jej zaregistrovaní v elektronickej
podateľni, ale aj príslušnú sumu dane zaplatiť na účet v Štátnej pokladnici.
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+ v párnom týždni: Jasenov,
Ptičie, Chlmec, Brekov, Hažín n/
Cirochou, Lackovce

Firma IWIN SERVICES spol. s r.o.
Budovateľská 1285
093 01 Vranov nad Topľou

+ v nepárnom týždni: Medzilaborce, Kamenica n/Cirochou,
Belá n/Cirochou, Slovenská Kajňa, Žalobín, Malá Domaša, Benkovce, Ľubiša, Modra n/Cirochou,
Závadka, Továrne
Topoľovka, Hudcovce

prijme na práce v Prefách do TPP
Sereď, Senec, Sučany, Kysak, Tovačov nasledovné profesie:

• ŽELEZIAR • TESÁR • BETONÁR • ZÁMOČNÍK
ŽERIAVNIK

Mzda 600-1.000 Eur v čistom mesačne.

Medzilaborce

Taktiež ponúkame prácu na TPP
pre zlievarenské profesie:

Humenné

Snina

Vranov n/Top¾ou

• ODLIEVAČ • PALIČ • TAVIČ • BRUSIČ • LAKOVAČ • FORMOVAČ
ŽERIAVNIK • JADRÁR • ZLIEVARENSKÝ ROBOTNÍK • OBSLUHA CNC

Mzda 600-1.000 Eur v čistom mesačne

Poskytujeme: týždenné zálohy, ubytovanie, dopravu, OOPP hradí firma
KONTAKT: 0905 655 360 • 0905 902 180
praca@iwin.sk

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

V

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

ceny
už od

12€
grafický návrh
v cene

0908 979 512

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

rýchle
dodanie

týždenná
distribúcia
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BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

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

hľadá OPERÁTOROV VÝROBY do Košíc

34-0002-2

N
O
V
I
N
Á
CH

Štefánikova 44
MICHALOVCE

humensko@regionpress.sk

87-0010

R
E
K
LA
M
A

Na vybavenie všetkých povinností vo či
daniarom, teda, Finančnej správe, ktorým
veľa občanov podlieha aj v januári, zostáva už doslova iba niekoľko dní. Či už ide
o daň z novej nehnuteľnosti, alebo napríklad o cestnú daň, teda daň za motorové
vozidlo, ktoré používa niekto aj na účely
podnikania.
V roku 2019 platí oproti rokom minulým jedna výrazná zmena. Od 1. 1. 2019 už
všetky subjekty komunikujú s finančnou
správou iba elektronicky. Je teda jedno či
ide o „veľkých“ podnikateľov, alebo „drobných“ živnostníkov. V lepšom prípade
už máte jeden z troch možných spôsobov
komunikácie s Finančnou správou vybavený, v tom horšom máte na to „čas“ iba do
31. januára, potom už ste s plnením vašich
povinností voči štátu po zákonnej lehote.
Aj keď máte možno dobrý pocit „veď ja
už to mám vybavené, sadnem k počítaču

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

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
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PONÚKAME PRÁCU
���������

KONTAKT:
������0948 894 998
email: �����������������
web: ���������������

85_0067

- rôzne odvetvia
- výhodné platobné podmienky
- ubytovanie a doprava zdarma
������������������������
�����������������

www.konstrukter.sk
������������������������
info@konstrukter.sk

85-0085

������������������

85_0029

OPERÁTOR VÝROBY
��������������������
���������
��������������������
���������������
��������������������
��������������
�����������

PREDĹŽENIE
VLASOV
RÝCHLA, ŠETRNÁ A BEZPEČNÁ APLIKÁCIA

Pomocou páskovej metódy dosiahneme požadovaný
objem a dĺžku vlasov v čase kratšom ako 35 minút.
Ak chcete dlhšie a hustejšie vlasy, napíšte nám.
Vlasy Seamless1 - ten pravý darček pre Vás.

á
Brig

Hľadáme

Tel.: 0907 854 644 | www.seamless1.sk

49-0015

BRIGÁDNIKOV
SNINA - BREHY

AKTUÁLNA
PONUKA PRÁC:

min. 46,00 €

4530+/Å;«.0ė/¶,
4Á4536Ç/¶,
- FRÉZAR
$/$0#3«#"ė,0707
;7«3"ė$0
01&3«5037Å30#:

0908 966 046
85_0078

13«$"7ė3"43
PLAT: 624 EUR - 1400 EUR
TEL: 0948 228 740

Volajte, SMS-kujte
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