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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
Týždenne do 26 640 domácností

Máte DLHY ? Nebojte sa banky,
ani úžerníkov, ani dražby, ani súdov !
Volajte 0905 638 627 finančný obhájca

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

0908 979 512

JANUÁROVÝ VÝPREDAJ
POSTELE Z MASÍVU
už od 159,- €

NONSTOP

0908 580 291

Najväčší výber
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.

STRECHY

Nakupujte priamo od výrobcu.

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

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

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske

tel.: 0915 880 808

Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

0940 88 88 29

JUDr. JAROSLAV HOMZA
Otvoril som pobočku
ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE
vo Vranove nad Topľou

advokát

Plechová strešná krytina

Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

0905 346 872

ONUFER.STRECHY, Humenné, tel.: 0905 866 578
e-mail: onufer.strechy@gmail.com

Elegant
orech

Hladké
javor

Tri pásiky
mahagón

Slovenská
norma
V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT
OBHLIADKA ZDARMA

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

ZVUKOVÁ A TEPELNÁ IZOLÁCIA

AKCIA
698€
s montážou
odaj698
Eur dvere
s montážou
AKCIA
Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

Certifikát
od národného
bezpeènostného
úradu.

S
www.LIBRABIS.sk
MICHALOVCE , TESCO
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62-0003

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

BEZPEÈNOSTNÉ DVERE
LIBRABIS BEZP
bezpečnostné dvere

6 �/m�

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY

87-0114

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

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

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

0918 874 969

87-0006

Ponuky a zameranie ZDARMA.

87-0003

PRÁCE

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

62-0008

+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk

786%29

87-0008

62-0004
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PREPRAVA NA LETISKÁ
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J
ODBORNE
STI
SPÔSOBILO
87-0005

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

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

66-0013

PLOŠNÁ

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

PREPICHY
POD CESTY

46)Ï8%.8)7-

031190175

Najčítanejšie regionálne noviny

poviedka / politická inzercia, reality

Najčítanejšie regionálne noviny

Poviedka

No, hneď na úvod, pokojne môže byť
aj manžel „niekoho“, keď už máme
ten „džender“. Alebo dcéra či syn.
Proste niekto, kto je „niekoho“. Caligula vraj spravil svojho koňa konzulom.
Ako píše kronikár Cassius Dio, kôň
Incitatus už ako konzul starého Ríma
jedával ovos zmiešaný so zlatými vločkami. Čo pil, sa nedochovalo. Napokon, aj Caligula bol iba syn „niekoho“
- veľkého vojvodcu Germanica a dostal
sa práve preto na trón už ako 23-ročný.
Predovšetkým vďaka intrigám. Veď
ako inak...
Prišla, nasťahovala sa do kancelárie, poupratovala pracovný stôl, na
ktorom mali vždy šéfovia papiere s
textami, pásy s nahrávkami a množstvo iných artefaktov a začala šéfovať.
Manželka „niekoho“. Dvakrát denne
porada s podriadenými a medzitým
obchádzky po rajóne, či je v celách
(pardon, v kanceláriách) všetko tak,
ako má byť a či sú tam všetci, ktorí tam
majú byť. V duchu revolučného hesla
„my to teraz robíme inak“.
Úžasné bolo, keď manželka „niekoho“ z vedúcej pozície začala rozdávať

úlohy. Napríklad zaznel návrh – „pán
Albert Schweitzer má narodeniny, stálo by to za medailón.“ Iba tak, no, na
vysvetlenie, písal sa rok 2002, možno
2004, určite však toto tisícročie.
Manželka niekoho sa hlboko zamyslela a vydala šéfovský pokyn –
„hm, nepoznám toho pána, ale my
to robíme inak. Tému rozhodne treba
posunúť, aby poslucháčovi niečo dala.
Prečo iba medailón? Pán kolega, urobíte s pánom Schweitzerom rozhovor, iba
tak to pustím.“
Manželky (a ako som už vyššie napísal, aj manželia) „niekoho“ sú proste
geniálne. Rozhovor s mŕtvym je pre ne
gombička práve tak, ako sedieť napríklad v dvestoštyridsiatich dozorných
radách naraz. Alebo riadiť niekoľko
stoviek „vlastných“ firiem.
Manželky niekoho sú vtelením
slávneho Čapkovho Rossum‘s Universal Robots. Proste, správna mašina na
správnom fleku. V správnom čase, so
správnymi konexiami. Veď o nič iné
nikomu ani nejde, iba o ten „flek“. Zlaté
naše „niekoho“ zázraky.

» Ivan Brožík
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Manželka „niekoho“
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centrála Michalovce
Špitálska 5
0915 887 596
infolinka:
0918 88 33 21

pobočka Trebišov
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M.R.Štefánika 176
V BUDOVE JMF
oproti kostolu
0918 497 777
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pobočka Humenné
Mierová 2529/87
budova Allianz
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DDuklianskych hrdinov 1235/8
pprízemie

0911 231 064

0908 526 780
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87-0017

Ponúkame aj VÝKUP
NEHNUTEĽNOSTÍ s platbou
pri podpise zmluvy

riadková inzercia / POLITICKÁ INZERCIA, služby
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Chceme žiť v slušnom Slovensku?

Myslím na slušnosť ako na prejav
postoja jedincov či celých skupín ľudí
k občianskemu okoliu. Myslím na
slušnosť, zdvorilosť, akceptovateľné
správanie sa, (slovo decentný pochádza z latinského decentia), myslím na
morálne kvality človeka a ľudí všeobecne, tie, ktoré určujú tolerovatelnú
mieru toho, čo je slušné a čo už nie.
Slušnosť nie je vrodená, učíme sa
jej počas celého života. Od rodičov, od
učiteľov, od priateľov, od kolegov, ale
aj od politikov, teda od tých, ktorí by
mali predstavovať akúsi občiansku
elitu. Mali. A keďže to tak stále ešte nie
je, potom do akej miery nás ovplyvní
alebo neovplyvní všetko to neslušné
okolo nás, záleží aj na spomínanej
výchove, aj na našich povahových
vlastnostiach, aj na hodnotách, ktoré
sú pre nás dôležité. A ktoré sú predovšetkým spoločensky akceptovateľné.
A je tu ešte aj úcta k človeku.
Ak chceme žiť na slušnom Slovensku a aspoň čiastočne súhlasíme s
vyššie uvedenými konštatovaniami,
potom si musíme vyberať, komu zve-

ríme právomoci toto Slovensko riadiť,
vládnuť mu. Zodpovedne vybrať. Ono
to zas až tak ťažké nie je, pretože v neslušnosti sa priam topíme. V predchádzajúcich volebných obdobiach sme
jej dali príliš veľa priestoru na sebarealizáciu a ona, tá neslušnosť, ale súčasne aj nespravodlivosť už prerástla
všetky predstavitelné limity. Aj limity
dané Ústavou Slovenskej republiky.
Tá napríklad tvrdí, že Slovensko je...
„zvrchovaný, demokratický a právny
štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu
ani náboženstvo. Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná,
a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.
Štátna moc pochádza od občanov,
ktorí ju vykonávajú prostredníctvom
svojich volených zástupcov alebo
priamo. Štátne orgány môžu konať iba
na základe ústavy, v jej medziach a v
rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví
zákon.“
Ak si nedokážeme ctiť našu ústavu ani v týchto základných bodoch, nemáme
záujem o slušnosť, ani
o štátnosť, ani o spravodlivosť. A chceme žiť v
takom Slovensku? Skutočne?
Všetko dobré -

RICHARD SULÍK

v Humennom
25. 1. 2020
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Alternatíva existuje

Nebudeme rušiť sociálne
opatrenia, len im pridáme
logiku a spravodlivosť

Výročia a udalosti
sa Madeleine Albrightová stala prvou ženou na poste ministra zahraničných vecí USA.

23. januára 1997
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Namiesto obedov zadarmo vyšší daňový bonus
na dieťa. Namiesto vlakov zadarmo symbolické
jednoeurové cestovné, ale aby platilo aj na autobusy. Namiesto čohokoľvek „zadarmo“ (lebo nič
nie je zadarmo) viac peňazí v peňaženke.
V sobotu sme predstavili náš nový program
– Návod na lepšie Slovensko, 1144 konkrétnych
riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť.
Žiadne všeobímajúce frázy, žiadny svetový mier,
ale odborne spracované a premyslené riešenia na
mieru. Odstraňujú byrokraciu, korupciu, niektoré
obe tieto veci naraz. 600 z nich je dokonca úplne
bez nároku na štátny rozpočet, iné sa dajú aplikovať ihneď. Ak sa pýtate, prečo to doteraz nikto nezaviedol, odpoveď je jasná – vlády za posledných
12 rokov nemali záujem zlepšiť život občanom
Slovenska. Mali záujem zlepšiť predovšetkým ten
svoj život.
My o váš lepší život záujem máme. Dôkazom je,
že sme toľko energie a času venovali tvorbe riešení. Som presvedčený, že v prípade úspechu vo
voľbách by sa väčšina opatrení z nášho programu
dostala do programového vyhlásenia vlády.
Nebudeme rušiť sociálne opatrenia,
ale tie najväčšie hlúposti nahradíme rozumnými vecami.
Opakujem, že si viem predstaviť spoluprácu so všetkými
stranami okrem Smeru-SD, SNS
a ĽSNS.

Richard Sulík
predseda SaS

03-0001 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Vážení, slovom slušné teraz naozaj
nemám na mysli podobnosť či dokonca rovnosť s istou iniciatívou.
Myslím na slušnosť ako na základnú súčasť a podmienku spravodlivosti. Spravodlivosť totiž nemôže
byť neslušná, to by prestala existovať.

87-0011

humensko

právnik radí, sudoku / škola
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Hurbanka v Martine povstala
Boj o riaditeľské miesto sa spustil v
ZŠ s MŠ, Hurbanova, v Martine. Už
po niekoľký raz sme svedkami zlyhania legislatívy, ktorá umožňuje
nechutné politické tlaky pri voľbe
riaditeľa APOLITICKEJ inštitúcie.
A tieto tlaky spôsobujú ustráchanosť učiteľov, nesuverenitu riaditeľov,
teda u ľudí, ktorí majú pripravovať do
života generácie, čo majú zmeniť tento
marazmus. To sa potom prejavuje aj
tým, že sa nevieme (bojíme) ako učitelia spojiť a bojovať o svoje práva.
Rada školy je orgán s vyše 10 členmi. O kandidátoch školy nevie nikto z
ostatnej komunity, nemajú šancu sa
pýtať, kandidáti sa neprezentujú verejne, hoci budú riadiť inštitúciu, ktorá združuje stovky ľudí. Vie o nich iba
rada školy, ktorá sa pokojne vo svojom
kruhu môže účelovo rozhodnúť, ak
bude chcieť svojho kandidáta. Môže
vyvíjať rozličné tlaky, aby vyhral vyvolený. Máme tu krásnu možnosť, ako
dostať vyvoleného do školy. A všetko
sa to deje skryte, komunita školy sa informácie dozvie neskoro. Keby sa aj vyjadrila vyše polovica školy za nejakého
kandidáta (demokracia = vláda ľudu),
nemá šancu prebiť radu školy, ktorá sa
už rozhodla pre vyvoleného.
Takéto znetvorenie demokracie sa
stalo v uvedenej škole, kde okrem iného
má rada školy stanovy, v ktorých pedagogickí zamestnanci v rade školy majú

hlasovať podľa vôle zamestnancov. Pedagogický zbor sa väčšinou vyjadril za
inú kandidátku. No dvaja pedagogickí
zamestnanci v rade školy sa nechali
demokraticky zmanipulovať a hlasovali proti väčšine svojich kolegov. No
ak sa proti tomu vzoprie obrovská časť
komunity školy, nemám dôvod spochybňovať ich námietky, keďže rodičia
a učitelia najlepšie poznajú prostredie
školy. A stoja si za tým a bojujú. Aj za
cenu straty povolania pedagóga, keďže v regióne je núdza o miesto učiteľa.
Nemožno vravieť o tom, že protestujúci
spochybňujú demokratické postupy.
Ak by sme spochybňovali demokratickosť ich protestu, nemohli by sme viac
už protestovať proti nízkym platom.
Veď aj ich malá výška bola schválená
demokraticky demokratickou vládou.
Martinskú Hurbanku považujem
za prototyp správania sa učiteľov a
rodičov. Vzorovo sa spojili a bojujú za
spravodlivosť a za školu. A DRŽIA SPOLU napriek negatívnym komentárom,
zásahom poslancov, vyhrážaniu sa
trestnými oznámeniami či nepríjemným spôsobom komunikácie novej riaditeľky. Martinská škola nám ukazuje
nevídanú odvahu a suverenitu, ktorá
keby bola vlastná aspoň polovici slovenských učiteľov, už dávno by sme
nesnívali o platoch a neriešili by sme
takéto nechutnosti.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

učiteľ ZŠ s MŠ

Najčítanejšie regionálne noviny

Zabezpečovacie prostriedky
podľa Zákonníka práce
Do právnych vzťahov, ktorých predmetom je určitý záväzok vstupujú ich
účastníci s očakávaním splnenia povinnosti druhou zmluvnou stranou.
Realita je však iná a častokrát nastáva
situácia, kedy druhá zmluvná strana svoje
povinnosti neplní riadne ani včas. Práve
z tohto dôvodu právny poriadok upravuje
konkrétne inštitúty, ktoré by mali v zmluvnom vzťahu zvyšovať právnu istotu strán.
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych
vzťahov možno zabezpečiť prostriedkami,
ktorými sú dohoda o zrážkach zo mzdy,
ručenie a zriadenie záložného práva. Iné
možnosti zabezpečenia pracovnoprávnych
vzťahov Zákonník práce neumožňuje.
Dohoda o zrážkach zo mzdy je najpoužívanejším zabezpečovacím prostriedkom
v pracovnom práve. Dohodu o zrážkach zo
mzdy možno uzatvoriť iba na báze existujúceho pracovnoprávneho vzťahu a výlučne
medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
Dohodou o zrážkach zo mzdy možno zabezpečiť iba platnú pohľadávku, ktorá však
v čase zabezpečenia nemusí byť splatná.
Obsahom dohody o zrážkach zo mzdy je
súhlas zamestnanca, aby zamestnávateľ
jednostranne zrazil časť mzdy vo svoj prospech na uspokojenie svojej pohľadávky.
Dohoda o zrážkach zo mzdy sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná. Realizovať zrážky zo mzdy je možné najskôr v deň
splatnosti pohľadávky. Ručenie ako aj záložné právo sú v praxi nie veľmi využívané

Deviataci, rozmýšľate o svojej budúcnosti ?
Prečo nie naša škola?

S
D
O

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 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 10. – 12. 02. 2020.
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 10. 02. 2020.
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Stredná odborná škola pedagogická je najlepšou voľbou
pre tých, ktorí chcú pracovať s deťmi a dospelými
ľuďmi vo výchovno-vzdelávacej a sociálnej oblasti.
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Bližšie informácie môžu žiaci získať
aj prostredníctvom našej webovej stránky
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www.sospg.sk
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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.
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Chcete vidieť priebeh
talentových skúšok,
chcete vedieť „Ako na to“?

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ
v Prešove

zabezpečovacie prostriedky. Ručenie je
právnym vzťahom medzi veriteľom a ručiteľom. Ručenie vzniká jednostranným písomným vyhlásením ručiteľa, že uspokojí
pohľadávku veriteľa, ak tak neurobí sám
dlžník. Zákonník práce umožňuje v prípade
ručenia zabezpečiť všetky pohľadávky nielen zamestnávateľa, ale i zamestnanca. Ručiteľ sa teda zaväzuje, že vo vzťahu k veriteľovi, ktorým môže byť tak zamestnávateľ,
ako i zamestnanec, uspokojí nárok veriteľa,
ak tak nevykoná dlžník. Ručiteľ je osoba
odlišná od dlžníka a môže ním byť tak fyzická ako aj právnická osoba. Zákonník
práce nevylučuje, aby ručiteľom bol aj spolupracovník dlžníka. Zriadením záložného
práva možno zabezpečiť len relatívne úzky
okruh pohľadávok zamestnávateľa, ktorým
sú nárok na náhradu škody na zverených
hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný
vyúčtovať a nárok na náhradu škody, ktorú
zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi
úmyselne. Záloh sa obmedzuje výlučne na
nehnuteľnosti, ktoré zamestnanec vlastní
a obdobne ako v prípade ručenia, aj zmluva
o zriadení záložného práva sa musí uzatvoriť v písomnej forme.

4

dôchodky / POLITICKÁ INZERCIA

humensko
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QD6ORYHQVNXDMHGQD]QDMVWDWRþQHMãtFKåLHQDNpVRPNHG\SR]nal,
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åHWiWRSDQLMHSULSUDYHQi]RPULHĢ³-HMSULDWHOLD
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WOPRþLĢQDPHG]LQiURGQHMVFpQH3ULMDOLMXY(XUySVNRP
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QDSUYêNUiWWDNPHUQHQiMGHWH'RWHUD]MXQDYãWHYXMHYHĐD
REGLYRYDWHĐRvĐXGLDQDĖXQH]DEXGOL

åLYR]DXMtPDRYHUHMQpGLDQLHDMNHćåLMH]RVNURPQpKR
RSRORYLFXQLåãLHKRG{FKRGNXDNRPRKODPDĢNHE\POþDOD
DQHERMRYDOD]DSUiYDSUDFXM~FLFK
3ROLWLFNpVWUDQ\VDSUHGKiĖDM~YWRPDE\]tVNDOLQDVYRMX
NDQGLGiWNXRVOĖXM~FHFHOHEULW\-DVRPQHVPLHUQHKUGê
åHVDV~þDVĢRXQiãKRKQXWLDVWiYDåHQDNWRUiP{åHE\Ģ
VYRMRXRGYDKRXDQH]ORPQRVĢRXY]RURPSUHYãHWNêFK
SUDFXM~FLFKNWRUtGQHVRKêEDM~FKUEW\YQHĐXGVNêFK
SRGPLHQNDFKDWYUGLDåHVRVYRMLPLåLYRWPLQHP{åX
QLþURELĢ0\YiPRGND]XMHPHåHVDWRGiåHVL]DVYRMX
SUiFX]DVO~åLWHYLDFDåHVDQLNG\QHY]GiPH
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XQHMWDNPHUURN90ROGDYHQDG%RGYRX]DORåLODRFKRWQtFNH
GLYDGORNWRUpVSiMDOR6ORYiNRv0DćDURYL5yPRv6WiOHVD
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YOiG\VLUR]ORåLODVWDQD]DþDODKODGRYNXNWRUiWUYDODWDNPHU
WULWêåGQH9WHG\VPHVDVSR]QDOL3tVDOVRPRQHMþOiQN\
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]DYãHWNêFK³SRYHGDOD]URQHQH3DPlWiPVDDNR
VRFLRORJLþND=X]DQD.XViYWHG\]QHSRNRMHQHYDURYDOD
YHUHMQRVĢÄ%H]DNpKRNRĐYHNSiWRVXYiPR]QDPXMHP

Eduard Chmelár
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Ako sa v roku 2020 zvyšujú dôchodky – stručný prehľad
Ponúkame stručný výklad, komu, ako a za akých podmienok sa zvyšujú dôchodky.
Čiastkový dôchodok
Dôchodok, ktorého suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine podľa predpisov Európskej únie alebo podľa
medzinárodnej zmluvy, sa zvýši o 2,9 percenta
mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o
pomernú časť pevnej sumy zvýšenia, ktorá
zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal
čiastkový dôchodok podľa právnych predpisov
Slovenskej republiky.

Výpočet a suma minimálneho
dôchodku

Vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky vymerané zo starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý v roku
2020 už bol zvýšený.
Zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa
posudzuje samostatne. Pevná suma zvýšenia
dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice
nezodpovedá polovici pevnej sumy zvýšenia
dôchodku vyplácaného v plnej sume.
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378,50 €

30

33 % priemernej
mzdy

334,30 €

41
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+
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384,80 €
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+
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338,50 €
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+
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391,10 €
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342,70 €
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+
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397,40 €
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+
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347,00 €

44

33 % PM
+
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403,70 €
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33 % PM
+
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351,20 €

45

33 % PM
+
Ŀ0

410,00 €

Tabuľka - zdroj: SP

Nezvyšujú sa
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Jana Paľová

0908 979 512

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
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párny týždeň:
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nad Topľou
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Humenné, Brestov, Papín, Závadka, Medzilaborce, Dlhé nad
Cirochou, Zemplínske Hámre,
Čemerné, Vranov nad Topľou,
Sečovská Polianka, Sedliská, Slovenská Kajňa, Tovarné, Zámutov
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Vranov n/Top¾ou

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
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
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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ÐÐÐ Ð4ĞFMBMSÐNP?VÐXÐNPĖAÐTMÐTĞơI?AF
ÐX?@CXNCıCLhÐS@WRMT?LGC
,ĖQRSNLĖÐKXB?Ð  ÐÑ
?ÐTWNJĖA?LGCÐACQRMTLĞAFÐ
LĖFP?B

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

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t3VǏOâQSBDPWOÓLoSVǏǏJTUFOJFoûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ#5ûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ$PEûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ

;JNOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
+ príplatky a 0%.&/:
,dispecing2@aii.sk

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

ͽààà̞àͽààà
ͽààà̞àrenewal.adz@gmail.com

U
D
O

TOP
PRA

CO

KY

Výročia a udalosti
členovia štvorice Beatles odmietli ponuku 30 miliónov dolárov za
obnovenie skupiny.

19. januára 1976
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+7Ð(3Ð.-,ē)+#ÔÐ.0#ÐƠ#,7ÐÐ+3Ơ-4

7Ȅ)&1ßàȅ&3,1,-&0

*&),*à)ß ,à73,)'1ß

ͽͽààà ààͽàà

S

ʶÑ0()"+Ȏ(Ñ...........9,96 EUR
ʶÑ373 à/ß1/(Ñ...........9,96 EUR
',$-0+Ă!'#Ð,Ð2#* Ðİ 

%ɥ"ǳ1ßà-/ǳ!2à

PRAVIDELNÝ TURNUS.
3 72-4,'#Ð8"0+ Ð"-4-8Ð8-Ð1*-4#,1)
ƠÐ,Ð.0!-4'1)-Ð Ð2'#ƠÐ8"0+

-/Ȏ'*ßà*2ȅ,3à",à+ß*ß!(à

TURNUSOVÁ PRÁCA

Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom &%+ßȶàK>àMOȚ@RàSàȴ /

ȅß+6
à
+à-/ǳ!2à",àȴ/

VIDOSA S.R.O.
Ð,Ă123.Ð'&,#Ĳ

85_002

naletiska@gmail.com

RGYH]LHPHDåRV{E

94-0009

INZERCIA

-!/+.)!1,+ (%,+ *!/2
*"%**D*?.,-910,-+'0-/?-0
8% )!
 2!*/ +,(/%( )%(%<*+1
!0-* *%$4 +.C*./10
*+1!&)+ !-*!&-!#%+*9(*!&
*!)+*%!
 2+(%3+ ,+1! *!,+/-!./*;
)!,-!.1! D!*;A!!*/1!B)%
+-!1! !(D+-+;-!/+2
)(,-+'0-/?-,-!.'?)CD%
*!>(++,+ 1+ 
 3%./%C'/+1>!/'+)(3/@$/+
+,!-9%;,-+.,!$! 3%*9-+ *:
12>!/-+1*%!)=A!,+/1- %CD%+(
1,+3 ;(!*6%-+'@(!+.+,!
*%3! !(%(&.1! !*;))!-0

www.naletiska.sk

U

saludosro@gmail.com
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Výročia a udalosti
je Sviatok svätého Františka Saleského,
patróna spisovateľov, novinárov a tlače.

24. január

61_0025
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IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09
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VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
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POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

humensko
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TES
SÁROV
��
���������

�������������������

TPP ��������������������������������

TIP na výlet

STAJAN Slovakia, s.r.o.
��������������������������������

HĽADÁ

��������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������

zamestnancov?

externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA
schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

������4/hod. (základ) + 1,33€/hod.
��������������������������������
(výkon) + príplatky + stravné lístky
������������� ������

INZERUJTE S NAMI!

REGRUTÁTOR/KA

ceny už od
JASENOVSKÝ HRAD

12€

0908 979 512

33-0006

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

33-0005

(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

85_0042

UBYTOVANIE ZDARMA
�������� ������������

HĽADÁTE

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

OPERÁTOR/KA VÝROBY:

������������������������������������
413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
����� in
nfo
fo@g
@gsk
sksrro.sk
k

85_0033

85-0008

 �������������������
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Dajte svoj krúžok
JTFKPQOPCMQPEKMCPFKF½VM[

8JPWVÉ1ė#01PGO½PKMVQFQzKXQVPÅƃGM[! Ostávajú iba tí, ktorí si to odmakali.
>ã`jÛşLÞ?i>>``?ÌiÛßV ÄÛßV şÕ`]LÛÛ«ÀÌÀÕ«V
>>w° ?Û>i«ÀiÃÌÀ]>LÞâ>{ÀÞÕ?â>]ãi«ÀiÛ?Ã`?ãÕÕÀLŰ
ÕÃ«VÌÛiÀLÌÞ°0CwGUNQXQRNCVÉCCLVGTC\DWFÖXwGVEKUÖêCUPÉRQUNCPEK
MCPFKFQXCĹ\|RQUNGFPÙEJOKGUVPCwGLMCPFKF½VM[ƂiŋÛi`i]ãi«iÃ>VV 
ÌÛÀ`i«À?ViLÕ`Ö>V]Û>ViÀâV `>«Õ?ÃŰ`ßV ÃÌÀ?]ÌÀj
ÃşÕLÛ>ÃÌjyiÞÛ«>À>iÌi°0GX[OGPKNKRTQURGEJ\CUXQLGUXGFQOKG
PGRTG\NKGMNKMCD½VC\CVQUKKEJX½zKO6ÉVQĘWFKCUK\CUNÖzKCX½wMTÖzQM
CXGTÉOzGRQUNGFPÉDWFÖRTXÙOK
5FÐXGTQW

DÁRSTVO

<QXwGVMÙEJUÉNDQLWLG\CHCTO½TQX `«
-ÛiÃÕ>Liâ«>ÌiÛâ`i?Û>v>À?ÀÛÛL>ÃÌ â?Û > «âiÛßV  Ö«À>Û° Ã> 
â>Ûi`iiÛßÃÕ ÛßV `V `Û>«ÀiiÃÌÃßV  > LiVßV  «V>ÌÛ° i «ÀiÃÛi`ŉiß
ãi«À>VÕÖVşÕ`>]Ãâ>ÃÖã>i«ÄãÛÌ°

Natália
MILANOVÁ
KULTÚRA

%JT½PKUNQDQFWUNQXCMWNVÖTWCOÅFK½6ŋ>>
iÃ>¹âi>ºÕã>Ì>iâÞÃi?ÃiÀ?V>
Ûi>Ì>ŉÛj â?>°1V À?>Û>Äi«i>âi
«Ài`ãß«`Û`«ÀÛßÀLi>Õ`ÛâÕ?ÞV  `i° 6 «>À>iÌi «ÀiÃ>`âÕi À>`?Õ
âiÕ w>VÛ>> LÛÞ >ÄV  ÕÌÖÀÞV 
«>>Ì°

ZDRAVOTNÍC

TV

ŽIVOTNÉ PRO

BEZPEČNOSŤ

2QOQJQN wVWFGPVQO RT½XC JCUKêQO C P½O
XwGVMÙO WwGVTKN RGPKC\G *ÀiÃ>` ÃÀ?Ìii V«iÌÃi «À>Ýi â «>ÌV  ÀÛ > ÌÀ°
"V À?ÛßÃÕ Ûj`V `ÞLßÛ>ßV  >ÃŉÛ°
*` >i>ÕâÞÄÌ?ÌÞV `Ì?V>wÌÛÞV 
LLÃÌÛ `ÃÌÖ« â ÃÛi vÕVi «Àiâ`iÌ
>ÃŉÃj âLÀÕ°

8GTÉ zG X[VTXCNQUĹ X DQLK \C RTCXFW C URTCXQFNKXQUĹ RTKP½wC XÙUNGFM[ * ÀV  Ã> Þ
Ã> Õ «`>À âÀÕÄŰ iŉ>ÀÛi >iÃÌi°
Öv>]ãiÖÃVÛ>>ÛÀ> Û>]ÌÀßV >iÃÌiÀÞV À?]LÕ`Ö«ÃÌ>Ûi«Ài`Ã«À>Û`ÛÃŰ° *ÀiÃ>` > â? «ÀÌ ÌâÛ° L>Ã>ÀÕ]
ŉÃiÃ«ŉiâ>LÀ?ŉiÕ>ÄV iÃÛ°

Miroslav
SOPKO

Ján
M A RO S Z
DOPRAVA

ŠKOLSTVO

$QLWLG\CURQĘCJNKXÖFQRTCXWPC5NQXGPUMW
Vi]>LÞÛ`ŉiÃÌ?Û>V >>LÞÛ>Þ>â`>ŉ>Ã°-«ÕÃiÝ«iÀÌßÌ«À«À>Û«iÝß«?Ã«ş> Ûi`«À>ÛÞ«Ài
-ÛiÃ ÜÜÜ°Ã«> Û>`«À>Û>°Ã®°  `L` >şÕiÄivÌÞÛ`«À>Ûi°*i Ì>Õ
ÕÃi`ÃŰÕã`Û>>À>`Ìi>ãiiâV°

Eduard
HEGER

Marek
KRA JČÍ O

Ján
BUDA JSTREDIE

8 RCTNCOGPVG \CUVWRWLG RT½XC WêKVGĘQX
->ã Ã>  `LÖÀ>Ű âLÞÌŉÖ LÞÀÀ>VÕ] >«À>`âÀÕÄi«ÛÃÌÌ>ŉŰiiÌÀVÖ
ÌÀi`Õ  Õ° 6ŋ>> i  «À?V âÃÌ> `iŰ
ÛÄ>V «ÀÃ«iÛ>Ûâ`i?Û>i°*Õ>âÛ> > iÃ«À>Û`ÛÃŰ Û `iţÛ> ÕV ?À] Õ«À>ÌÛ>ŉi] ÄÛ > > Ûŋ>> ÌÕ
>Ö`iÃÛÞÄÄi«>ÌÞ°

Prečo si poslanci OĽANO
zaslúžia váš krúžok:

FINANCIE

ᅛ
ᅛ

.GM½T MVQTÙ \NGRwWLG \FTCXQVPÉEVXQ Po tom
>Û?`>â`Û >ViÞiÛ«ÀiŰ>ãV ÀßV 
«>ViÌÛ] ÛÞLÛ>] >LÞ ViÞ ÌßV Ì iÛ
«BŰiÃ>«Û`ÖÖÀÛiţ°.Ì?Ì>â`À>ÛÌ?
«ÃŰÛţ>«i ` >i]âÀÕÄ>iÛß `Ö
â?>âÕ]>`}Ì>â?VÕi`ÕiÌÛ°6ŋ>>
>ÀiÛiÃ> iãÕV >ÀÌ>ÌÛiÀ}>â?Vi
`ÃÌÀLÕÛ>Ű şÕŋ Û Ö`â «ÌÀ>ÛÞ ÌiÃi «
`?ÌÕi?iÌÀÛ>ÛÃÌ°

%JT½PK PCwG URQNQêPÅ RGPKC\G C MQPVTQNWLG
TQ\RQêGV*À«À>Û>«`iş>Ã>>ÌÛÀLi£ÇÎ
â?Û° <>LÀ? Û?`i âÛßÄŰ `   >À`Þ
iÕÀ] ÌÀj LÞ «>Ì >ã >Ãi`ÕÖVi }iiÀ?Vi
> ÖÀ V  `V `Û] â`À>ÛÌVÌÛ> ŉ ÄÃÌÛ>° *À«À>Û ÀiVi«Ì > â`À>Ûj ÛiÀij w>Vi > «>ÌÀi> > «`«ÀÕ À`i «ÌÞ]
ÌÀj ÃÖ ÃÖŉ>ÃŰÕ ?Ä  «À}À>Õ > « ÛşL?V V ÛiiÀßV ÕÛiÃŰ`ãÛÌ>°

ᅛ

6XTFQRTCEQXCNKEGNÅXQNGDPÅ
QDFQDKGCD[X½UQRÀĹ
RTGUXGFêKNK
/CLÖEJCTCMVGT1UVCNKXJPWVÉ
CLMGìXGFGNKzGRÐLFW\MQPEC
MCPFKF½VM[
8[RTCEQXCNKUCPCwRKêMQXÙEJ
QFDQTPÉMQX

8;41<*1&7,'6'

HGDTW½TCOÐzGVG\CMTÖzMQXCĹ
|MCPFKF½VQX

#/'&2Æ=!;'ěV·ޝç !2'AÆ=-9£Ì393#239ধlçmTT8'9Ģ!290ÆÚ2-!lÁmT   T Æ13$0Æ¤¥cT¥8!ধ9£!=!T ޝV¥f3&Æ=!;'ěV 9W8W3WTࡪ;'(!2!3@A'9!cT<৸31#'830T ޝV¤¤c8'+-32 9W8W3WTࡪ;<&'2;90ÆT82!=!T ޝV¤
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PÔDOHOSPO

Gábor
GRENDEL

031190175

Martin
FECKO

