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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
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ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ

PRÁCE

0907 572 001
minibagrom
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PREPICHY
        POD CESTY
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PREDAJ ŠTRKU A BETÓNU
Na betonárke UND-03 v Strážskom

Kontakt: 0905 281 207
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CHCETE MENIŤ 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.

     Využite
JESENNÉ ZĽAVY!
     Využite
JESENNÉ ZĽAVY! Ponúkame len

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

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

tel.: 0915 880 808

NOVÁ
NÍZKE
KOLEKCIA POSTELÍ

UVÁDZACIE CENY

AKCIA PLATÍ DO 31.10.2020
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399€

PLECHOVÉ
GARÁŽE

Dovoz a montáž
 ZDARMA

Dovoz a montáž
 ZDARMA

3x5m11
rokov

na trhu

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458 87
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

Akcia
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20%
zľava

na všetko

Akcia platí pri nákupe nad 20 €. 
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Nájdete nás na Družstevnej 26, HUMENNÉ
(areál Correct Trade, Koberce TREND)

Nájdete nás na Družstevnej 26, HUMENNÉ
(areál Correct Trade, Koberce TREND)

NOVÁ PREDAJÒA
� Najväèší výber èeských náhradných dielov na Zetor a ostatnú strojovú techniku �

� Príslušenstvo k traktorom a prívesom, boènicové profily �
� Agro kolesá, ložiská, guferá,matice, podložky a ostatný doplnkový tovar �

� Repas traktorových návesov a prívesov �
� Výroba hydraulických a pneumatických hadíc na poèkanie Už èoskoro !!! �

� 0905 905 171 � 0905 905 171 

Uvádzacie z¾avy!Uvádzacie z¾avy!

Poľnohospodárska platobná agen-
túra (PPA)  zverejnila druhú výzvu 
na predkladanie žiadostí v rámci 
opatrenia „Zelená nafta 2020“ s cie-
ľom dočerpania všetkých alokova-
ných finančných prostriedkov na 
túto štátnu pomoc. 

Chovatelia hospodárskych zvierat a 
pestovatelia špeciálnej rastlinnej výro-
by tak môžu v rámci tejto štátnej pomo-
ci získať spolu až 30 miliónov eur.

V rámci prvej výzvy, ktorá  bola 
uzavretá 18. septembra 2020, bolo pri-
jatých 2247 žiadostí v celkovej výške 
takmer 26,1 mil. EUR. Vzhľadom na 
nedočerpanie alokovaných finančných 
prostriedkov na základe Schémy štát-
nej pomoci na poskytovanie pomoci 
vo forme úľav na environmentálnych 
daniach „Zelená nafta“, dnes vypí-
sala PPA v roku 2020 už druhú Výzvu 
na predkladanie žiadostí. Žiadosti je 
možné predkladať do 13. októbra 2020. 
Výzva je určená pre oprávnených žia-
dateľov pre rok 2020, ktorí si v rámci 
termínov prvej výzvy nepodali žiadosť.

Žiadosť o poskytnutie štátnej po-
moci v rámci opatrenia „Zelená nafta“ 
sa predkladá prostredníctvom systé-
mu ITMS2014+, ktorý je dostupný na 
webovom sídle http://itms2014.sk/. 
Tento elektronický proces odbremení 
žiadateľov od administratívy, znižuje 
chybovosť pri žiadostiach a zároveň 
urýchľuje procesy spracovania žiados-

tí. V prípade Zelenej nafty tak žiadate-
lia nemusia podávať množstvo tlačív, 
ktoré si PPA overí priamo zo štátnych 
databáz a registrov. Z Centrálnej evi-
dencie hospodárskych zvierat bude 
priamo čerpať  stavy hospodárskych 
zvierat a  podporované plodiny zasa 
z  Integrovaného administratívneho a 
kontrolného systému (IACS). Všetky in-
formácie o žiadostiach na „Zelenú naf-
tu 2020“ sú zverejnené na webstránke 
PPA https://bit.ly/36EOaW3.

„Zelená nafta“ je systémová štátna 
podpora v agrosektore, ktorú štát spus-
til v roku 2019. Opatrenie je stopercent-
ne realizované elektronicky. Oprávne-
ní žiadatelia môžu z tohto opatrenia 
získať celkovo 30 miliónov eur na pod-
poru špeciálnej rastlinnej a živočíšnej 
výroby.

Chcete dotácie na “zelenú naftu”?

» red
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  POREZ A PREDAJ     
tabu¾ového skla, zrkadiel, vàtanie skla

ADRESA : FIDLIKOVA  5, HUMENNÉ

PROFILY aj v povrchovej úprave

PREDAJ HLINIKOVÝCH PROFILOVPREDAJ HLINIKOVÝCH PROFILOV   A TABU¼OVÉHO SKLA

WWW.TOPHLINIK.SK        OBJEDNAVKY@TOPHLINIK.SK        0908 042 002
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VAŠE
ZDRAVIE

Liečba lekárom -corona,
borelia-pozri WEB.
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Kúpim chatu na DOMAŠI
platba v hotovosti, 0917 830 888

PONÚKNITE
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Máte dlhy ? Súdy ? Dra by ?
V r ši

NA  0905 638 627

Predám stavebný

POZEMOK
v obci Tovarné
o výmere 1236 m²
šírka 25 m 
kompletné IS
0917 988 921

13€
m²
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Zdá sa, že tento rok sa jeseň predsta-
vila čosi skôr, ako sme boli zvyknutí. 
Prichádzajúce chladné noci s teplo-
tami blížiacimi sa k nhule nás priam 
upozorňujú na práce, ktoré treba ešte 
do zimy stihnúť.

Čoskoro stromy zhodia svoje listy a 
keď sa to stane, treba vytiahnuť rebrík 
a dobre očistiť odkvapy. To isté platí 
pre odvodňovacie rigoly a iné “zvo-
dy” dažďovej vody. Za starých čias 
gazdovia na jeseň čistili aj priekopy a 
môstiky pred svojim bránkami. Samo-
zrejmosťou pred vykorovacou sezónou 
je revízia dymovodov, komínov. Treba 
iba pripomenúť, že v prípade nešťastia, 
ak sa nemáte poisťovni ako preukázať 
takouto odbornou kontrolou, z poistky 
po prípadnom požiari nedostanete nič.

Tí, ktorí kúria stále ešte rozšíreným 
spôsobom - plynovými radiátormi v 
každej miestnosti, by mali minimálne 
od pavučín a iných naviatych nečistôt 
očistiť stenové prieduch na odpadový 
spálený vzduch, či na čerstvý, prichá-
dzajúci zvonka.

Po pozornom stočení hadíc tak, aby 
nezostali cez zimu v nejako mieste za-
lomené, venujeme pozornosť vodovod-
nej šachte. Certifikované zariadenia sú 
garantované do mrazu mínus dvadsať, 
väčšinou, ale vieme, že v našich konči-
nách bývajú mrazy aj oveľa tuhšie. Ako 
izolácia proti nim pomôže stará bunda, 
vrece naplnené lístím, alebo balík sla-

my či potrebné množstvo “polystyré-
nu”. Kto čo má.

Pivničné okná opäť zavrieme, ale 
necháme pivnicu odvetrávať sa, aby 
zbytočne nevlhla.

Okrasné muškáty pomaly presťa-
hujeme dnu do tmavých chladných 
priestorov. K “ruke” si pripravíme opra-
venú lopatu - skontrolujeme, či nie je 
rozsušená, odhŕňač snehu a ak máme 
miesto, je dobré si pripraviť aj kýblik s 
pieskom na prípadnú poľadovicu, kto-
rá nám už môže vo vyšších polohách 
hroziť. Je toho samozrejme ešte oveľa 
viac, ale predpokladajme, že dobrý 
gazda vie, čo robiť v tomto období má. 
Za zmienku ešte stojí kontrola dverí a 
okien, či cez ich, najmä staršie rámy, 
prievanom neuniká príliš veľa tepla. 
Na trhu je dostatok vhodných tesnení.

Príprava domu na zimu

» red

PREPRAVA NA LETISKÁ

85
_0+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk
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GAUCH
s.r.o.s.r.o.

23. októbra 1989 
Komunistická strana Maďarska vyhlásila Maďarskú republiku a 
vzdala sa vedúcej úlohy v štáte.

Výročia a udalosti

Ústredný krízový štáb prijal prísnej-
šie opatrenia pre rýchlo sa zhoršu-
júcu pandemickú situáciu.

„Bohužiaľ, pokiaľ nebudeme mať k 
dispozícii vakcínu, tak len obmedzenie 
cestovania, mobility a spoločenských 
kontaktov účinne zníži šírenie ochore-
nia COVID-19,“ uviedla ministerka kul-
túry Natália Milanová s tým, že podľa 
Úradu verejného zdravotníctva sa CO-
VID-19 šíri z regiónu do regiónu a v os-
tatných dňoch zasiahol športové kluby, 
umelecké súbory, školy, či pracoviská.

„Avšak každý z nás môže pomôcť 
- obmedzením cestovania, mobility a 
spoločenských kontaktov, čo je aj cie-
ľom aktuálnych opatrení. Preto spolu 
s organizáciami v kultúrnom a krea-
tívnom priemysle preukazujeme spo-
lupatričnosť v týchto ťažkých časoch,“ 
dodala ministerka Milanová.

Už v novembri umožní minister-

stvu kultúry poskytovať finančnú po-
moc formou dotácií nový zákon, ktorý 
je aktuálne v parlamente.

Pri nových opatrenia MK SR presa-
dilo, že umelecké súbory môžu aj počas 
zákazu hromadných podujatí skúšať a 
prinášať divákom predstavenia online.

Múzeá, galérie a knižnice podlie-
hajú opatreniam ako prevádzky - na 15 
metrov štvorcových jeden návštevník.

Výnimku z nosenia rúška majú 
umelci a účinkujúci pri produkcii hra-
ných a dokumentárnych filmov.

Povinnosť nosiť rúško sa nevzťa-
huje ani na tlmočníkov posunkového 
jazyka. 

Buďme rozumní a solidárni. Krízu 
sa nám podarí prekonať len spoločne.

Obmedzenia mobility začali platiť 
od štvrtka 15.10. 2020, dokiaľ sedem-
dňový kĺzavý medián nových prípadov 
neklesne pod 500.

Múzea a galérie otvorené, 
živá kultúra online

» red

Rezort školstva sa stal partnerom veľ-
kého projektu s názvom „Odpíšeme 
ti“, ktorého cieľom je byť oporou pre 
obete šikany, ktoré sa častokrát neve-
dia alebo nemajú na koho obrátiť. 

Cieľom je začať otvorene hovoriť a dis-
kutovať o téme šikanovania na miestach, 
kde je tento problém najrozšírenejší - me-
dzi deťmi, učiteľmi a rodičmi.

Viaceré prieskumy potvrdili závaž-
nosť témy šikanovania v školskom pros-
tredí. Obeťou šikany sa môže stať každé 
dieťa bez ohľadu na svoj sociálny status, 
rovnako ako sa môže stať agresorom. Ná-
sledne nastáva ťažká situácia, z ktorej tre-
ba vyjsť a nájsť riešenie. Častokrát nielen 
dieťa, ale ani dospelý nevie, ako správne 
zareagovať, čo urobiť. Neraz sa tak deje 
bez povšimnutia okolia. To, čo sa môže v 
danom momente javiť ako nevinný žart, 
môže mať dlhodobé následky. Preto je 
veľmi dôležité dbať na prevenciu šikany a 
vytvárať zdravé prostredie pre deti v škol-
ských zariadeniach.

Iba spoločnými silami dokážeme za-
staviť šikanu! S týmto mottom sa spojili 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR, Nadácia Markíza a Linka det-
skej istoty, n. o. Výsledkom je projekt „Od-
píšeme ti“, ktorý sa spustil v pondelok.

„Problém šikanovania nedokážu 
deti a mladí ľudia často riešiť sami - potre-
bujú pomoc! Prežívanie takejto situácie 
výrazne ovplyvňuje osobnostný, sociálny 
a edukatívny vývin detí a mládeže a sú-

časne negatívne vplýva na ich telesný a 
zdravotný stav. Neošetrené zážitky predi-
kujú dlhodobé následky, prechádzajúce 
často do dospelosti, preto každá aktivita 
v záujme prevencie a eliminácie šikano-
vania je potrebná a vítaná,“konštatuje 
Linka detskej istoty, n. o.

Práve preto od dnešného dňa začal 
fungovať web www.odpisemeti.sk, kto-
rý ponúka možnosť urobiť dôležitý prvý 
krok a dieťa, ale aj dospelého človeka 
konajúceho v záujme dieťaťa, nasmeruje 
na správnu cestu riešenia. Pomoc je po-
skytovaná prostredníctvom anonymnej 
Linky detskej istoty – na bezplatnom te-
lefónnom čísle 116 111, ktoré je k dispozícii 
24 hodín, 7 dní v týždni, ale aj cez chat, 
ktorý je na webe dostupný vo vybraných 
hodinách. Návštevníci na stránke nájdu 
tiež množstvo dôležitých informácií o 
téme, ako aj zaujímavé videá a články.

A do boja proti šikane!

» red 
30 ROKOV NA TRHU

390 EUR
1090 EUR

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ, 
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!
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V čakárni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

U lekára, na poliklinike. Chodím v 
poslednom čase často. Našťastie nie 
so sebou, ale ako “asistent”, sprie-
vod dôchodkyne na vozíku. 

V súčasnosti mimoriadne ohroze-
ného človečenského druhu. Nechodí 
tam ani ona, ani ja s radosťou, pre “spo-
ločenské rozptýlenie”, ako sa to často o 
dôchodcoch trápnovtipne zvykne vra-
vieť. Chodí tam pre vek a pre choroby, 
medzi nimi aj onkologické a diabeto-
logické, v kombinácii s kardiatickými. 
Teda, zjavne asi závažné. V kombinácii 
s pandémiou je presun takejto osoby na 
verejnosti mimoriadnym ohrozením jej 
ani nie zdravia, ale života.

V čakárni sedí aj tridsiatnička, s 
rúškom pod bradou. Hoci - každý, kto 
vie čítať a počúvať vie, že do uzavretých 
priestorov s nutným pohybom verej-
nosti sa vstupuje s riadne nasadeným 
krytom tváre.

Pán, asi vo veku 50 ju upozorní, 
“prosím, nasaďte si to rúško riadne.” 
Arogantná odpoveď prichádza vzápätí 
- gesto ťukania si na čelo. A tiež v podo-
be toho, že pravidlá dotyčná ignoruje 
ďalej. Pán sa nevzdáva, svoju žiadosť 
zopakuje dôraznejšie (obdivujem a sú-
hlasím). Opäť odpoveď v podobe zaťu-

kania na čelo. Zjavne tak inteligentná, 
ako odmietačka pravidiel. Alebo naria-
dení. Alebo empatie a ohľaduplnosti - 
vyberte si.

To však už vidí sestrička z ambu-
lancie.”Vážená nasaďte si rúško”! Žia-
da sestrička osobu v plnej čakárni. Tá 
však nič. Tak sestrička volá ochranku 
budovy. So slovami - “vráťte sa, až keď 
budete dodržiavať pravidlá, inak ne-
máte nárok na ošetrenie a budete opä-
tovne vykázaná z polikliniky.”

Klobúk dolu. Zrazu sestričke ďako-
vali všetci prítomní. Keby si tak so všet-
kými nespratníkmi raz navždy dokáza-
la poradiť naša spoločnosť! Kiež by ich 
nejaké “ochranky” vyviedli zo spolo-
čenstva civilizácie. Ak to nespravíme, 
tak si musíme verejne priznať, že anar-
chia zvíťazila nad demokraciou a to 
je začiatok rozkladu celého právneho 
systému. Alebo vie niekto o 
nejakých zákonných nor-
mách, ktoré je dovolené a 
tolerované nedodržiavať?

Mimochodom, to ťu-
kanie na čelo - znelo to 
naozaj veľmi duto.

S pozdravom

Slovenským chovom ošípaných hro-
zí smrteľné nebezpečenstvo od ne-
disciplinovaných chovateľov. Ide o 
tých, ktorí si nesplnili povinnosť a 
svoje chovy nezaregistrovali. 

To znemožňuje kontrolovať, či 
urobili všetky opatrenia pred šírením 
vírusovej nákazy afrického moru oší-
paných (AMO). Slovenská republika 
sa s AMO pasuje už od júla 2019. K 
dnešnému dňu evidujeme 298 pozitív-
nych prípadov u diviakov a 28 prípadov 
v chovoch domácich ošípaných v okre-
se Trebišov, Michalovce, Košice-mesto, 
Košice-okolie, Rožňava, Rimavská 
Sobota a Vranov nad Topľou. Na Slo-
vensku chováme viac ako pol milióna 
ošípaných na 7 100 farmách. Z toho 
360.000 kusov sa nachádza na 26 veľ-
kých farmách. A práve tieto musí kraji-
na ochrániť. Inak sa zníži sebestačnosť 
SR v bravčovom mäse, ktorá je teraz na 
úrovni len 37 percent.

V súvislosti s prasacou amnestiou 
minister Ján Mičovský zdôraznil: 
„Bezpodmienečne žiadam chovateľov 
ošípaných, aby využili prasaciu am-
nestiu a najneskôr do 23. októbra 2020 
bezplatne zaregistrovali svoje chovy. 
Ak tak neurobia, ich správanie bude 

hodnotené ako hazardovanie s potravi-
novou bezpečnosťou Slovenska.“

Celý postup registrácie nájde 
vlastník na web stránke Plemenár-
skych služieb, kde si treba stiahnuť 
tlačivo, vytlačiť, vyplniť, dať si ho po-
tvrdiť na Regionálnej veterinárnej a po-
travinovej správe a potvrdené poslať na 
Centrálnu evidenciu hospodárskych 
zvierat v Žiline: https://www.pssr.sk/
index.php/sk/cehz-ako-zaregistrovat-
-farmu-a-zvierata/

Ak sa majitelia chovov zaregistrujú, 
nebudú sa voči nim uplatňovať žiadne 
sankcie. Štátna veterinárna a potravi-
nová správa SR dnes posiela list všet-
kým starostom na Slovensku, v ktorom 
ich vyzýva, aby informovali občanov.

Prasacia amnestia

» red



HU20-42 strana- 7

peniazehumensko 7

32
-0

01
23

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach parádnej pôžičky s úrokom 0 % ročne a Raiffeisen pôžičky  
s odmenou získate v pobočke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
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Požičajte si 2 000 EUR, vrátite nám 2 000 EUR.
Parádna pôžička bez úrokov, poplatkov a skrytých podmienok vás nezaťaží.

0 % ÚROK ROČNE
NA PÔŽIČKY AŽ DO 2 000 EUR

RB_pozicka_jesen_207x277_1020.indd   1 13/10/2020   15:06
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Kur a 149

-31%
cena za 1 kg

2.19

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

179

5 kg balenie

(1 kg = 0,36)
varný typ B – prílohové

299

-30%

(1 kg = 4,27)

700 g

4.29

Brav ové 
mäso v skle 129

-35%

(1 kg = 4,30)

300 g

1.99

Brav ové karé
• bez kosti, plátky

CCHHLLAADDEENNÉÉ

530

-18%

cena za 1 kg

6.50

Mandarínky 
Satsumas 089

-50%
kg

1.79*

 

CCHHLL EEENNÉÉAADDAADAD

u ás s emuste 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 19. 10. 

Ponuka tovaru platí od 19. 10. do 25. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

(1 kg  0,36)
varný typ B – prílohovévarný typ B – prílohové

075

-41%
kg

1.29

Banány

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 6. 10. 2020.
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999

Supercena
1 kg

Lavazza
• rôze 

druhy

279

-30%

(1 l = 3,72)

0,75 l

3.99

Prosecco
• v pouke aj Prosecco

Spumate 0,75 l za 3,99 €

Tavený syr   
• v �rievku

059

-40%
100 g

0.99

Parenica údená 249

-21%

(1 kg = 7,90)

3 x 105 g = 315 g

3.19

Gambrnus  
• svetlý ležak

059

Supercena

(1 l = 1,18)

0,5 l

Minerálna voda   
• rôze druhy

029

-34%

(1 l = 0,19)

1,5 l

0.44

Spišiacka borovi�ka 

529

-20%

(1 l = 7,56)

0,7 l

6.69

40 % 
alkoholu

pl
at

í o
d 

22
. 1

0.

Vinea  
• rôze druhy

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

1.29

pl
at

í o
d 

22
. 1

0.

Mascarone
• 41 % tuku

249

-28%

(1 kg = 4,98)

500 g

3.49

... a moho �alšch výrobkov a www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 19. 10. do 25. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

OD PONDELKA
19. OKTÓBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 6. 10. 2020.
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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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DEZINFEKCIA OZÓNOM

Tel. Viber - 0917 988 921

Bytové a nebytové priestory, interiéry vozidiel,
klimatizácie, odstránenie rôznych druhov zápachu,

vírusov, baktérií, plesní a alergénov, vrátane
koronavírusu COVID 19 s účinnosťou 99,99%

61
-0
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10948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

Ministerstvo kultúry zverejnilo for-
mulár nevyhnutný na zmapovanie 
ekonomických dopadov pandémie 
COVID-19 na pracovníkov v kultúr-
nom a kreatívnom priemysle. 

Záujemcovia ho nájdu na webovom 
sídle ministerstva pod odkazom For-
mulár.

Na základe formulára získa Minis-
terstvo kultúry SR (MK SR) reálne dáta 
o finančných stratách v jednotlivých 
oblastiach nezávislej kultúry a aj o poč-
te ľudí pracujúcich v kultúre a kreatív-
nom priemysle. Tieto informácie budú 
dôležité na určenie objemu mimo-
riadnych dotácií z dotačného systému 
ministerstva kultúry. Dodanie údajov 
pomôže zároveň zistiť štruktúru pra-
covníkov a pracovníčok v kultúrnom 
a kreatívnom priemysle. Ministerstvo 
kultúry preto vyzýva všetkých, aby for-
mulár vyplnili do 19. októbra.

Finančné dotácie počas mimo-
riadnej situácie, akou je pandémia 
COVID-19, umožní MK SR poskytovať 
nový zákon o poskytovaní dotácií v 
pôsobnosti MK SR. Návrh zákona tento 
týždeň schválila vláda a po schválení v 

Národnej rade SR by mal nadobudnúť 
účinnosť od 1. novembra tohto roka.

Prípadné otázky k formuláru treba 
adresovať na: formular@culture.gov.
sk, alebo na telefonickú informačnú 
linku +421 2 20482 350, ktorá bude k 
dispozícii počas pracovných dní od 12. 
októbra od 19. októbra od 9:00 do 16:00.

Sprievodné video k spusteniu formu-
lára nájdete na FB stránke ministerstva 
kultúry.

Formulár je uvedený na webovej 
stránke MK SR.

Formulár pre kultúru a kreatívny 
priemysel je zverejnený

» red

V školách neboli zaznamenané 
ohniská nákazy a na dištančné 
vzdelávanie zatiaľ prešli štyri per-
centá žiakov. 

So zhoršujúcou situáciou s počtom 
nakazených ochorením Covid-19 je 
však potrebné upraviť opatrenia pre 
školy. Oznámil to v nedeľu počas ro-
kovania ústredného krízového štábu 
minister školstva, vedy, výskumu a 
športu SR Branislav Gröhling.

Výrazne sa bude odporúčať nose-
nie rúšok na materských školách, pre 
prvý a druhý stupeň základných ško-
lách je povinné. Výnimka z nosenia 
rúšok bude platiť pre nepočujúcich, 
autistické deti či deti s mentálnymi po-
ruchami.

Stredné školy prejdú na dištančné 
vzdelávanie. „Ešte dnes vydáme roz-
hodnutie, ktorým sa preruší vyučo-
vanie na stredných školách. Stredné 
školy od zajtrajšieho dňa prechádzajú 
na dištančnú formu vzdelávania až do 
odvolania,“ ozrejmil minister školstva. 

Nižšie ročníky osemročných gymná-
zií, ktoré korešpondujú s ročníkmi na 
základnej škole, budú fungovať v nor-

málnom režime s povinným nosením 
rúšok. 

Zároveň vyzval študentov, aby ne-
cestovali na internáty. Učiteľov zasa, 
aby pripravili žiakov na dištačné vzde-
lávanie a pripravili rozvrhy na pár týž-
dňov dopredu.

Zrušiť by sa mali plavecké kurzy, 
lyžiarske kurzy, výlety či skupinová 
výučba ZUŠ. Školské kluby detí budú 
fungovať za sprísnených opatrení.

O podobe vzdelávania na vysokých 
školách minister školstva diskutuje s 
rektormi. „Vysoké školy sú však samo-
statné a autonómne,“ doda minister. 

Manuál pre základné školy nájdete 
tu:https://www.minedu.sk/zakladne-
-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizo-
vane-11102020/

Minister školstva oznámil 
nové opatrenia v školách 

» Zdroj: MŠ SR

TIP na výlet

Ruská Bystrá                   Hrabová Roztoka                        Inovec                                           Uličské Krivé



HU20-42 strana- 13

relax / službyhumensko 13

Všetko pre kancelárie, sklady a dielne
nájdete na ajprodukty.sk

2019 / 2020
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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne �rmy
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, recepcia@aii.sk

Z biológie je známe, že pravdepo-
dobne najodolnejšími živočíšnymi 
druhmi na planéte sú škorpióni a 
šváby. Prežijú aj atómovú vojnu, 
ktorá, inak, ako všeobecne vieme, 
zanecháva za sebou desiatky až 
stovky rokov iba spálenú zem.

Nezbavíte sa ich v domácnosti, ne-
zbavíte sa ich nikde a nijak. No, švábov 
možno ešte s pomocu piva. Na pivo le-
tia. Za pivo sa aj s radosťou utopia.

Keď sa tak obzerám spätne na 
tých asi 40 rokov ekonomicky aktívne 
prežitého života, mám dojem, že tieto 
biologické druhy sú v niečom podobné 
človeku. Lepšie povedané - človek im. 
Za tých 40 rokov nepretržitého pracov-
ného nasadenia v najrôznejších profe-
siách - od železničiara cez lodníka až 
po novinára som mal tú “česť” stretnúť 
mnoho všetko preživších. Hoci - úprim-
ne, najväčšiu koncentráciu skutočných 
charakterov som zaznamenal v tých 
najťažších robotníckych profesiách. 
Vraví sa - máš maniere lodníka, to 
však je omyl. Mnohí v bielych golieroch 
a drahých oblekoch, či značkových 
make - upoch ani len netušia, že medzi 
maniere lodníkov patrí česť, charakter, 
náročnosť na seba, súdržnosť a ochota 

obetovať aj život za kolegu v ohrození.
Prežijú všetko. V práci nemusia 

nič robiť, stačí, ak sa dožadujú porád. 
Ak behajú s fasciklami pod pazuchou. 
Teda, nemusia robiť nič, okrem dojmu, 
že niečo robia. Prežijú aj všetkých šé-
fov, lebo vždy v správnu chvíľu vedia, 
ako a komu z nich sa čím zavďačiť. No-
sením zákuskov z podnikového obeda, 
alebo neskutočným omieľaním medo-
vých adoračných pochvál. A keď šéf 
príde o šéfovskú stoličku, už na druhý 
deň ho ani nepozdravia. Lebo treba sa 
venovať tomu novému - v rámci preži-
tia, ako inak. A šéfinkovia sú radi. Majú 
pokoj. Aj profit z fleku.

Lenže, takto sa nikam nedostane-
me. Fungovalo to v období socializmu 
a funguje to aj teraz. Kým však ne-
schopným nezačneme dávať najavo, že 
sú neschopní, budeme stále “sto rokov 
za opicami.” Alebo - medzi 
tými všetko prežívajúcimi 
živočíšnymi a nie príliš 
sympatickými druhmi.

Čo vy (my) na to? S po-
zdravom a s vďakou za 
hľadanie odpovede

Prežijú všetko

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INZERCIA

 

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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
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 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)

85
_0

72
7 

 I 
 6

1-
 0

26
2

 prijme 

Mzda: 

 0918 493 960
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PRACUJ
U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ
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AKTUÁLNA PONUKA PRÁC:

PLAT: 650 EUR - 1400 EUR
TEL: 0948 228 740

Operátor výroby
 / manipulant
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Pracuj v Hradci Králové
OPERÁTOR VÝROBY 

0800 500 091 +420 730 893 338

 8
5_

07
07

Nemecká pracovná zmuva I Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu I Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

www.simon-�eisch.de  I  job@simon-�eisch.de

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA 
PORÁŽKA A ROZRÁBKA 

V NEMECKU

12€ - 15€
BRUTTO NA HODINU

+421 944 995 400
17. októbra 1933 
Albert Einstein ušiel z nacistického Ne-
mecka do Spojených štátov

Výročia a udalosti 18. október 1945  
začal sa Norimberský proces, medziná-
rodný vojenský tribunál

Výročia a udalosti

TIP na výlet

STARINA
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PRIJMEME
ELEKTRIKÁROV 

    plat 12 - 14 € / hod.

NEMECKY HOVORIACICH
   PRACOVNÍKOV KU ELEKTRIKÁROM
    plat 16 € / hod. (vyučený v obore elektro)
    plat 14 € / hod. (nevyučený v obore elektro)

ZÁMOČNÍKOV NA POMOCNÉ PRÁCE
   PRI ELEKTRIKÁROCH
    plat 10 - 12 € / hod.

PRÁCAv Nemecku
   nástup IHNEĎ

0905 858 718    stincik@zoznam.sk
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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