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za NAJLEPŠIU CENU !!!

0907 148 965
0905 195 458

62-0004

PREPICHY
POD CESTY

Kúpim chatu na DOMAŠI PONÚKNITE
platba v hotovosti, 0917 830 888
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62-0041
62-0043

Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

62-0053

PREDAJ ŠTRKU A BETÓNU
Na betonárke UND-03 v Strážskom
Kontakt: 0905 281 207

87-0025

minibagrom
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Opäť prichádza dlhšia noc

Plošné testovanie

S nápadom posunu času (zo zimného na letný) prišiel vlastne Benjamin Franklin ešte v roku 1784,
pretože chcel ušetriť na sviečkach.
Šetrenie elektrickej energie je
dodnes najdôležitejším dôvodom
zmeny času.

Ak čakáte, že s v nasledujúcich riadkoch rozpíšem o top mediálnej téme
týchto dní, nedočkáte sa.

My však aktuálne budeme posúvať
čas opačným smerom, v noci zo soboty na nedeľu. Čaká nás zmena na zimný čas. Hodiny si nastavíme o hodinu
späť, z 3:00 hod na 2:00 hod, dňa 25. 10.
2020.
Len tak, na margo, vedeli ste, že
vďaka zmene času sa už podarilo zabrániť aj teroristickému útoku?!
V septembri 1999 bol na palestínskom západnom brehu ešte letný čas,
zatiaľ čo Izrael sa práve preorientoval
naspäť na bežný, zimný. Palestínski
teroristi v tento deň pripravili bomby,
ktoré dali svojim spolupracovníkom
v Izraeli. Tí si ale neskontrolovali čas
a keďže bol na bombách nastavený
letný, vybuchli o hodinu skôr, ako teroristi čakali - práve vo chvíli, keď ich
inštalovali! Namiesto dvoch autobusov
plných ľudí teda bomby zabili troch teroristov...
Keď v USA verbovali mladých mužov do vojny vo Vietname, istý mladý
Američan sa tejto povinnosti vyhol
práve vďaka tomu, že sa narodil po polnoci v deň, keď sa menil zimný čas na
letný. Argumentoval tým, že v štáte De-

laware, odkiaľ pochádza, sa vtedy narodenia zaznamenávali podľa bežného
času, nie letného. Preto sa teda vlastne
narodil o deň skôr. Keďže tento deň mal
pri povolávaní do služby vyššiu číselnú
hodnotu, zachránilo ho to od nástupu
do armády.
A keď už píšeme o čase a kuriozitách okolo neho - ak by sa celá história nášho sveta zhrnula do jedného
roka, moderní ľudia by sa objavili až
31. decembra asi o 23:58. Alebo - úrad
sledujúci kriminalitu v Spojených štátoch zistil, že počas obdobia, v ktorom
sa používa letný čas, kriminalita klesá
o 10 až 13 percent. A do tretice - v 50.
tych a 60. tych rokoch v Spojených štátoch platilo, že každá oblasť sa mohla
rozhodnúť, na ktorý dátum naplánuje
zmenu letného času. V jednom okamihu bolo len v štáte Iowa 23 oblastí s
rôznym časom.

Zastávam totiž názor, že je právom
každého rozhodnúť sa vzhľadom na svoj
zdravotný stav či stav osôb, v ktorými žije
v spoločnej domácnosti, či sa na tejto akcii zúčastní, alebo nie. Napokon, vyplýva
mu to aj z Ústavy Slovenskej republiky - a
to hneď z viacerých jej článkov a odsekov.
Napríklad z článku č. 14, kde sa v odseku
jeden píše - “každý má právo na život.
Ľudský život je hodný ochrany už pred
narodením.” Alebo v odseku dva toho istého článku- “nikto nesmie byť pozbavený
života.” Čiže riziko spojené s plošným testovaním mimoriadne ohrozeného človeka
vzhľadom na jeho zdravotný stav či vek je
tu a ten človek má ústavné právo bez sankcií posúdiť mieru a závažnosť takého rizika
pre neho. Ide o riziko nákazy v dave ľudí,
keď sme doteraz pol roka počúvali od odborníkov, ale aj politikov, že rizikové osoby
by sa takýchto aktivít mali strániť.
Ale dosť už, naozaj som o plošnom testovaní neplánoval. Spomeňme skôr výsledok ďalšieho prieskumu agentúry Focus,
podľa ktorého “koronavírus je len chrípka,
druhá vlna iba nafúknutá mediálna bublina a pravidelné nosenie rúšok má nega-

tívne zdravotné dôsledky” - teda v očiach
tretiny slovenských učiteľov. A už len pripomeniem asi pol roka starý prieskum,
podľa ktorého tretina slovenských učiteľov
za zdroje, ktoré pri výuke používa, považuje napríklad tituly Zem a vek či Hlavné
správy. Nekomentujem, spomínam iba
fakt. Komentujte si, vážení čitatelia kto
ako chcete.
Tento týždeň som zaznamenal aj dobré správy, o nich sa však nikde nepíše. O
pomoci človeku, ktorý si pomoc zaslúži,
človeku, ktorý žije podľa jedného z našich
politikov “tam, kde nič nie je” a ktorá prichádza až z Írska. Alebo o pomoci mladíka,
ktorý z vlastného, nie, z nijakých zbierok,
z vlastného nakupuje potraviny matkám
v centrách pre týrané ženy s deťmi. Korona - nekorona. Je mi na druhej strane ľúto,
že som nemohol darovať krv na operáciu
matky priateľa, ktorého si vážim. Bol som
darca, ale už nesmiem. Pre
diagnózy, pre ktoré sa krv
darovať nesmie. Nuž a pre
tie diagnózy aj veľmi zvažujem účasť na plošnom testovaní, ale to už by som sa
opakoval.
Pekný týždeň,
vážení čitatelia.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

» red

NOVÁ
KOLEKCIA POSTELÍ
NÍZKE
UVÁDZACIE CENY

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

NOVÁ PREDAJÒA Uvádzacie z¾avy!

AKCIA PLATÍ DO 31.10.2020

tel.: 0915 880 808

� 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 !!! �

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

62-0042

� 0905 905 171

)0)-5Í Í4'#"#śÍ Í08#18ֆ5Í Í)2-5'!#Í Í 3".#ƎŴÍ Í 02'1*4

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

85_0

PREPRAVA NA LETISKÁ

LIBRABIS BEZP
BEZPEÈNOSTNÉ DVERE
bezpečnostné dvere

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

Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

Certifikát
od národnéhoho
bezpeènostné
úradu.

www.LIBRABIS.sk
MICHALOVCE , TESCO
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9 bodov zamykania
gu¾a k¾uèka
6ks k¾úèov
nerezový prah
ANTIPANIC k¾uèka
zvuková a tepelná
izolácia
nová zárubòa

0918 874 969

62-0008
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POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby
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CHCETE MENIŤ OKNÁ?
Využite
JESENNÉ ZĽAVY!

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

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

UNITERMONT

Kukorelliho 60, HUMENNÉ
(oproti Mestskému úradu)

0915 856 447
unitermont@gmail.com

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!
interiérové, exterierové

ROLETKY

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

62-0027

Overená kvalita
od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

ŽALÚZIE

Upratovanie a
úprava hrobov
v Seredi a okolí
0918 819 812

www.staramesaohroby.sk

36-0126

za NAJLEPŠIE CENY !

61-0264

TIENIACA TECHNIKA

87-0091

Archív novín HUMENSKO
..................................................
62-0044

www.regionpress.sk

PREDAJ HLINIKOVÝCH PROFILOV A TABU¼OVÉHO SKLA
PROFILY aj v povrchovej úprave

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

ADRESA : FIDLIKOVA 5, HUMENNÉ
WWW.TOPHLINIK.SK

0908 042 002

OBJEDNAVKY@TOPHLINIK.SK
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NONSTOP

0908 580 291

87-0008

POREZ A PREDAJ
tabu¾ového skla, zrkadiel, vàtanie skla

87-0091

humensko

4

relax / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

 


   




 








   


   




   








 

 
   



  


 
  
 

   
 

TIP na výlet

MOJE RÚŠKO CHRÁNI TEBA,
TVOJE RÚŠKO CHRÁNI MŇA.
#ZOSTANDOMA
ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA
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61_0008

humensko

0918 623 064

87-0013

Domaša

08-0106 TT38

TIP na výlet
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OD PONDELKA 26. 10.
u nás s nemusíte
vybera� medz

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU

C H L AD E N É

cena za 1 kg

C H L AD E N É

-38%

cena za 1 kg

5.39

-45%

2

Kuracie prsné rezne

19

Ka�ica

• s drobm
• cca 1,9 –
2,4 kg

3

29

3.99

Mix
ovocia/
jahody

• v ponuke
aj Mrazené
�u�oriedky
500 g
za 1,99 €

750 g

-21%
2.79

Z MR A Z E N É

2

19
(1 kg = 2,92)

1 kus
iba 0,30 €

Trvanlivé mlieko
• polotu�né

1l

-42%
0.85*

• rôzne druhy

110 g

200 g

-47%
6.99*

3

1.29*

5 x 50 g = 250 g

69
(100 g = 1,85)

-46%

Supercena

1

49

Horalky

(1 kg = 5,96)

Encián
• rôzne
druhy

0

69
(100 g = 0,63)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 13. 10. 2020.
Ponuka tovaru platí od 26. 10. do 31. 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.
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33-0072

0

49

Nescafé Classic

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

humensko

50 kusov

9

99
(1 kus = 0,20)

7
OD PONDELKA
26. OKTÓBRA

Ochranné rúška
•
•
•
•

jednorazové
3-vrstvové
z netkanej textílie
ve�.: univerzálna

5 kg
g ba
balenie
ale
enie

J
VYHRA
DAY UP
NA CELÝ
ROK!

5 kg balenie

-47%

Supercena

3.19

Konzumné zemiaky
• neskoré, prané
• varý typ B - prílohové

1

Ovocné
pyré

69

• rôzne
druhy

(1 kg = 0,34)

OD 26.
OKTÓBRA
SÚ�AŽ
na našom
a

100 g

079

1 kus
iba 0,85 €

Pilsner
Urquell

40 %
alkoholu

• svetlý ležiak

Supercena
4 x 0,5 l = 2 l

3

39
(1 l = 1,70)

S
Staropramen
Radler
2l

-44%
1.25*

0

69
(1 l = 0,35)

• rôzne druhy

Supercena

42 praní

-27%

-42%

7.99*

0,5 l

0

0,7 l

55
(1 l = 1,10)

5

79
(1 l = 8,27)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 13. 10. 2020.

13.99*

Persil Duo-caps
• rôzne druhy

7

(1 pranie = 0,19)

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk

Ponuka tovaru platí od 26. 10. do 31. 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.
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Kofola

zdravie / služby
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POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby
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85_0661

humensko
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Hľadáme odberateľov - montážne �rmy
63-0045

Kontakt: 0948 787 777 • www.balkona.eu
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sociálny labyrint / práca, služby

humensko

Už len týždeň

NÁSTUP IHNEĎ

Pracuj v Hradci Králové

ààELAFKLSiàWJBKVààO>KKià àABKKià àKLȵKi
ààELAFKLSiàWJBKVàO>KKià àKLȵKi
àAIELAL?ȚàMOȚ@>
àQȢȇABKKiàWȚILEV
àSȢMI>QVàK>ȵ>P
àR?VQLS>KFBà
àààW>?BWMBȵBKi

0800 500 091 +420 730 893 338
-LAJFBKHLRàGBàRHLKȵBKiàJFKFJȚIKBàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB

» Zdroj: SP
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0908 979 512

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)
párny týždeň:
Humenné, Brekov, Jasenov, Kochanovce, Topoľovka, Medzilaborce, Snina, Čemerné, Vranov
nad Topľou

Medzilaborce
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Þ)Þ(1/,*Þ!%+&(
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Humenné

praca@markmont.eu
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Snina

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

0910 200 442

88-0021
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INZERCIA

Jana Paľová

7,/Ț,3Ș, 0)2%ß!+!

TIP na výlet

S

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

73Ǘ/ȘßÞ+ß ßÞ+ß ß
ıGCPLWÐK?R ÐLCPCX ÐFJGLęIÐ?ÐGLh

0950 266 604
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Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

nepárny týždeň:
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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AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

4

Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

OPERÁTOR VÝROBY

BITU FLEX s.r.o.

S 8
U

Redakcia:

94-0154

vým poriadkom do 2. novembra 2020, z
tejto lehoty vychádza aj Sociálna poisťovňa pri stanovení okamihu na posúdenie
vzniku, zániku resp. trvania povinného
sociálneho poistenia SZČO.
Živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO),
ktoré podali daňové priznanie za rok 2019
po 31. marci 2020 najneskôr do 2. novembra 2020, sa bude posudzovať vznik, zánik resp. trvanie povinného sociálneho
poistenia k 1. februáru 2021, t. j. k prvému
dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula
lehota na podanie daňového priznania.
Povinné poistenie SZČO vznikne od
1. februára 2021 za predpokladu, že jej
príjem z podnikania a z inej samostatnej
zárobkovej činnosti za rok 2019 bude vyšší ako zákonom stanovená hranica príjmu
(6 078 eur).

85-0692

V lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov je povinný platiteľ dane,
daňovník, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu daň z príjmov aj zaplatiť.
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v
súvislosti so šírením pandémie koronavírusu a zavedením núdzového stavu zavedie od pondelka 5. 10. 2020 pre verejnosť
a pobočky po celom Slovensku režim tzv.
Covid semaforu. Znamená to, že pobočky
budú pre verejnosť otvorené buď v štandardnom alebo v obmedzenom režime
podobne ako počas prvej vlny pandémie.
Občania si však v každom prípade budú
môcť svoje záležitosti vybaviť – buď osobne v „zelených“ pobočkách alebo elektronicky cez e-schránky, mailom, telefonicky, prostredníctvom poštového styku či
osobne prostredníctvom určených schránok na odovzdanie dokladov v „oranžových“ a „červených“ pobočkách.
Keďže lehota na podanie daňového
priznania za rok 2019 je v súlade s daňo-

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t70%*Ǝ# 5 ûIPECSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP
t70%*Ǝ$ ûIPECSVUUP PTPCOÏPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP
 ;JNOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
+ príplatky a 0%.&/:
,recepcia@aii.sk

61_0178

Ministerstvo financií informovalo,
že termín na podanie daňových priznaní k dani z príjmov je stanovený
na 31. október (prvý pracovný deň po
víkende, 2. november) 2020. Na daňové účely sa ukončila mimoriadna
situácia k 30.9.2020.
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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

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

Prijmeme nových zamestnancov
����������������

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
����������
A INÉ

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

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

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Viac info
��������������������

Facebook: aiwsk

32-0107

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

0800 500 091

85-0738
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„ Vianoce v tichu hôr „
���������������������������
�������������������������
��������������������������������������������������

���������������192€����������������
senior s dotáciou, inak cena 242€ / os.
�����������������������������
��������������������
��������������������������

ZĽAVA

30%

DO KONCA
OKTÓBRA

PRÁCA NA SLOVENSKU

ZDRAVÉ VIANOCE

ELEKTROTECHNIK
�TESTERISTA

ROZVOZ HYDINY K VÁM

MORKY
HUSI
HUSOKAČKY
KAČKY
KOHÚTY

(HM 1.214,40€ + 100€ odmeny)

ZVÁRAČ�SPÁJKOVAČ
����������������������������
Miesto práce:���������������������

OPERÁTOR/OPERÁTORKA
VÝROBY

SLIEPKY, KURČATÁ

CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

88-0095

www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436

BEZPLATNÉ UBYTOVANIE
+ STRAVNÉ LÍSTKY
�������� 0918 493 960
������stajanslovakia@azet.sk

85_0738

��������������������������������
Miesto práce:�������

Objednávky:
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0918 591 942, 0918 494 494
recepcia@oravskahoraren.sk

Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

www.oravskahoraren.sk

66-0196

13 120 0403

0944 113 140

Rezervácie:

