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CHCETE MENIŤ OKNÁ?
Ponúkame len

SLOVENSKÉ OKNÁ!

ŽALÚZIE
interiérové, exterierové

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

SIETE PROTI HMYZU
pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ROLETKY
látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

UNITERMONT
Kukorelliho 60, HUMENNÉ

(oproti Mestskému úradu)

0915  856  447
unitermont@gmail.com

za NAJLEPŠIE CENY !
TIENIACA TECHNIKATIENIACA TECHNIKA

Overená kvalita
od  Slovenských výrobcov

Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie

Odborná montáž

Overená kvalita
od  Slovenských výrobcov

Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie

Odborná montáž

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

GARANTUJEME najnižšie ceny! Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie, rozdiel Vám vrátime.

Privítajme prvé
letné dni novými zľavami!
Privítajme prvé
letné dni novými zľavami!
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Realizujeme komplexné stavebné práce a rekonštrukcie domov, bytov,
polyfunkčných objektov.

/sadrokartonárske práce, dlažby , stierky, altánky, celé stavby na kľúč/

G&V - stav s.r.o.G&V - stav s.r.o.

Bližšie info: gsvstavs.r.o@gmail.com, 0908 342 576, 0915 148 405
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GAUCH
s.r.o.s.r.o.
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PREPICHY
        POD CESTY
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Kúpim stav. pozemok v Lackovciach
do 30.000€. tel. 0903 573 005
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ

PRÁCE

0907 572 001
minibagrom

62
-0
03

5

Najlepšie ceny okien v okolí...
PROFI PRÍSTUP   RÝCHLE DODANIE   KVALITNÁ MONTÁŽ
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Navždy nás opustila významná diva-
delná a filmová herečka a recitátorka 
Eva Kristinová (5. 8. 1928 - 14. 6. 2020) 
vo veku nedožitých 92 rokov.

Eva Kristinová začala štúdium na 
bratislavskom Odbornom divadelnom 
kurze v roku 1948. Už po prvom ročníku 
ju vtedajší šéf činohry SND a súčasne 
pedagóg Odborného divadelného kur-
zu Jozef Budský prijal za členku súboru 
Slovenského národného divadla. Našej 
prvej divadelnej scéne ostala bez prestáv-
ky verná ďalších takmer štyridsať rokov.

Eva Kristinová dokázala svoje posta-
vy na divadelných doskách, v televízii a v 
rozhlase vykresliť s psychologicko-realis-
tickým detailom. Stvárnila ženy pevných 
názorov, ktoré radšej ako ideály obeto-
vali vlastný život. Pozornosť si získala 
ako predstaviteľka shakespearových 
postáv, ale aj v postavách hier nemecké-
ho dramatika Bertolta Brechta. Preslávili 
ju televízne spracovania titulných úloh 
z Alžbety Anglickej, Márie Tudorovej 
či Lucrezie Borgie a tiež rad postáv zo 
slovenskej klasiky stvárnených pred ka-
merou – Kubo, Rysavá jalovica a ďalšie. 
Vynikala v recitačnom umení. Prezident 
SR Ivan Gašparovič udelil 1. septembra 
2008 Eve Kristinovej Rad Ľudovíta Štúra 
I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti 
rozvoja slovenského divadelného ume-
nia a kultúry.

Na divadelných doskách stvárnila 
Eva Kristínová približne 80, väčšinou 

dramatických postáv. Z jej vzťahu k ľu-
dovej poézii, piesňam a obradom sa od-
vinula línia postáv slovenskej ženy - Zuza 
Javorová v Ženskom zákone, či Zuzka v 
Statkoch zmätkoch, Eva v Bačovej žene. 
Protipólom jej ľudových postáv boli kre-
ácie kráľovských typov žien, kde v pred-
nese mohla uplatniť sklony k heroickému 
pátosu, vzdoru a vášni – Lady Macbeth, 
Kleito v Atlantíde, Gertrúda v Hamletovi.

„Buďte sami sebou! Neštylizujte 
sa do póz, nekopírujte si na tvár masky 
iných! Snažte sa využiť čas, ktorý máte 
a bol vám daný, aby ste sa čo najviac do-
zvedeli dobrého, čo najviac potrebného 
a potom uvidíte, že len na tom sa dá bu-
dovať celý svoj zmysluplný život. Keď do 
seba naberiete plytkosť, tak už nikdy na 
nej nebudete môcť nič stavať,  lebo plyt-
kosť je piesok. Ten sa rozsype. 

V živote treba vybudovať pevné fun-
damenty a robiť to s radosťou a chuťou.“ 
(Eva Kristínová)

S úctou...

Navždy nás opustila pani Eva Kristinová

» red
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A sú tu zas

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Povodne. Kým pred dávnejšími de-
saťročiami našich predkov zapla-
vovali veľké vodné toky, dnes nám 
ničia domovy a záhrady potôčiky a 
jarky.

Nie, nie je na vine Medard – vra-
via meteorológovia a argumentujú, že 
Medard „prší od západu“, kým toto po-
časie, ktoré tu v júni máme, prichjádza 
od východu. Je mi veľmi ľúto všetkých 
pracovitých ľudí, ktorým živel v se-
kunde zmenil ich domovy, celoživotné 
dielo, na skládku už viac nepoužiteľ-
ného odpadu. Určite v rámci mojich 
osobných možností nejako pomôžem. 
Lebo ľudia si majú pomáhať. To ich 
robí ľuďmi.

Ľúto mi je pri pohľade na takú 
spúšť. O to viac ľúto, že sa pravidelne a 
čoraz častejšie opakuje. Viac menej pri-
chádza s každým lokálnym silnejším 
či časovo dlhším dažďom. Zaplavujú 
nás malé potôčiky a jarky, priekopy. 
Každý rok. A každý rok vidíme tie isté 
obrazy a počujeme tie isté výpovede vo 
večerných spravodajstvách – hádam 
už od „Jarovníc“. Tamojšia tragédia 
sa udiala takmer pred štvrťstoročím. 
Áno, čas letí. Iba reči akosi zostáva-
jú. Ustaraní starostovia, čakajúci na 

akési spasiteľské eurofondy, občania 
poukazujúci na nevyčistené priekopy, 
potôčiky. A koľkože hektárov lesa to za 
to štvrťstoročie z našej krajiny zmizlo? 
Koľko pôdy sme zaasfaltovali, zabetó-
novali?

Nuž, „za starých čias“, keď ešte žili 
gazdovia a keď tí gazdovia ešte gaz-
dovali, bolo všetko akosi inak. Každý 
si pred domom svoju priekopu pravi-
delne čistil aj bez eurofondov, z hory 
doviezol iba toľko dreva, koľko potre-
boval na stavbu či opravu chalupy, z 
kameňov na roliach staval hrádze, me-
dze, na ktorých vyrastali remízky, ve-
del, že na svahu sa orie po vrstevnici a 
nie v smere spádu toho svahu. Aj domy 
si naši predkovia v určitých lokalitách 
stavali na vyvýšenú „deku“, neraz aj 
meter nad úroveň okolitého terénu.

Naši predkovia to vedeli a doká-
zali sa pred prívalmi vody 
účinne brániť. My máme 
poistky v poisťovniach a 
oči pre plač. Ale to naozaj 
nestačí. Treba sa vrátiť k 
rozumu. K prírode. K 
ohladuplnosti k nej.

Je najvyšší čas. 
S pozdravom

87
-0
00

8

PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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TIP na výlet

Vodná nádrž
D O M A Š A
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030 ROKOV NA TRHU

390 EUR
1090 EUR

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ, 
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!
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STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988
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Prevádzka: Mlynská 1333/136, 093 01 Vranov nad Top¾ou

PONDELOK - SOBOTA
na tel. objednávky

0907 208 730
0918 762 328

Masérske službyMasérske služby

OTVÁRACIE HODINYOTVÁRACIE HODINY



HU20-26 strana- 4

tip na výlet Najčítanejšie regionálne noviny
4

Jaskyne sú prekrásnymi prírodnými 
úkazmi, ktoré svojimi pozoruhod-
nosťami oslovujú veľké množstvo 
ľudí. Tie, ktoré sú na Slovensku sprí-
stupnené patria medzi skutočné 
klenoty našej vlasti a viaceré z nich 
sú známe v celej Európe a dokonca i 
vo svete. Nechajte sa aj vy zlákať na 
zaujímavé cesty za ich poznávaním.

Na Slovensku je známych viac ako 
7100 jaskýň, vrátane kratších jaskýň 
previsového charakteru. Najviac re-
gistrovaných jaskýň sa nachádza v 
Slovenskom krase, Nízkych Tatrách a 
Spišsko-gemerskom krase - Slovenský 
raj, Muránska planina, ako aj vo Veľkej 
Fatre, Západných, Vysokých a Belian-
skych Tatrách.

Znovuotvorenie našich 
sprístupnených jaskýň

Správa slovenských jaskýň v uply-
nulých dňoch ohlásila znovuotvorenie 
všetkých našich sprístupnených jaskýň. 
Spolu ich je trinásť a otvorené budú 
pre záujemcov v štandardných časoch, 
teda tak ako bývajú jaskyne otvorené 
počas sezóny. Vydať sa tak môžete do 
Belianskej jaskyne, Brestovskej jasky-
ne, Bystrianskej jaskyne, Demänovskej 
jaskyne slobody, Demänovskej ľadovej 
jaskyne, Dobšinskej ľadovej jaskyne, 
Domice, jaskyne Driny, Gombaseckej 
jaskyne, Harmaneckej jaskyne, Jasov-
skej jaskyne, Ochtinskej aragonitovej 
jaskyne, a Važeckej jaskyne. Všetky 
uvedené sprístupnené jaskyne sú vy-
hlásené za národné prírodné pamiatky 
a ich ochranu a prevádzku zabezpečuje 
Správa slovenských jaskýň ako organi-
začná zložka Štátnej ochrany prírody 
Slovenskej republiky. Ochtinská arago-
nitová jaskyňa, Domica, Gombasecká 
jaskyňa, Jasovská jaskyňa a Dobšinská 
ľadová jaskyňa sú zaradené dokonca aj 
do svetového prírodného dedičstva.

Obdivujte kvapľovú výzdobu 
aj mohutné podzemné siene

V porovnaní s inými prírodnými 
javmi sa jaskyne vyznačujú mnohý-
mi svojráznymi až unikátnymi črtami, 
ktoré zvýrazňujú tajuplnosť podzemia. 

Nevšedný a dlho nezabudnuteľný je 
pohľad na rôznorodé útvary kvapľovej 
výzdoby, vodou vypreparované skalné 
tvary, mohutné podzemné siene, pod-
zemné kaňony pretekané hučiacimi 
vodami alebo priezračné jazerá. Domi-
nantným znakom niektorých jaskýň 
je ich zaľadnenie. Známe sú aj nálezy 
kostí vyhynutých zvierat. V našich jas-
kyniach sa okrem netopierov vyskytuje 
veľa druhov drobných živočíchov pri-
spôsobených životu v podzemí. Keďže 
človek sa dostával do jaskýň už v dávnej 
minulosti a niektoré z nich dokonca v 
praveku osídlil, sú aj miestami histo-
rických pamiatok a archeologických 
nálezov.

Najväčšie pozoruhodnosti 
slovenských jaskýň
-Jaskyňa Domica patrí medzi naj-
významnejšie lokality výskytu sintro-
vých štítov a bubnov na svete.
-Gombasecká jaskyňa je výnimočná 
výskytom tenkých a krehkých trubicovi-
tých sintrových brčiek.
-Najväčšie náteky bieleho mäkkého sin-
tra sú v Harmaneckej jaskyni.
-Najväčší objem ľadu je v Dobšinskej 
ľadovej jaskyni, ktorá patrí medzi naj-
významnejšie ľadové jaskyne na svete. 
Medzi významné ľadové jaskyne patrí 
tiež Demänovská ľadová jaskyňa.
-Medzi jaskyňami s aragonitovou výpl-
ňou je najvýznamnejšia kryptokrasová 
Ochtinská aragonitová jaskyňa na Hrád-
ku v Revúckej vrchovine, náhodne obja-
vená pri razení geologickej prieskumnej 
štôlne v roku 1954. Bohatosťou a rôzno-
rodosťou foriem aragonitovej výplne sa 
radí medzi najhodnotnejšie aragonitové 
jaskyne na svete.
-Najväčší troglobiont – pravý jaskynný 
živočích u nás sa našiel v Gombaseckej 
jaskyni, neskôr aj v Domici. Slepá mno-
honôžka rodu Typhloiulus sp. s dĺžkou 
tela 26 mm; priemerom tela 1,1 mm; 
počtom článkov trupu 77; počtom párov 
nôh 147 je prvým nálezom troglobiont-
nej mnohonôžky na Slovensku. Počtom 
nôh predstavuje najnohatejšieho živo-
čícha našej fauny vrátane povrchových 
mnohonôžok a článkonožcov.
-Najmenší troglobiont, chvostoskok 

Megalothorax tatrensis. bol v roku 2013 
objavený v štyroch jaskyniach Nízkych 
Tatier, vrátane Demänovského jaskyn-
ného systému. Dosahuje veľkosť tela iba 
0,38-0,55 mm a vyskytuje sa prevažne 
na hladine jazierok.
-V jaskynnom systéme Čertova diera – 
Domica v Slovenskom krase sa pozoro-
valo 16 druhov netopierov.
-Najrozsiahlejší je systém Demänov-
ských jaskýň dlhý vyše 41 kilometrov. 
Jeho súčasťou je Pustá jaskyňa, Demä-
novská jaskyňa slobody, jaskyňa Vy-

vieranie, Demänovská jaskyňa mieru, 
Demänovská ľadová jaskyňa a ďalšie 
menej významné jaskyne.

Jediná sprístupnená jaskyňa 
s podzemnou plavbou

Domica je najznámejšou a najdlh-
šou jaskyňou Národného parku Slo-
venský kras a jedinou sprístupnenou 
jaskyňou s podzemnou plavbou pre 
návštevníkov. Jaskyňa Domica spolu s 
maďarskou jaskyňou Baradla vytvára-
jú unikátny jaskynný komplex, ktorý 
sa nachádza na území dvoch štátov – 
Slovenskej a Maďarskej republiky. Na 
prehliadkovej trase, ktorej súčasťou v 
prípade okruhu s plavbou je aj atrak-
tívna plavba po podzemnej riečke Styx, 
môžu návštevníci obdivovať nespočetné 
množstvo sintrových útvarov, z ktorých 
zrejme najviac vynikajú Rímske kúpele 
v Majkovom dóme. Okruh s plavbou má 
dĺžku 930 metrov, z toho plavba je 150 
m. Dĺžka trvania prehliadky pri okruhu 
s plavbou je približne 60 minút a teplo-
ta v jaskyni je od 10,2 do 11,4°C. Okrem 
toho je jaskyňa aj významným archeo-
logickým náleziskom, pretože v nej žil 
praveký človek pred 5-6 tisíc rokmi v 
mladšej dobe kamennej - neolite. Pri vy-

kopávkach boli nájdené rôzne kamenné 
a kostené predmety, ktorých časť môže-
te vidieť vo vstupnej hale.

Opatrenia, ktoré treba 
pri návšteve jaskýň dodržiavať:

Vzhľadom ku stále trvajúcemu riziku 
šírenia nákazy COVID-19 by ste mali pri 
návšteve jaskýň dodržiavať nasledovné 
zásady:
-sledujte aktuálne informácie umiestne-
né priamo pri jaskyniach
-počet ľudí na vstup do jaskyne môže 
byť znížený oproti bežnému stavu - 
možno bude treba viac trpezlivosti pri 
čakaní
-správca jaskyne prispôsobí počet vstu-
pov aktuálnej situácii na prevádzke
-pri návšteve jaskyne si prekryte dýcha-
cie cesty
-udržujte predpísaný odstup od ostat-
ných neznámych osôb
-dezinfikujte si ruky
-obmedzte na minimum dotyky tváre 
rukami
-návštevu odložte, ak sa necítite zdra-
votne v poriadku

Návšteva jaskyne 
s malým dieťaťom

Ak sa chystáte na návštevu jaskyne 
spoločne s deťmi, mali by ste zvýšiť 
pozornosť. Správa slovenských jaskýň 
žiada návštevníkov, vzhľadom k zvýše-
nej návštevnosti rodičov s veľmi malými 
deťmi od 1 do 4 rokov, aby pri prehliad-
kach fyzicky náročnejších jaskýň mali k 
dispozícii ruksakové sedačky. Umožní 
to zvládnutie prehliadky jaskyne v sta-
novenom čase. Týka sa to všetkých, ale 
najmä nasledovných jaskýň: Demänov-
ská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, 
Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänov-
ská ľadová jaskyňa, Harmanecká jas-
kyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa, 
kde je možný vstup deťom len od 6 ro-
kov, nakoľko je to dané obtiažnosťou 
prehliadkovej trasy jaskyne.

Informácie poskytla ŠOP SR a Správa slo-
venských jaskýň, foto autor Pavol Staník

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Sprístupnené jaskyne patria medzi skutočné klenoty Slovenska 

Spoznajte krásy slovenských jaskýň

Demänovská ľadová jaskyňa

TIP NA VÝLET Najčítanejšie regionálne noviny

Brestovská jaskyňa

Nezabudnite!
Skôr ako sa vydáte do niektorej z 13 
sprístupnených jaskýň, sledujte a 

overte si aktuálne informácie aj na 
stránke Správy slovenských jaskýň 

ssj.sk
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Ministerstvo hospodárstva Sloven-
skej republiky môže na základe zá-
kona o poskytovaní dotácií poskyt-
núť dotáciu na úhradu nájomného, 
ak užívanie predmetu nájmu bolo 
v súvislosti so zamedzením násled-
kov šírenia nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 znemož-
nené. 

Dotácia sa týka tých nájomných 
vzťahov (vrátane nájmov majetku štá-
tu), ktoré vznikli najneskôr 1. februára 
2020, ktorých predmetom je miestnosť 
alebo jej časť alebo súbor miestností 
určené rozhodnutím stavebného úradu 
na iné účely ako na bývanie a v ktorých 
nájomca predáva tovar alebo poskytuje 
služby konečným spotrebiteľom vráta-
ne súvisiacich obslužných priestorov 
a skladových priestorov, alebo trhové 
miesto. Nepôjde teda o nájomné vzťa-
hy, ktorých predmetom je nájom sta-
vieb alebo pozemkov.

Aj keď je príjemcom dotácie na 
úhradu nájomného nájomca, o dotáciu 
žiada prenajímateľ v mene nájomcu 
a na svoj vlastný účet. V nájomných 
vzťahoch uzatváraných podľa zákona 
o správe majetku štátu v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon o sprá-
ve majetku štátu“) sa za prenajímateľa 
považuje Slovenská republika, zastú-
pená príslušným správcom majetku 
štátu (ďalej len „správca“).

Osobitný režim počas pandémie pri 

nájme majetku štátu je upravený v § 13c 
ods. 6 zákona o poskytovaní dotácií, 
podľa ktorého sa nájomné počas ob-
dobia sťaženého užívania za prenájom 
nehnuteľného majetku štátu znižuje na 
polovicu, ak správca ako prenajímateľ 
podá žiadosť o dotáciu na úhradu ná-
jomného. O zvyšok pôvodne dohodnu-
tého nájomného (vo výške 50% nájom-
ného) správca požiada v mene nájomcu 
formou elektronického formulára od 
ministerstva hospodárstva.

V konečnom dôsledku nájomca 
de facto priamo neuhradí správcovi 
žiadne nájomné, pretože pôvodne do-
hodnuté nájomné sa zníži o polovicu 
zo zákona a zvyšná časť pôvodne do-
hodnutého nájomného bude správcovi 
uhradená na jeho účet z dotácie minis-
terstva hospodárstva.

Čo s nešťastným nájomným

» Zdroj: MF SR
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

oblastné zastúpenie pre východný región

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 6. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Sú ľudia, ktorých ničí alkohol, drogy 
alebo hazardné hry. Mení sa ich sprá-
vanie a výzor. A sú aj ľudia ktorých 
menia peniaze, moc a sláva. Mení sa 
ich správanie aj výzor. 

Tí prví končia niekedy na ulici, tí 
druhí na rôznych VIP večierkoch. Strá-
cajú postupne citlivosť k svojmu okoliu 
a dovoľujú si stále viac. Sú nenásytní, 
arogantní a myslia si, že zákony pre nich 
neplatia.

Poznám jedného „podnikateľa.“ Ku-
puje si drahé autá a užíva si luxus - z pe-
ňazí, ktoré mu zarábajú iní ľudia. Neváži 
si ich a chce z firmy stále viac - služobný 
Rolls - Royce a ďalšie márnivosti. Svojimi 
drahými hračkami sa rád vychvaľuje v ča-
sopisoch. S ľuďmi ho spájajú len peniaze 
a cesta k moci. Túži po obdive a kupuje si 
v médiách o sebe obdivné články. Penia-
ze sa pre neho stávajú drogou - potrebuje 
ich viac a viac. Pomáhajú mu získať moc a 
falošnú slávu.

Sú dve skupiny ľudí, ktorí majú prob-
lém. V jednej sú ľudia, ktorí skončili na 
ulici, nemajú peniaze ani strechu nad 
hlavou. Alkohol im pomáha prežiť a stá-
vajú sa na ňom závislí. V druhej skupine 
sú tí, ktorí majú nadbytok peňazí a sta-
vajú sa závislí na moci a sláve. Myslím 

si, že sú na tom ešte horšie ako tí prví. 
Tých prvých ľudia často ľutujú, tých 
druhých nenávidia. Tí prví sú už na dne, 
tých druhých pád ešte čaká. Niektorým 
moc stúpla do hlavy tak, že sa budú pre-
zliekať z oblekov do väzenského úboru. 
Ešte aj na súdoch vystupujú arogantne 
a sebavedomo. Tí, ktorí sa ocitli na dne 
sa pokúšajú vstať. Pyšní a sebavedomí 
egocentrici tiež padli, ale nevšimli si to. 
Chudobní a hladní sa zachránia skôr, ako 
bohatí a presýtení.

Mnísi sa pripravovali na boj proti za-
maskovanému zlu v púšti. Evagrius Pont-
ský alebo Ján Kasián hovorili o tom, že 
dobré veci sa môžu stať pre človeka zlými, 
ak ich nezvládne - napríklad maškrtnosť 
a závislosť na vyberaných jedlách, zlé 
myšlienky, láska k peniazom, hnev, ne-
schopnosť naplniť sa radosťou, lenivosť a 
chvastanie sa. 

Kto je viac ohro-
zený zlom - tí, ktorí 
stratili všetko, alebo 
ti, ktorí chcú všetko 
mať? Tí, čo skončili 
na ulici, alebo tí, 
ktorí bývajú 
za vysokými 
plotmi?

Peniaze, moc a sláva

» Ján Košturiak

Zamestnávatelia a SZČO majú mož-
nosť odkladu poistného aj za jún 
2020. samozrejme, až po splnení is-
tých pravidiel.

Zamestnávatelia a samostatne zá-
robkovo činné osoby (SZČO) majú pre-
dĺženú lehotu na zaplatenie poistného 
za jún 2020 až do 31. decembra 2020. 
Vyplýva to z nariadenia vlády o splat-
nosti poistného na sociálne poistenie 
v čase mimoriadnej situácie, núdzo-
vého stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s ochorením 
COVID-19 zo 17. júna 2020.

Odklad splatnosti poistného na so-
ciálne poistenie za mesiac jún 2020 do 
31. decembra 2020 platí iba pre zamest-
návateľov v časti poistného za zamest-
návateľa a pre povinne poistené SZČO, 
ak ich čistý obrat alebo príjem z pod-
nikania a inej samostatnej zárobkovej 
činnosti v uvedenom mesiaci poklesol 
o 40 percent a viac. Lehota splatnosti 
poistného na sociálne poistenie za jún 
2020 sa za zamestnancov nemení.

Pri odklade splatnosti za mesiac 
jún 2020 dáva Sociálna poisťovňa do 
pozornosti zamestnávateľom a povin-
ne poisteným SZČO, aby na účely urče-
nia predĺženej lehoty splatnosti poist-

ného na sociálne poistenie za mesiac 
jún 2020 Sociálnej poisťovni predložili 
čestné vyhlásenie. Formulár čestného 
vyhlásenia Sociálna poisťovňa v týchto 
dňoch pripravuje a o jeho zverejnení na 
webovej stránke bude včas informovať.

Pokles obratu resp. príjmu z pod-
nikania oznámi odvádzateľ Sociálnej 
poisťovni práve prostredníctvom elek-
tronického formuláru. Zaslanie jeho 
elektronickej verzie zabezpečí rýchlu 
spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej 
splatnosti poistného. Ak nemá prístup 
k internetu, bude môcť Sociálnej pois-
ťovni doručiť jeho listinnú podobu.

Opäť možnosť odkladu poistného

» Zdroj: SP
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28. júna 1914   
spáchal Gavrilo Princip v Sarajeve atentát na Františka Ferdinanda, 
následníka rakúsko-uhorského trónu a synovca cisára Františka Jozefa I..

Výročia a udalosti 2. júla 1995   
Ján Pavol II. navštívil Prešov a modlil sa Akatist s gréckokatolíc-
kymi veriacimi.

Výročia a udalosti
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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Jana Paľová   0908 979 512

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: 
Humenné, Brekov, Jasenov, Ko-
chanovce, Topoľovka, Medzila-
borce, Snina, Čemerné, Vranov 
nad Topľou
 
nepárny týždeň: 
Humenné, Brestov, Papín, Zá-
vadka, Medzilaborce, Dlhé nad 
Cirochou, Zemplínske Hámre, 
Čemerné, Vranov nad Topľou, 
Sečovská Polianka, Sedliská, Slo-
venská Kajňa, Tovarné, Zámutov 

humensko@regionpress.sk

Redakcia: Štefánikova 44
 MICHALOVCE

Humenné

Vranov n/Top¾ou

Snina

Medzilaborce

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
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DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)

0907 164 619

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@zech-sicherheitstechnik.de

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  
+ 8€ netto za odpracovaný deň
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27. júna     
je svetový deň diabetikov, mnoho z nich je 
medzi nami.

Výročia a udalosti

Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom 

MY JU PONÚKAME! 

PRAVIDELNÝ TURNUS.  
UBYTOVANIE ZDARMA, DOVOZ ZO SLOVENSKA

saludosro@gmail.com
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Výhodné platové podmienky. Ubytovanie zabez-
pečené a hradené. Možnosť záloh a nadčasov. 
Prax podmienkou. Náplň práce: Obsluha, nastavo-
vanie a údržba strojov. 

Bližšie informácie na tel. čísle 0915 932 584.

Príjmeme 
ZORAĎOVAČOV 
do ČR
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Mandátnou zmluvou sa osoba označe-
ná ako mandatár zaväzuje obstarať ur-
čitú obchodnú záležitosť za odplatu  pre 
druhú osobu – mandanta, v jeho mene 
a na jeho účet.  

Obchodnou záležitosťou môže byť 
napr. vedenie účtovníctva, poskytovanie 
právnych služieb, uzatváranie poistných 
zmlúv, predaj podniku a podobne. Man-
dátna zmluva je svojim obsahom a účelom 
príbuzná príkaznej zmluve upravenou Ob-
čianskym zákonníkom a spolu s komisio-
nárskou zmluvou a zmluvami o sprostred-
kovaní, resp. obchodnom vedení, ju 
zaraďujeme medzi obstarávateľské zmluvy.  

Mandátna zmluva pre svoju platnosť 
vyžaduje naplnenie podstatných náleži-
tostí.  Medzi tieto náležitosti patrí určenie 
zmluvných strán - mandant a  mandatár. 
Vymedzenie obchodnej záležitosti a spô-
sob zariadenia obchodnej záležitosti -  ob-
chodnú záležitosť, ktorú má mandatár v 
mene mandanta vykonať, musí byť určité a 
presne špecifikované. Poslednou podstat-
nou náležitosťou je odplata - v mandátnej 
zmluve musí byť dohodnutá odmena pre 
mandatára. 

Mandátna zmluva patrí medzi ne-
formálne zmluvné typy to znamená, že 
zákon nevyžaduje písomne vyhotovenie. 
Výnimkou je prípad, keď predmetom zmlu-
vy je záväzok mandatára, ktorý spočíva vo 
vykonaní právnych úkonov v  mene man-
danta, kde mandant musí udeliť písomné 
plnomocenstvo. 

Najpodstatnejšími povinnosťami 

mandanta je najmä odovzdanie mandatá-
rovi informácie a veci, ktoré sú potrebné 
na vykonanie obchodnej záležitosti a na-
hradenie mandatárovi účelne vynaložené 
náklady a  dohodnutú odmenu. Obsahom 
povinností mandatára je zas postupovať 
pri výkone obchodnej záležitosti s odbor-
nou starostlivosťou, vykonať obchodnú 
záležitosť osobne, ak zmluva neurčuje inak 
a odovzdať mandantovi veci, ktoré od neho 
prevzal za účelom vykonania obchodnej 
záležitosti, vrátane povinnosti nahradiť 
prípadnú škodu, ktorú spôsobil na týchto 
veciach.

Medzi najčastejšie dôvody zániku 
zmluvy patrí splnenie záväzku, teda vyko-
nanie obchodnej záležitosti. Vzájomná do-
hoda o ukončení a taktiež samozrejme smrť 
mandatára, resp. zánik, ak mandatárom 
bola právnická osoba. Mandátnu zmluvu 
však možno za zákonom ustanovených 
podmienok  aj vypovedať, a  to buď čias-
točne alebo  v celom rozsahu. Účinnosť vý-
povede nastáva okamžite, ako je výpoveď 
doručená druhej strane. Pri výpovedi zo 
strany mandatára však nastáva účinnosť 
výpovede až koncom kalendárneho mesia-
ca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená mandantovi. 

Mandátna zmluva

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

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

my
to

dáme!
Otvorme si srdcia 

a egÁ pokorme

Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma

TIP na výlet

Zemplínska Šírava
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, dispecing2@aii.sk
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MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
extérnych spolupracovníkov

člen ONLINE PANELU 
schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

člen adMeter PANELU
(el. meranie médií smartfónom)

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

STROJOVÉ OMIETKYSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTRRRRRROOOOOOOOOOOOJJJJJJOOOOVVVVÉÉÉÉÉÉÉÉÉ OOOMMMIIIEETTKKYY
www.mikbau.sk

+421 948 912 937
+421 918 048 257

mikbau.sk@gmail.com 85
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