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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
Týždenne do 26 640 domácností

PÔŽIČKY

>%(2

87-0085

0918 597 014

SERVIS
OKIEN

JUDr. JAROSLAV HOMZA
advokát

Otvoril som pobočku
ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE
vo Vranove nad Topľou

390 EUR
MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

85_0802, 85_0803

preprava na letiská

www.naletiska.sk

naletiska@gmail.com

1090 EUR

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

HUMENSKO

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ,
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

30 ROKOV NA TRHU

85_0034

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.
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STROJOVÉ KOPANIE
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rýchlo a lacno

Zemné výkopové práce

A. Dubčeka 1, 093 01 Vranov n/T
e-mail: homza@advokathomza.sk
www.advokathomza.sk

031190175

786%29

pre dôchodcov, zamestnaných, živnostníkov,
opatrovateľov.

27-0017-71

J
ODBORNE
STI
SPÔSOBILO

62-0066

Kontakt: 0911 743 667

46)Ï8%.8)7-

Zemné výkopové práce

Čistiace a upratovacie služby

85-0052

Najčítanejšie regionálne noviny

redakčné slovo / politická inzercia, reality

Najčítanejšie regionálne noviny

Neobyčajne obyčajné dni
tak vám, vážení čitatelia, za všetkých
kolegov želám iba víťazstvá v bojoch s
prípadnými chorobami. Ale aj víťazstvá
v bojoch o spravodlivejšiu spoločnosť, o
to, aby v politike bolo viac poctivosti a
čo najmenej osobných záujmov jednotlivcov. Vybojujme si náš štát, nie štát,
ktorý si uzurpovali oligarchovia a ich
politické slúžky. Štát, ktorý by slúžil
nám – veď si ho na to platíme. A čoraz
viac si ho platíme. Tak nech sa aj stará
o nás čoraz viac. Vybojujme si politiku
a politikov, ktorí myslia na nás a konajú
za nás a nedajme šancu tým, ktorí myslia iba na seba. Všetko sebe, pre seba. A
naše vzdelanie, naše zdravie, náš životný štandard, to je pre nich nič.
Iba obťažovanie.
Takže – všetko dobré vám, vážení čitatelia.
Uvidíme sa opäť v
druhom januárovom týždni.
S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk

85_0730

PREPRAVA NA LETISKÁ
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Nedávno som sa pristavil v obchode
pri vyložených vianočných pozdravoch. Bolo pri nich prázdno, až na
jednu výnimku, pani v zrelom striebornom veku. Vyberala si, aj keď, výber bol slabý. Vianočné pohľadnice
už takmer nedostať, tie obálkové pozdravy s napísaným textom sú o dosť
drahšie a hlavne – text, ktorý obsahujú, je často neosobný až hlúpy.
„Vy ešte posielate ručne písané želania“ - pýtam sa a hneď aj s úsmevom
dostávam odpoveď - „celý môj život. Ja
iba píšem. Rukou, od srdca.“
Takže, píšem aj ja od srdca, hoci
cez počítač a tlačiareň: „Pekné, pokojné a šťastné sviatky vám, milí čitatelia!“
No, šťastné asi každý nemá, ale dá sa
vybrať, aspoň pokojné. Tiché. Vlastne
asi také majú byť – tiché, až do Štefana.
Nuž ale – v rukách máte práve naše
posledné vydanie roka 2019. A tak sa
už pozeráme aj na ten ďalší, dvadsiaty.
Na Silvestra sa to ešte dá, aj do Troch
kráľov, veď sú to sviatky, ale potom nastane zas každodenný boj. Áno, boj. A
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od 22.950€

NOVÉ BYTY!

Hrádok
Michalovce

0918 883 321

od 64.000€

Špitálska 5, 071 01 Michalovce (budova oproti nemocnici)
Tel.: 056/628 41 72, 0915 887 596, Infolinka: 0918 883 321
e-mail:info@konex-reality.sk, www.konex-reality.sk, www.kupanehnutelnosti.sk
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KONEX REALITY

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby
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Skvelé bonusy v hodnote a 2 122 €
Uite si zimu naplno. Vyuite špeciálnu ponuku na naše najpopulárnejšie SUV.
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si môete štvorkolku s pohonom
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku.

49-0123
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spravodajstvo / kultúra, reality

Najčítanejšie regionálne noviny

Trestný čin, priestupok a správny delikt
Právna úprava vymedzujúca trestný
čin je obsiahnutá v Trestnom zákone.
Celé trestné právo je založené na zásade Nullum crimen sine lege (Žiaden
trestný čin bez zákona).
Z danej zásady vyplýva, že trestným
činom je len to, čo zákon za trestný čin
označí. Problematikou trestného činu
sa zaoberá trestné právo a problematika
správnych deliktov a priestupkov spadá
pod správne právo. Priestupok je definovaný v Zákone o priestupkoch ako
zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za
priestupok výslovne označený v zákone
o priestupkoch alebo v inom zákone, ak
nejde o iný správny delikt postihnuteľný
podľa osobitných právnych predpisov,
alebo o trestný čin.
Priestupky zároveň tvoria najrozsiahlejšiu skupinu správnych deliktov.
Správny delikt nie je v žiadnom právnom
predpise ucelene definovaný. Ide o početnú skupinu činov, ktoré majú spoločné,
že ide o protiprávne konanie, ktorého
znaky sú uvedené v zákone, za ktoré orgán verejnej správy, resp. správny orgán
ukladá sankcie ustanovené administratívno-právnou formou.
Správnymi deliktmi sú priestupky alebo iné správne delikty. Rozdielov
medzi priestupkami a trestnými činmi
je mnoho, ale najdôležitejšie spočívajú
v rozličnej závažnosti konania, v príslušnosti na rozhodovanie a v sankciách.
Asi najdôležitejšou odlišnosťou medzi

trestným činom a priestupkom z pohľadu
bežného občana sú sankcie. Vzhľadom
k tomu, že závažnosť trestných činov
je vyššia ako závažnosť priestupkov, aj
sankcie za trestné činy sú prísnejšie.
Trestný zákon stanovuje, že za trestné
činy môže súd páchateľovi uložiť tieto
tresty: trest odňatia slobody, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce,
peňažný trest, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, trest zákazu
činnosti, trest zákazu pobytu, trest zákazu účasti na verejných podujatiach, trest
straty čestných titulov a vyznamenaní,
trest straty vojenskej a inej hodnosti, trest
vyhostenia. Za priestupok možno uložiť
sankcie vo forme pokarhania, pokuty,
zákazu činnosti alebo prepadnutia veci.
Hranicou medzi priestupkom
a trestným činom je tzv. materiálny korektív, ktorý má zabezpečiť dodržiavanie zásady „ultima ratio“, čo znamená,
že prostriedky trestného práva sa majú
použiť až ako krajný prostriedok štátu
na ochranu určitým, trestným zákonom
vymedzeným spoločenským vzťahom, v
prípade, ak prostriedky iných právnych
odvetví sú neúčinné na ochranu takýchto vzťahov.

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

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

Ktoré mesto
sa stane hlavným v kultúre?

TREBIŠOV

52-0006-231

TIP na výlet

52-0006-231
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MAUZÓLEUM

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková predložila na rokovaní vlády
SR Návrh rámcového zabezpečenia
účasti Slovenskej republiky na projekte Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026.

bohatstvo a rozmanitosť kultúr v Európe, zvyšovať medzi občanmi pocit
príslušnosti k spoločnému kultúrnemu
priestoru, nabádať ich na medzikultúrny dialóg a poukázať na spoločné kultúrne dedičstvo. Pomáha tiež zvyšovať
medzinárodnú popularitu miest vďaka
Hostiteľom titulu Európske hlavné kultúre a posilňuje kapacitu kultúrnemesto kultúry bude v roku 2026 jed- ho sektora a jeho prepojenia s inými
no slovenské mesto spolu s jedným sektormi.
V celom procese výberu zohráva
mestom z Fínska. Výzvu na predloženie prihlášok slovenských miest kľúčovú úlohu 12-členná skupina nezás ambíciou prihlásiť sa malo zverejniť vislých odborníkov. Ministerstvo kulMinisterstvo kultúry SR najneskôr 18. túry SR usporiada 17. januára 2020 Informačný deň s cieľom sprostredkovať
decembra 2019.
SR bude v roku 2026 nositeľom verejnosti informácie o celom procese
prestížneho titulu Európske hlavné výberu EHMK v SR na rok 2026.
Históriu titulu Európske mesto
mesto kultúry (EHMK). Predstavuje
výnimočnú príležitosť, ktorá môže byť kultúry začali písať grécke Atény
nositeľom pozitívneho kultúrneho, v roku 1985. Od roku 2001 sú každoročspoločenského a hospodárskeho vply- ne za držiteľa titulu EHMK zvolené dve
vu. „Európske hlavné mesto kultúry je mestá z členských štátov EÚ. V rokoch
dobrá šanca pre Slovensko, aby sa po- 2021, 2024, 2028, 2030 a 2033 sa ako tredelilo o svoju bohatú kultúru a tradície tie mesto pripojí zástupca z kandidáts celou Európou. Teší ma, že kultúra skej krajiny, potenciálnej kandidátskej
je prostriedkom, ktorým sa upevňujú krajiny alebo krajiny, ktorá je súčasťou
vzťahy medzi krajinami,“ uviedla mi- Európskeho združenia voľného obchonisterka Ľubica Laššáková. Ako pozi- du a zmluvnou stranou Dohody o Eutívny príklad uviedla Košice, ktoré sa rópskom hospodárskom priestore.
v SR stali prvým EHMK v roku 2013.
Podrobnejšie informácie nájdete
EHMK je jedným z najambicióz- na: http://www.culture.gov.sk/posobnejších a najznámejších európskych nost-ministerstva/medzinarodna-spokultúrnych projektov. Napĺňajú sa ním lupraca/europska-unia-107.html .
viaceré ciele - chrániť a podporovať
» Zdroj: MK SR
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3RGREQHFKFHPH]YêãLĢmDWHUVNêSUtVSHYRN
QD~URYHĖSUHGFKiG]DM~FHMP]G\PDWN\D URGLþRYVNê
SUtVSHYRND~URYHĖSULHPHUQHMPHVDþQHMP]G\
Kde QD WR YãHWNR FKFHWH Y]LDĢ"
$OHSHĖD]tMHGRVĢ6WDþtQHNrDGQ~ĢOHSãLHY\EHUDĢ
dane a VSUDYRGOLYHMãLHUR]GHOLĢVSRORþQpERKDWVWYR
1DNRUXSFLXRGWHþ~]R6ORYHQVND ãW\ULPLOLDUG\
URþQH0iPHQDMKRUãtYêEHr'3+ v (XUySHâLDOHQH
]EURMtPH TRWRVDPXVtVNRQþLĢ-HWRDMRQiV
åHLPWRGRYROtPH1DPLHVWRWRKRDE\VDĐXGLD
Y]E~ULOLSRNRUQHSULMtPDM~ VYRM~GHODNRWDNp
KRYLDGNDLG~FHQDSRUiåNX9PpGLiFKVDULHãLD
~SOQHKO~SRVWLDOHY{EHFVD QHYHG~GLVNXVLHRWRP
DNiE\PDODE\Ģ~URYHĖPiH]GDE\ĐXGLDQHåLOL
YVWUDFKXREXG~FQRVĢDE\ VLYHGHOL]DSODWLĢ
NDåGRGHQQpYêGDYN\ THQWRV\VWpPMHSUHKQLWê
ýR WR NRQNUpWQH ]QDPHQi"
=QDPHQiWRåHNRUHĖRPQDãLFKSUREOpPRYQLHMH
+DãþiN)LFRDOHER.RþQHrDOHNDSLWDOL]PXV
9URNXKRFKFHOLOHQWULSHUFHQWiĐXGt'QHVWLH
WULSHUFHQWiGUåLDW~WRVSRORþQRVĢYKUVWLRYOiGDM~MX
SROLWLFN\KRVSRGiUVN\VRFLiOQHHQYLURQPHQWiOQH
LPUDYQHGHYDVWXM~FLPVS{VRERm $NQH]PHQtPH
ORJLNXHNRQRPLFNêFKY]ĢaKRvQHSRKQHPHVD
]PLHVWD.RUXSFLDUR]NUiGDQie a drancovanie
]GURMRYEXGHSRNUDþRYDĢ2EiYDPVDYãDNåHLQDN
DNRUHYRO~FLRXWRQHS{MGH $NWHGDFKFHPHREQRYLĢ
DVIXQNþQLĢGHPRNUDFLX
TR ]QLH YHĐPL UDGLNiOQH
QHREiYDWH VD åH VL WêP RGSODãtWH
XPLHUQHQêFK YROLþRY"
$OHWiWRGREDVLY\åDGXMe]iVDGQpUDGLNiOQHULHãHQLD
1DãDNUDMLQDD SODQpWDXåQLHMHY VWDYHåHE\PRKOD
KUDĢR þDVD RGNODGDĢQHY\KQXWQpRSDWUHQLDVHćVD
SR]ULWHQDWêFKRSR]LþQêFK SROLWLNRv2QLQHPDM~DQL
SRWXFK\DNRXURELĢSRULDGRNV
3ULSRPtQDM~Y\VWUDãHQpGHFNiNWRUpVDELM~GRSĚV
DNR]DMWUD]ELM~WêFKYHĐNêFKFKODSFRvþRLPY]DOL
ORSWXDOHYVNXWRþQRVWLLED G~IDM~åHVLQHMDNi
PRFL1DYUKOLVtFH3HQWHSrLVWULKQ~ĢNUtGHONi
DOHQD]iVDGQ~V\VWpPRY~ ]PHQX±]UXãHQLH
]GUDYRWQêFKSRLVĢRYQtDY\KQDQiHEL]QLVX
]R]GUDYRWQtFWYD±VLQHWr~IQX
AXåY{EHFVDQHGRWNQ~QDVWXSXM~FHMGLJLWiOQHM
ROLJDUFKLHVNWRURXVDGoNRQFDEH]KDQE\VWUHWiYDM~
]DELHOHKRGĖDQDYHUHMQRVtLVLHWHVLSUHGVWDYLĢ
DNRE\Y\YiG]DODRSR]tFLD DVĖRXVSULD]QHQpPpGLi
NHE\VD)LFRVWUHWROYNDYiDUQLV+DãþiNRP" $OHNHć
VDVWUHWQH.LVNDVR=DMDcRPQHKDQHEQHQiVNĚPLD
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UR]SUiYNDPLåHRQLV~WtGREUtåH]DWRQLþQHFKF~
9WRPWRãWiWHQLHV~XUþHQpDQL]iNODGQpSUDYLGOi
]DNWRUêFKVDVPLHVWUHWiYDĢSROLWLNVSRGQLNDWHĐRP
WDNQDþRVDWXKUiPH"
'QHVQLNWRQHPiRGYDKXSRYHGDĢåHV\VWpP
MHSUHKQLWêDSUHKUiYDPHYãHWFL2OLJDUFKLDMHSUtOLã
VLOQi/HJLVODWtYDNWRUiLPWURãNXVNRPSOLNXMHDNWLYLW\,
MHMQHP{åHXEOtåLĢ3URVWHVDWRQDXþLDURELĢLQDN
=QRYDVLN~SLDQHMDNêFKĐXGtEH]PRUiOQHKR
NRPSDVX]QRYDVLSUHUR]GHOLDVIpU\YSO\YX]QRYD
]DþQ~GLNWRYDĢSRGPLHQN\YROHQêPRUJiQRP
3UtGXQRYpNDX]\QRYpãNDQGiO\QRYtJDXQHUL
TDNWRWRQH]DVWDYtPH AQLHVRPVLLVWêþLWRĐXGLD
DNRSiQ%HEODYê.LVNDþL TUXEDQY{EHFFKF~
~SULPQH]DVWDYLĢ
ýDVWR KRYRUtWH RSRWUHEH KĐDGDQLD
DOWHUQDWtY\ YRþL NDSLWDOL]PX
ýR VL SRG WêP SUHGVWDYXMHWH"
8UþLWHQLHQiYUDWN GLUHNWtYQHPXULDGHQLXPLQXOpKR
UHåLPX1HSULD]QLYpGRSDG\NDSLWDOL]PXFKFHPH
SUHNRQiYDĢUR]ãLURYDQtPQHWUKRYpKRVHNWRUD
Y\WYiUDQtPSRGPLHQRNSUH~YHURYp]Yl]\GUXåVWYi
QH]LVNRYpEDQN\RSHQVRXUFHRYpVRIWZDURYpSURMHNW\,
VXEYHQFRYDQpNXOW~UQHSURMHNW\
9SUYRPUDGHYãDNFKFHPHQDKUDGLĢNDSLWDOL]PXV
GHPRNUDWLFNêP]ULDGHQtPYNWRURPPiYHUHMQê
]iXMHPSUHGQRVĢSUHGV~NURPQêP]LVNRPÒORKRX
ĐDYLFHQLHMHURELĢFKDULWXSUHFKXGREQêFKDUR]GiYDĢ
LPGUREQpDOHSURJUDPRYR]QLåRYDĢQHURYQRVWL
,EDWDNY\WYRUtPHV\VWpPYNWRURPROLJDUFKRYLD
QHEXG~PDĢãDQFXRYOiGDĢVYHW
3UHVDGLĢYêUD]QHMãLHSURJUHVtYQH]GDQHQLHREPHG]LĢ
PQRåVWYRSHĖD]tYRYROHEQêFKNDPSDQLDFKY\KQDĢ
EL]QLV]YHUHMQêFKVOXåLHE±WRMHFHVWDNWRUi
SRVLOĖXMHGHPRNUDFLX.RULVWQtFN\NDSLWDOL]PXV
QLHMHFHVWRXNĐXGVNHMG{VWRMQRVWLRFKURPXMHQDãX
ĐXGVNRVĢ]Y\ãXMHVHEHFWYRDQLþtSODQpWX Tí, ktorí
GUåLDYUXNiFKPRFVDMXQDSRNRQEXG~VQDåLĢ
XGUåDĢDM]DFHQXIDãLVWLFNêFKPHWyGDNRVPH
WRYLGHOLYýLOH TDNåHQDãtPFLHĐRPMHSRUD]LĢ
NDSLWDOL]PXVD]DEUiQLĢIDãL]PX TRV~VSRMHQp
QiGRE\
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9þRP sa 6RFLDOLVWLVN RGOLãXM~
RG LQêFK SROLWLFNêFK VWUiQ DKQXWt"
1HWYiULPHVDåHåLMHPHY demokracii a QHRStMDPH
ĐXGtURåNRP 7YUGtPHåHWHQWRV\VWpPQLHMHYOiGRX
ĐXGXDOHYOiGRXERKDWêFKåHQHSHVWXMHNXOW~UX
PLHUXDOHYRMQ\åHVDQHXVLOXMHRXGUåDtHĐQêåLYRW
SUHYãHWNêFKDOHRQHNRQHþQê]LVNSUHY\YROHQêFK
0\VPHQHSULãOLKUDĢGLYDGOR]DSFKDĢĐXćRP~VWD
RPUYLQNDPLDQDKUDGLĢMHGQX]ORþLQHFN~VNXSLQX
GUXKRX3ULãOLVPH]PHQLĢV\VWpP A FKFHPH
DE\ĐXGLDNRQHþQHSRFKRSLOLåHPDM~QiURNQDYLDF
QHåGRVWiYDM~
7iWR vláda YãDN WLHå WYUGt
åH EXGXMH DFKUiQL VRFLiOQ\ ãWiW
TRPXWRKRYRUtWHVRFLiOQ\ãWiW".HćĐXGLDþRUD]
YLDFGRSOiFDM~QDOLHN\PODGtĐXGLDQHPDM~NGH
EêYDĢG{FKRGFRYLDVRWYDY\åLM~URERWQtFLKUGODþLD
WDNåHPiPHQDMYLDFQDGþDVRYD QRþQêFKVPLHQ
Y(XUySHD YOiGD]Y\ãXMHFHQ\HQHUJLtSUH
GRPiFQRVWL" A VNURPQêVORYHQVNêþORYHNMHHãWH
YćDþQêåHPXQH]REHU~DMWRSRVOHGQp
$NR WR FKFHWH ]PHQLĢ"
-HGQRGXFKRX]PHQRXSULRUtWWRKWRãWiWXäLMHPH
YVSRORþQRVWLNWRU~RSXVWLODSUHGVWDYDROHSãRP
åLYRWHSUHYãHWNêFK1DPLHVWRQHMVPHVLQHFKDOL
YQ~WLĢDUJXPHQWiFLXåHNHćSUDFXM~FLĐXGLD
G{FKRGFRYLDDOHERPDPLþN\QDPDWHUVNHMSêWDM~
YLDFV~QH]RGSRYHGQtOHERHNRQRPLNDWRYUDM
QHXQHVLH3RþXOLVWHåHE\VDWDNWRDUJXPHQWRYDOR
YSUtSDGHQiNXSXVWtKDþLHN" $OHER]Y\ãRYDQLD
SRVODQHFNêFKSODWRYRY\ãHWLVtFHXU" $OHER
PQRKRQiVREQHSUHGUDåHQêFKãWiWQ\FK]iND]LHN"
1LHQDćDOHMQiVEDODPXWLD0\PiPHPRPHQWiOQH
MHGLQêNRQNUpWQ\FLHĐGREHKQ~Ģ(XUySXY ]EURMHQt
$OHWRMHFKRUp0\MXFKFHPHGRELHKDĢ
YRY]GHOiYDQtNYDOLWQHM]GUDYRWQHMVWDURVWOLYRVWL
YêGDYNRFKQDYHGXYêVNXPåLYRWQpSURVWUHGLH
a NXOW~UX3RYLHPYiPNRQNUpWQ\SUtNODG 7iWRYOiGD
Y\KRGLODGYHPLOLDUG\HXU]DSUHGUDåHQpVWtKDþN\
=DWRE\VPHPRKOLSRVWDYLĢ E\WRYSUHPODGp
rodin\âNUWQHPHWLHWRQH]P\VHOQpQiNXS\]EUDQt
9êUD]QH]OHSãtPHåLYRWQ~~URYHĖĐXGt=YêãLPH
PLQLPiOQXP]GXQDHXUD ]DYHGLHPHPLQLPiOQ\
G{FKRGRNYRYêãNHHXr=DYHGLHPHQXORY~'3+
na potravin\OLHN\D NQLK\'{FKRGFRP]DEH]SHþtPH
EH]SODWQêSUtVWXSN OLHNRP=DYHGLHPHP]GRYêVWURS
QD~URYQLPD[LPiOQHKRSODWXGHVDĢQiVRENX

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2

Eduard Chmelár

služby
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PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ
OKNÁ a DVERE
PARAPETY
æ$/Ô=,(D6,7É
'(0217Éæɕ0217Éæ
VYSPRÁVKY

www.oksro.sk

2.1É32'9,$12ÿ1ë67520ÿ(.
'$58-7(328.$=1$2.1É8æ1$52.
2.1É%(=ÿ$.$1,$9,$&$.2NV6./$'20
6-komorový profil s troma tesneniami stavebnej hrúbky 80 mm

$NFLDSODWtGRY\þHUSDQLD]iVRE

Uvedené rozmery sú rozmery stavebných otvorov. CENY bez DPH.

321Ô.$0(

='$50$321Ô.$0(

Ȋ"ī,0.0307130'*-"-61-"45 %&$$0
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3",4,&+730#:;/"Ì,:ȇ."$0ȅ
Ȋ4,-"%0.7*"$",0,43;/:$)5:107
"30;.&3070,*&/,0,".ī*5.60%#&36
Ȋ",/"4,-"%&/*&+&7".*7:#3"/30;.&3
"-&#05:10,/"%0%/7:30#.&
Ȋ/"+-&1Ĕ*&$&/:/"4-07&/4,6 ",/&7&35&
%0/&45&/.$&/0710/6,6,0/,63&/$*&
".:7.%.&/*īĔ*6$&/6

Ȋī"-;*&;%"3."13*.0/5ī*0,*&/
/"Ĕ06'*3.06
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PREDAJ FASÁDNEJ
MINERÁLNEJ VLNY

IHNEĎ
K ODBERU

PRENÁJOM LEŠENIA ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 222 020

Trebišov, Michalovce, Humenné, Snina, Sobrance, Prešov - 0904 121 157
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VRANOV n/T: Ul. Čemernianska 192 tel./fax: 057/44 22 066 O2 mobil: 0904 121 157 e-mail: ok.okno@azet.sk
KOŠICE: Ul. Letná 47 tel./fax: 055/64 44 446 O2 mobil: 0948 622 266 e-mail: ok.kosice@gmail.com

POLITICKÁ INZERCIA, domácnosť

humensko
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Zdravie cez Vianoce
znížiť množstvo cukru o tretinu ale
neraz aj o polovicu. Ak by bol koláč
niekomu málo sladký, pocukrenie na
povrchu nahradí 100 g cukru v ceste.
Miesto cukru možno na prípravu použiť med. Hladkú bielu múku všade, kde
sa len trochu dá, nahradiť špaldovou
alebo celozrnnou, či už úplne, alebo
v pomere 1:1. Nepoužívať umelé margaríny, radšej maslo, alebo kvalitný
rastlinný olej.
Alkohol - 3 jednotky u muža, 2 jednotky pre ženy (1 jednotka = 250 ml
pohár piva, 100ml vína alebo 30 ml
destilátu) (1 jednotka = 10 g čistého alkoholu)
Diabetici: Vyhýbať sa sladkému
vo veľkom množstve, ak áno, radšej
uprednostniť ovocie ako klasické koláče. Častejšie si kontrolovať glykémiu
glukomerom, podľa výsledkov event.
upraviť liečbu, dávku inzulínu. Jednoznačne treba dbať na dostatok pohybu.
Hypertonici – nesoliť pri príprave
jedla, ale až keď je hotové.
Iba od nás závisí, či
prežijeme sviatky v pohode a zdraví. A také
vám ich zo srdca želám.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

KONTAKTUJTE NÁS

0800 600 200

NA NOV
ROK S PRÁCOU

V NEMECKU!
Montaník 12,47/hod.
Elektrikár 12,19/hod.
Lakovník 12,74/hod.
Montér 12,74/hod.
Tesár 12,74/hod.
…A ALIE!
praca@edymax.com

Hurbanova 21, Bardejov

+BONUSY
+PRÍPLATKY

+

ZDARMA
VIP

Duma predvianočná
V školách sa snažíme ozvláštňovať
čas Vianoc aktivitami, ktoré sa spájajú s adventom. Vianočné akadémie, trhy, charita, večierky, zvyky či
sakrálne podujatia.
Neraz zdôrazňujeme pravú podstatu
Vianoc, veriac, že si to generácia súčasných žiakov osvojí a konečne zmení
prístup k životu. Učitelia však sú (musia byť) idealisti, konáme proti prúdu.
Lež škola nemá šancu byť pozitívnou
konkurenciou. Jednak sa dehonestoval učiteľský stav tak, že o autorite nemožno hovoriť, jednak sa do myslí detí
expanduje komerčný, masmediálny a
hodnotovo nízky štýl súčasnej napätej
spoločnosti. A tá má oveľa viac prostriedkov, aby žiaka pretvorila na svoj
obraz. Isto, neraz sa na tomto fenoméne
zúčastňujú aj dospelí.
Vedieme deti k ekológii, no sami
kupujeme plastový riad na vianočné
párty, balíme darčeky do igelitov či
hromadne kupujeme zbytočnosti na
jedno použitie. Hovoríme im, že Vianoce sú o láske, stretnutiach, rodine,
pritom veľkoobchody majú miliónové
obraty. Zdôrazňujeme ochranu prírody,
no tešíme sa tisíckam vyrúbaných vianočných stromov. Denne deťom zdôrazňujeme zdravý životný štýl, zdravé
stravovanie a cez sviatky máme cieľ
prejesť sa.
Často sa hovorí o sviatkoch pokoji a
mieru. No vidíme, čo sa deje vo svetovej
politike, ale aj v tej našej, kde sú mnohé

osobnosti na míle vzdialené mierumilovnosti Vianoc. A už po nich sa naloží
toľko hnoja, že na pokoj a mier zabudneme. Neraz zažívame pokrytectvo
ľudí, čo sa oháňajú Vianocami a odkazom na kresťanstvo, pritom konajú tak,
že veriacim srdcom robia hanbu a ničia
hodnoty náboženstva.
Už roky sa človečenstvo vytráca
aj z obyčajných ľudí. Násilie, ničenie,
vraždy, ubližovanie deťom, zvieratám,
beztrestná propagácia nebezpečných
myšlienok. Tomu, žiaľ, nezabránia ani
Vianoce. Len to na chvíľu zakryjú. Samozrejme, nie je cieľom zakrývať zlo,
ako to bolo v totalitnej minulosti. Ale
aj vďaka defilovaniu nových vzorcov
správania v spravodajstve či vo filmoch
ľudia divejú. Isto, tých dobrých ľudí je
oveľa viac. Len niekedy mám pocit, že
tí zlí sú králi.
Deťom sa ťažko vysvetľujú okolnosti, ktoré vedú k zlému správaniu.
Všetko vnímajú podvedome a my len
môžeme byť radi, že tu zatiaľ nie je
generácia, ktorá teroristicky devastuje
spoločnosť. Školy na takéto problémy
reagujú, dokonca s predstihom. Ale
ako som uviedol, učiteľ nie je tvorcom
spoločnosti. Ani sa to už nepožaduje.
Uctím si Vianoce a oddýchnem si.
Ale nezaujíma ma to, čo bude cez ne,
ale to, čo bude po nich. A o ktoré hodnoty prídeme do tých ďalších.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ

Osamelí
Je dobré byť niekedy sám so sebou.
Samota nie je zlá. Horšia je osamelosť. Starí ľudia bývajú osamelí.

sa škodoradostne smejú. A mohol by
som menovať ďalších podnikateľov, pri
ktorých nakoniec stáli ženy, ktoré sľúbili, že vydržia v dobrom aj v zlom.
Poznám však aj ľudí, o ktorých osaPodnikatelia majú dva druhy partmelosti nikto netuší. Sú to úspešní pod- nerov. Jedni sú pri nich v dobrom, tí
nikatelia. Očakáva sa od nich, že majú druhí v zlom. Tých prvých je oveľa viac.
energiu a schopnosť riešiť všetky problé- Medzi tými druhými sú niekedy len
my. A oni niekedy nevládzu a sú bezrad- manželky. Stretávam ich. Bojujú s probní. Nemajú nikoho, kto by im pomohol. lémami, nepochopením a sú v tom sami.
Sú osamelí so svojim problémom.
Osamelosť s vážnym problémom
Jeden podnikateľ mal spoločníkov. je nebezpečná. Zožiera a ničí človeka.
Všetko bolo fajn, kým sa rozdeľovali od- Môže viesť k depresiám aj i iným probmeny. Prišla kríza a spoločníci odišli. A lémom. K lekárovi sa chodí viac s boon sedel s manželkou a premýšľali ako lesťou tela ako duše. Pomáhame tým,
zaplatia svoje dlhy. Ďalší podnikateľ ktorí to potrebujú – hladným, slabým
zháňa projekty a buduje kreatívnu fir- a chudobným. Lenže našu pomoc niemu. Chcel si stabilizovať spolupracovní- kedy potrebujú aj sýti, silní a bohatí.
ka a venoval podiel vo firme. Spoločník Ich nemoc sa volá osamelosť so svojim
si robí bokom svoje vlastné projekty. A problémom. A ešte je tu jedna možnosť.
osamelý šéf preberá svoj problém doma s Spomenúť si na žalm,
manželkou. Ďalší si vychovával mladých ktorí sa každý deň
spoločníkov. Postavili sa proti nemu a on modlia mnísi v beponížený odchádza z rozpadajúcej sa nediktínskych klášfirmy, ktorú kedysi zakladal. Osamelý toroch. Začína sa
a sklamaný preberá svoju budúcnosť takto: „Bože, príď mi
doma s manželkou. Chlapík založil sta- na pomoc, Pane,
vebnú firmu. Jeho pracovníci mu kradli ponáhľaj sa
pomámateriál a robili vlastné fušky bez faktú- mi
ry. Skrachoval a zostal sám. A tí, ktorí mu hať.”
rozkrádali firmu a nekalo konkurovali,
» Ján Košturiak
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61_0316

Súčasná podoba štedrých Vianoc
je novodobým javom a postupne sa
dostatok a štedrosť žiaľ stále viac a
viac prehlbuje.
Z toho však býva aj veľa zdravotných problémov – z množstva stravy,
z jej zloženia a z veľkej konzumácie
alkoholu. Na štedré Vianoce sa treba
aj pripraviť. Ten, kto dodržiava pôst má
výhodu – pred Vianocami dochádza k
úľave pre tráviaci trakt, k akejsi očiste,
či detoxikácii, metabolické deje v organizme dostali úľavu a oddych, dochádza aj k zmenšeniu objemu žalúdka.
Takže na následné štedré najedenie sa
(nie prejedenie) môže metabolizmus
byť viac pripravený, oddýchnutý a na
druhej strane aj prirodzene človek nezje enormné množstvo, lebo sa rýchlejšie zasýti .
Treba rátať, že pocit sýtosti nasleduje až 15-20 min. po poslednom
súste. Preto jeme pomaly na spôsob
Francúzov, Talianov, sústrediť sa radšej na spoločnosť pri jedle. Po veľkom
prejedení sú následne časté hnačkovité
ochorenia. Jeme radšej častejšie, dajme
priestor, aby sa metabolizmus vysporiadal aj s inou, ako bežnou skladbou
stravy.
Množstvo tuku – pozor hlavne
u ľudí s ochorením podžalúdkovej žľazy alebo žlčníka – či už chronickou
pankreatitídou alebo s prekonaním
akútnej pankreatitídy v minulosti.
Cukor – v každom recepte možno

spravodajstvo / POLITICKÁ INZERCIA, služby
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humensko

Želáme vám Slovensko
bez extrémistov a Smeru

03-0217

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

VIANOČNÁ AKCIA
0918 477 323 | www.balkona.eu

prístrešky

splátky od 149 €

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

HU19-51 strana-
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63-0191

balkóny

SILVESTER
silvester

10

Najčítanejšie regionálne noviny

Oslávte príchod nového roka správne podávaným šampanským

Silvestrovské nápoje a slané chuťovky
Už o pár dní tu máme koniec roka,
ku ktorému akosi neodmysliteľne
patria silvestrovské oslavy. No a
Silvester bez ohňostroja a najmä
bez slávnostného novoročného
prípitku si väčšina z nás ani nevie
predstaviť. Chýbať však nesmú tiež
slané chuťovky, ktorých nie je počas silvestrovskej noci nikdy dosť.

Podľa tradície si zvykneme na nový
rok pripíjať šampanským a mnohí možno ani netušia, že v skutočnosti si pripíjajú sektom. Je tomu tak preto, lebo
žiadne šumivé víno vyrobené mimo
Vedeli ste, že...?
-šampanské sa otvára tak, že fľašu
mierne nakloníme a zátku pomaly
vytiahneme rukou tak, aby nelietala
po miestnosti. Súčasne nedochádza
k žiadnemu hlasnému buchnutiu,
ale len k tichému zvuku
-na podávanie šampanského by sme
mali podľa znalcov používať väčšie
poháre v tvare tulipánu, ktoré by
sme však mali naplniť maximálne
do polovice
oblasť Champagne sa nemôže nazývať
šampanským. Za objaviteľa šampanského vína je považovaný Don Perignon z
benediktínskeho opátstva v Hautvillers.
Už v 18. storočí sa šampanské stalo oficiálnym nápojom kráľovského dvora Ľudovíta XV. Tento chutný mok sa vyrába
dvojitou fermentáciou a jeho teplota pri
konzumácii by mala dosahovať teplotu
5 až 7 stupňov Celzia.

panské a následne džús. Zľahka premiešame a ozdobíme pomarančovou kôrou.

Sekt s čiernym pivom

Suroviny: sekt, čierne pivo
Postup: Do vysokého pohára nalejeme približne do dvoch tretín vychladený sekt a doplníme čiernym pivom.

Sekt s mangom

Suroviny: 15 cl sektu, 4 cl mangového
pyré, lístok bazalky na ozdobenie
Postup: Do pohára nalejeme mangové pyré, ktoré vytvoríme tak, že zmixujeme ¼ manga. Doplníme ľadom a zalejeme sektom. Jemne premiešame lyžicou.
Ozdobíme lístkom bazalky.

Tipy na silvestrovské chuťovky

No a aké by to bolo silvestrovské
popíjanie bez slaných chuťoviek, tie
jednoducho nesmú chýbať. Necháte sa
inšpirovať?

Slivky pečené v sušenej šunke

Suroviny: 15 až 20 sušených sliviek,
7 až 10 plátkov sušenej šunky, špáradlá

Postup: Sušené slivky zalejeme horúcou vodou a necháme v nej namočené

Silvestrovské miešané nápoje.
pokladieme na plech vystlaný papierom
na pečenie a pečieme v rúre vyhriatej na
180 stupňov približne 15 minút.

Slimáky z lístkového cesta

Suroviny: lístkové cesto, paradajkový
pretlak, šunka, syr vhodný na strúha-

Šampanské a pomarančový džús

Suroviny: 7,5 cl šampanského (prípadne sektu), 7,5 cl pomarančového
džúsu
Postup: Do pohára nalejeme šam-

Suroviny: na bruschettu s paradajkami a bazalkou
1/2 kg paradajok, 2 PL nasekaných bazalkových lístkov, 5 PL olivového oleja, 1
cibuľu, soľ, mleté čierne korenie,
chlieb, sendvič prípadne bagetu

Slimáky z lístkového cesta.
približne 15 minút. Zatiaľ si sušenú šunku rozkrojíme pozdĺžne, každý plátok
na dva pásiky. Každú slivku omotáme
jedným pásikom sušenej šunky a prepichneme špáradlom. Slivkové závitky

foto autor TheUjulala pixabay
nie, oregano (môže byť aj bazalka, čo
kto preferuje), vajce
Postup: Z obchodu zakúpené rozvaľkané lístkové cesto ešte po dĺžke prekrojíme na polovicu. Každý diel potrieme
paradajkovým pretlakom, poukladáme
šunku, na ňu nastrúhame syr a na záver
posypeme oreganom prípadne bazalkou. Jednotlivé diely zavinieme do rolády a potom každú roládu rozkrájame
zhruba na pol centimetrové kúsky – slimáky. Následne slimáky pokladieme na
plech vystlaný papierom na pečenie a
každý kúsok potrieme rozšľahaným vajíčkom a pečieme v rúre vyhriatej na 200
stupňov približne 15 minút.

Hrušky s nivou

Suroviny: 4 hrušky, 8 plátkov syra s
plesňou (vhodná je Niva), 8 vlašských
orechov, 4 lyžičky medu

Slivky pečené v sušenej šunke.

hrušky položíme plátok nivy. Hrušky
pokladieme na plech vystlaný papierom
na pečenie a pečieme v rúre vyhriatej na
200 stupňov približne 10 minút. Kým
sa hrušky pečú, posekáme na kúsky
vlašské orechy a opečieme ich na suchej panvici. Hotové hrušky posypeme
orechmi a pokvapkáme medom.

Bruschetta s paradajkami
a avokádovou nátierkou

Tipy na silvestrovský prípitok

Hoci si podľa tradície zvykneme na
nový rok pripíjať šampanským či sektom, prečo nezvoliť pre zmenu chutný
miešaný drink? Ponúkame niekoľko
tipov.

foto autor pastel100 pixabay

foto autor Dagny Walter pixabay

Postup: Hrušky umyjeme a každú
ešte prekrojíme na polovicu. Odstránime jadrovníky. Na každú polovicu
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Postup: Paradajky pokrájame na
drobné kúsky, pridáme bazalku, soľ,
mleté čierne korenie, nadrobno nakrájanú cibuľu, a zalejeme olivovým olejom. Spolu premiešame a necháme v
chlade odstáť 20 minút. Chlieb, sendvič
alebo bagetu nakrájame, každý plátok
potrieme olivovým olejom a postupne
opečieme na suchej panvici. Podávame
obložené paradajkovou zmesou.
Suroviny: na bruschettu s avokádovou nátierkou
Dve avokáda, 2 ks roztierateľného
syra, citrón, soľ, mleté čierne korenie,
chlieb, sendvič alebo bagetu, pridať
môžete aj strúčik pretlačeného cesnaku
a jednu menšiu nadrobno posekanú cibuľu
Postup: Avokáda prekrojíme na polovicu. Jadro vyberieme a dužinu naškrabeme lyžicou a vložíme do misky. K dužine pridáme syr, citrónovú šťavu podľa
chuti, prípadne aj cesnak alebo cibuľu
a vymiešame. Nakoniec dochutíme korením a soľou. Chlieb, sendvič či bagetu nakrájame, každý plátok potrieme
olivovým olejom a postupne opečieme
na suchej panvici. Podávame s avokádovou nátierkou.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

riadková inzercia / práca

humensko
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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Prijímame OPATROVATEĽKY
do Rakúska a Nemecka na TPP

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

Mzda: 11 eur/hod/netto
Smeny: 8-10 hod.
2 týždňové turnusy
Životopisy posielať
v slovenskom a nemeckom
jazyku na mail nabor@modd.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09
85_0835

Bližšie informácie
na tel. číslach
0905 552 537
0915 971 823

INZERCIA

Jana Paľová
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DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)
párny týždeň:
Humenné, Brekov, Jasenov, Kochanovce, Topoľovka, Medzilaborce, Snina, Čemerné, Vranov
nad Topľou

LĖFP?B

Slovenčina naša
Nie je
tomu tak, ale je to tak.

Nie kontaktujte nás,
ale kontaktujte sa s nami.
Nie kvapky na kašeľ,
ale kvapky proti kašľu.

Medzilaborce

Humenné

PRIJMEME

PRÁCA V SKLADOCH
V NEMECKU

Skladník

Spoločnosť BAUINVEST – EU prijme zamestnancov
do logistických centier v Nemecku na TPP.

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

(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar
3000

Jedna sa o tieto pozície:

SKLADNÍK (PICKER):

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

(Rakúsko)

EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník

Náplň prace: Kompletizácia tovaru na paletu, práca

so skenerom a pomocou nizkozvdvižného vozíka,
2 zmenná prevádzka, práca je celoročná, turnusová v sklade
s drogériou. Nie je potrebná znalosť nemeckého jazyka,
práca vhodná pre mužov, pracuje sa v slovenskom kolektíve.

Západné Slovensko

(Rakúsko)

2400 EUR/mesačne Brutto

0903 431 350

VODIČ VZV – RETRAK:

Náplň prace: zaskladnovanie, vyskladňovanie

tovaru na pozície.
Nemecky jazyk nie je potrebný , Prax podmienkou.
Spoločnosť zároveň organizuje 6 týždňovku

VEĽKONOČNÁ ZÁKAZKA
FORMOU BRIGÁDY

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
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko

v Nemecku kde prijme obmedzený
počet pracovníkov na pozíciu

SKLADNÍK (PICKER)
a VODIČ VZV – RETRAK

AKTUÁLNE PRACOVNÉ POZÍCIE:

Veľkonočná brigáda sa uskutoční
od 15. 1. 2020 – do 29. 2.2020

4USPKOâ[ÈNPŘOÓL
;WÈSBŘ$0
4ÞTUSVäOÓL
0CTMVIB/$ $/$
PLAT: 624 EUR - 1400 EUR
TEL: 0948 228 740
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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
42.845
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

85_0838

85_0018

Spoločnosť ponuka zaujímavé finančne
ohodnotenie –
9,49 eur brutto /Hod + príplatky,
ubytovanie a doprava komplet hradene firmou,
pracuje sa v slovenskom kolektíve na TPP.
V prípade že Vás naša ponuka zaujala neváhajte nás
kontaktovať na uvedenom Tel čísle : 0907 103 695
alebo mailom na : v.balaz.lager@gmail.com

Snina

Vranov n/Top¾ou

85_0834

kontakt: praca@reinter.sk ¦ 0902 99 88 66

Slovenčina naša

66-0224

Reinter s.r.o. príjme do PP vodiča skupiny C, E
pre Humenné a okolie. Mzda od 625€ + príplatky

nepárny týždeň:
Humenné, Brestov, Papín, Závadka, Medzilaborce, Dlhé nad
Cirochou, Zemplínske Hámre,
Čemerné, Vranov nad Topľou,
Sečovská Polianka, Sedliská, Slovenská Kajňa, Tovarné, Zámutov

85_0763

àȅFSKLPQKȝHLSàMLAɦ>à
à3,"&ȴà+ǳ()"+^%,à*,1,/,3^%,à3,7&")à0à%/
ALELAV
ÐÐÐ Ð,SRLhÐTMBGıQIĞÐNPCSI?XÐ!Ð Ð#
ÐÐÐ Ð+GLGKĖJLCÐÐPMIÐNP?V
ƠG?BMQRGÐ X?QGCJ?HRCÐ L?Ð FKCLPJP>P PHà
,ĖQRSNLĖÐKXB?Ð  ÐÑ
?JC@MÐ GLDMÐ RCJCDMLGAIWÐ 0903 717 998

0908 979 512

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

zdravie / služby
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NAJLEPŠIA KANDIDÁTKA

3&=Ï%.2Ā9(-%%2)>:-70373&2378- 3Ā%23 23:%
/6)7ħ%27/2-% / >1)2%>(30%
/ERHMH¤XOE TV°FILSZ WOYXSÐRÀGL E ÐIWXRÀGL āYH° 7TSNMPM WQI ZĤIXOÀGL OXSV° GLG½ ^S
7PSZIRWOEJYRKYN½GYTVSWTIVYN½GYWTVEZSHPMZ½ÐIWXR½EFI^TIÐR½OVENMRY2I^¤PIŁ°REXSQ
SHOMEā TSGL¤H^EN½ EOIN W½ R¤VSHRSWXM ÐM ZMIVSZ]^RERME 1¤QI WTSPSÐRÀ GMIā  ŁMĨ Z OVENMRI
OHI ^¤OSR TPEX° TVI OEŁH¬LS VSZREOS OHI HIXM HSWXER½ HSFV¬ Z^HIPERMI E GLSV° OZEPMXR½
^HVEZSXR½ WXEVSWXPMZSWĨ OHI VSHMR] FYH½ Q·GĨ ^S WZSNMGL HIX° Z]GLSZEĨ WPYĤRÀGL āYH° OHI
FYHIOEŁHÀQ·GĨVS^Z°NEĨWZSNXEPIRXOHIWEREYPMGMEGLFYHIQIG°XMĨFI^TIÐIRIEOHIĤX¤X
TSQ·ŁITSWXEZMĨWEREOSPIR¤OEŁH¬QYOXSWESGMXRIZR½H^M
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PREDSTAVUJEME VÁM PRVÚ DESIATKU NAŠEJ KANDIDÁTKY
1. Mária Šofranko

.EVSWPEZ2EÒ

4VIH QIWMEGSQ WE QM REVSHMP ZR½ÐMO E RMI
NI QM NIHRS Z EOIN OVENMRI FYHI Q·N ZRYO
Z]VEWXEĨHSEOINĤOSP]FYHIGLSHMĨEO¤TERM
YÐMXIāOELSFYHIYÐMĨÐMEO¤PIO¤VOEWESRILS
FYHIWXEVEĨ2MIWSQTSPMXMÐOEWSQSF]ÐENR¤
ŁIRE^ZÀGLSHYOXSV¤GLGITVIREĤYOVENMRY
YVSFMĨRMIÐSZMEG

7XSN°QTIZRI^EWZSN°QWPSZSQERIFYHIQWE
F¤Ĩ VSFMĨ WZSNY TV¤GY TSGXMZS E ^SHTSZIHRI
&YHIQ VSFMĨ ZĤIXOS TVIXS EF] WE ZĤIXOÀQ
āYÒSQZXINXSOVENMRIŁMPSPITĤMI

3. Lukáš Kyselica

4. Anna Záborská

'LGIQ EF] WQI Z]XZSVMPM TSXVIFR¬ ^¤OSR]
TVI FSN W SVKERM^SZERSY OVMQMREPMXSY
IOSRSQMGO¬LSGLEVEOXIVY1YW°XYF]ĨRMIOXS
OXSFYHIL¤NMĨEN^¤YNQ]TSPMGENXSZOXSV°WXSNE
REWXVERITVEZH]

2E REĤIN WTSPSÐRIN OERHMH¤XOI NI HIZ§XR¤WĨ
^¤WXYTGSZWXVER]/VIWĨERWO¤½RME7½XSZĤIXOS
TSGXMZ°ÐIWXR°EERKEŁSZER°OVIWĨERMEOXSV°WE
XMIŁGLG½TSWXEZMĨREWXVERYHSFVE

5. Michal Šipoš

/EVSP/YÐIVE

RSZREOSEOSWQITVMRMIWPM^QIRYHS7XEVIN
ĀYFSZRI OHI XVERWTEVIRXRI WXEZMEQI GIWX]
E SFRSZYNIQI WTSPSÐRÀ QENIXSO GLGIQ
^QIRYTVMRMIWĨENRE7PSZIRWOS:IV°QŁIZS
JIFVY¤VMWTSPSÐRI^QIRYTVMRIWMIQIEāYHME
R¤QZXSQTSQ·ŁY

ŀMEā TSPMXMOE WE HRIW VSF° PIR Z TVSWTIGL
RMIOXSVÀGL NIHRSXPMZGSZ E RMI NI XS WPYŁFE
āYÒSQVSOSZWSQVITVI^IRXSZEP7PSZIRWOS
ZSWZIXIEV¤HF]WSQENREÒEPINVITVI^IRXSZEP
ÐIWXR¬EWTVEZSHPMZ¬7PSZIRWOS:SWZIXIEPI
ENYR¤WHSQE

.S^IJ4VSÐOS

.¤R1MÐSZWOÀ

'LGIQ TVIWZIHÐMĨ RIZSPMÐSZ E TSZIHEĨ MQ
:MH°XI OXS Z¤W XY SOV¤HE 8EO XS ^QIċXI E
ZSāXI2IQYW°XIZSPMĨQċEZSāXIWPYĤRÀGLāYH°
ZIÒMGLOERHMHYNIHSWXEXSO

2EH7PSZIRWOSQZMWMEHZEZIāO¬EĨEŁMZ¬QVEO]
8ÀQ TVZÀQ W½ OPMQEXMGO¬ ^QIR] OXSV¬ W½ YŁ
XYEQ]PIWR°GMRERIQ¤QISHTSZIÒ(VYLÀ
QVEONIIĤXIQVE^MZINĤ°NIR°QZĤEHITV°XSQR¤
OSVYTGME8IRXSX°QZMIÐSNITSXVIFR¬YVSFMĨE
Q¤REXSSHLSHPERMI

9. Anna Remiášová

/VMWXM¤RÏIOSZWOÀ

: WVHGM G°XMQ ŁI OEŁHÀ NIHIR ÐPSZIO XSLXS
R¤VSHEQ¤TV¤ZSREWPYĤRÀŁMZSXŁIQPEH°āYHME
QEN½TV¤ZSREVEHSWĨ7XEVĤ°QSŁSFVEÐIRÀQ
H·GLSHGSQGLGIQTSQ·GĨEF]WEHSO¤^EPM
ZTVEZ½GLZ°āYWTV¤ZRIVS^LSHR½Ĩ

-RJSVQ¤GMI OXSV¬ Z]GL¤H^EN½ Z TSWPIHRÀGL
HċSGL HSOE^YN½ RE EO¬ HRS R¤W WXMELPM
RENZ]ĤĤ° TVIHWXEZMXIPME R¤ĤLS ĤX¤XY &YHIQI
TSXVIFSZEĨ RES^EN ZĤIXO] VYO] E RSL] RE XS
EF]WQIWEZ]LVEFEPM^XSLXSHRE


EOXMZMWXEZFSNMTVSXMLE^EVHY
7XEV¤ĀYFSZċE

LIVIGQSHIV¤XSVTSHRMOEXIā
,EPMÐ

SFÐMERWOEEOXMZMWXOE
&VEXMWPEZE

PIO¤VOE
&SNRMGI

Ĥ¬JXV¬RIV2¤VSHR¬LSXIRMWSZ¬LSGIRXVE
&VEXMWPEZE

PIWR°OSGLVER¤V
,YQIRR¬

RSZMR¤V
&VEXMWPEZE

4VENIQIZ¤QTSŁILRER¬ETSOSNR¬TVIŁMXMI:MERSGEZVSOYÐIWXR½WPYĤR½E^SHTSZIHR½ZP¤HY.
3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 23:%/VIWĨERWO¤½RME / >1)2%>(30%>¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3VIKMSR46)77WVSģXYHIRXWO¤8VREZE-Ï3
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TVIHEKSKMÐOEESFÐMERWOEEOXMZMWXOE
7TMĤWO¤2SZ¤:IW

