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Týždenne do 26 640 domácností
OBNOVA PLOCHÝCH STRIECH
HYDROIZOLÁCIE

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

STRECHY TERASY ZÁKLADY

0908 580 291

STRECHY

H Y D R O I Z O L Á C I E

NONSTOP

-

V T

87-0001

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

62-0043

TEL.: +421 907 934 589
+421 907 222 272

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

Jozef Hatala
Čsl. armády 1362/19, 066 01 Humenné

PALIVOVÉ
DREVO BUK

PLOŠNÁ

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

er
zm

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

Ro

ROZUMNÁ
ROZUMNÁ PÔŽIÈKA
PÔŽIÈKA
0907 924 947

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

Návratnosť
2-3 roky!!!

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

62-0001

NOVÁ
KOLEKCIA POSTELÍ
NÍZKE
UVÁDZACIE CENY

AKCIA PLATÍ DO 31.10.2021

tel.: 0915 880 808

62-0002

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

Cena 95€
ladané
ukla

PREPICHY
POD CESTY
87-0009

0915 927 993 MASTER GROUP s.r.o.
0940 707 621 www.mgroupsro.sk
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62-0021

0908 979 512
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87-0039

0940 88 88 29

87-0004

62-0015
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Šalom

Pokorná poctivosť

Svet okolo nás je často plný neistoty, lenosť, nadradenosť a ego. Druhý vlk je
nedôvery, strachu, nepokoja, kon- dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej,
fliktov, bolesti, osamelosti, smútku. vyrovnanosť, pokora, láskavosť, zhovievavosť, empatia, štedrosť, pravda, súcit
A médiá nás denne informujú o hád- a dôvera. Keď starý otec dorozprával
kach medzi politikmi, nehodách, agre- svoj príbeh, vnuk sa ho spýtal ktorý vlk
sivite, bojoch, zvyšovaní cien, katastro- nakoniec vyhrá. Ten, ktorého kŕmiš, odfách, podvodoch a klamstvách.
povedal mu múdry starec.
Ježiš svojim učeníkov oslovoval sloJežiš nám daroval pokoj preto, aby
vom šalom, ktoré sa niekedy prekladá sme ho obnovovali a šírili ďalej. Pokoj
ako pokoj vám, alebo choďte v pokoji. znamená uzdravenie, nepokoj je neŠalom nevyjadruje iba pokoj a mier, ale -moc. Ne-mocní ľudia odovzdávajú moc
aj život v plnosti dobra a šťastia, život v nad sebou nenávisti a zlu. Ježiš nám
súlade s Bohom a sebou samým, hlboký zanechal aj návod na dosiahnutie pomier v ľudskom srdci, harmóniu, nepo- koja: Otče náš, ktorý si na nebesiach,
rušenosť a spokojnosť.
posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo
Toto všetko si prajú ľudia v pozdrave, Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v Nebi tak i na
ktorý nám zanechal Ježiš keď povedal: Zemi, chlieb náš každodenný daj nám
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dnes a odpusť nám naše viny ako i my
dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet odpúšťame svojim vinníkom, a neopusť
dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nás v pokušení, ale
nestrachuje. (Ján 14:27).“
zbav nás od zlého.
Pokoj, dôvera a spolupráca sú od Môžeme sa sami rozBoha, nepokoj, rozdeľovanie a hádky od hodnúť, čo budeme
Zlého. Starý indián raz rozprával svojmu prijímať do seba a
vnukovi príbeh o tom, že v každom z nás rozširovať do svojho
žijú dvaja vlci, medzi ktorými prebieha okolia - zlo, hnev a
boj. Jeden z nich je zlý. Je to hnev, závisť, nemoc, alebo
žiarlivosť, trápenie, smútok, chamtivosť, pokoj, dobro
arogancia, sebeckosť, vina, nenávisť, a zdravie.
pocit menejcennosti, falošnosť, namys» Ján Košturiak

Dve slová, ktoré v rozhlasovom vysielaní
iba tak, akoby mimochodom, povedala
herečka, pani Bára Munzarová. Dve slová, ktoré mi vŕtali v hlave celý nasledujúci sviatočný deň.

Výročia a udalosti
nastúpila na trón Mária Terézia, rakúsko-uhorská cisárovná, „Matka Európy“.

20. októbra 1740

O pokore som písal na väčšej ploche už
začiatkom roka. Pokora je jednou zo siedmich cností, je to slobodné, nie vynútené
uvedomovanie si vlastnej nedokonalosti
pred nejakou vyššou existenciou. Opakom
pokory je pýcha, ktorá patrí medzi sedem
hlavných hriechov. Pripomínam najmä
mocným tohto nášho geograficky malého
slovenského sveta. Najmä tým, ktorí argumentujú tradičnými hodnotami viery iba
keď sa im to osobne a mocensky hodí. Takže,
ešte raz, opak pokory, pýcha, je hriech!
Poctivosť alebo pravdivosť je súčasťou
morálneho charakteru, ktorý odráža pozitívne a ctnostné vlastnosti. Napríklad hodnotová a názorová integrita, pravdivosť, priamosť, vrátane priamosti správania sa, ako
aj absencia klamstva, podvádzania, krádeží
či manipulovania. Úprimnosť tiež znamená
byť spravodlivý. A vonkoncom nie sebecký.
Tak si tie dva výrazy spojme a máme tu
pokornú poctivosť. Niečo, čo sa vidí a vníma
u nás iba vzácne, zriedka, málokedy. Skôr
naopak, sme svedkami pyšných lží. A to
nehovorím iba o politike, vonkoncom nie.

Tá je iba obrazom nás. Našich hodnôt, nášho správania sa, myslenia, nášho spôsobu
života. Samozrejme, myslené väčšinovo.
Presne tak, ako to napokon vždy dopadá vo
voľbách, tiež väčšinovo.
O pyšné lži sa potkýnam na každom kroku. Firma, v ktorej človek prežil pracovne
polovicu života, oslavuje svoje výročie a na
pódiu idú fotografie ľudí, ktorí v nej pracovali. Publikum tlieska. Ide aj fotka človeka,
ktorého firma vyhodila v preddôchodkovom
veku a on sa z toho utrápil k smrti. A prítomní tlieskajú. Dosť hnus. Istý bývalý člen
vedenia inej firmy vyčíta bývalému vedeniu
firmy nedostatky. Bol jeho súčasťou, jeho
súdny spor sa ešte vedie. A riešia sa aj škody,
spôsobené ním. On však rozrýva firemnú atmosféru, podráža nové vedenie a seba a svoje chyby taktne obchádza. Hovorí o farizejstve nových, ktorí zamlčujú minulosť. Fuj.
Preto ma zaujali slová o pokornej poctivosti. A preto sa k nim stále
vraciam. A preto tiež viem, že
svet, aj ten náš, je taký preto,
lebo tie dve slová sme poslali
do vyhnanstva. Lebo mnohým z nás to bez nich ide
akosi ľahšie.
Pekný týždeň,
milí čitatelia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
Bitka pri Trafalgare, víťazstvo loďstva Spojeného kráľovstva nad
spojenou flotilou Francúzska a Španielska

21. októbra 1805

800

centrála Michalovce
Špitálska 5
0915 887 596
infolinka:
0918 88 33 21

pobočka Trebišov
ov
M.R.Štefánika 176
V BUDOVE JMF
oproti kostolu
0918 497 777
77
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pobočka Humenné
Mierová 2529/87
budova Allianz

pobočka Sobrance
Komenského 34
prízemie

0911 231 064

0915 344 183
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Ponúkame aj VÝKUP
NEHNUTEĽNOSTÍ s platbou
pri podpise zmluvy

DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY, ZÁHRADA
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Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

62-0033

TIP na výlet

66-0206

62-0040

HUMENSKO

87-0011

NOVÝ TOVAR !!!
ZÁHRADNICTVO
SADENICE JAHÔD VRESY
OKRASNÉ KAMENE
OVOCNÉ STROMY

GAŠTANOVA 4, HUMENNÉ
www.zasas.sk
0905 303 973
MEDIA

Od samotného
návrhu
až po
konečný produkt
KONTAKT

PLOŠNÁ

Teslova 2, Košice
0911 150 171  info@itkap.sk

INZERCIA
................................
0908 979 512

17. októbra 1931

37-139

Lom Skrabské

kovoobrábanie | IT priemysel | programovanie | testovanie

Výročia a udalosti

Al Capone bol usvedčený z krátenia daní.
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Výročia a udalosti
Mária Antoinetta, manželka Ľudovíta XVI.
bola počas Francúzskej revolúcie sťatá.

16. októbra 1793

SPRAVODAJSTVO / ZDRAVIE

Aj preliezačky patria k škole
Keď som sa stal riaditeľom jednej
bratislavskej školy, netušil som, v
akom stave ju nájdem. Škola bola
personálne, materiálne i esteticky
zanedbaná. Vnútorné priestory boli
neprívetivé a málo pripomínali, že
ide o inštitúciu pre deti, ktoré v nej
trávia pol dňa.
Keďže som prívržencom humanizácie, pustil som sa do spríjemňovania
priestorov. Samozrejme, narážal som
na časť personálu školy, ktorá považovala umiestnenie sedačky či gauča na
každé poschodie za smrteľný hriech.
Rovnako aj malých basketbalových
košov na penové loptičky. Mám však
jednu zlú vlastnosť. Ak niečomu verím,
neustúpim. Bolo úžasné pozorovať, ako
sa z temných socialistických chodieb
stáva druhý domov pre deti. Napriek
tomu, že škola bola aj ekonomicky zruinovaná.
Obrovský nedostatok pre mňa bol
fakt, ktorý si ani nebudete vedieť predstaviť. Napriek tomu, že táto škola má
rozsiahly areál, nemala na ňom okrem
popraskaného ihriska s bránkami jedinú preliezačku! To bola výzva. Najprv
sme s veľkými žiakmi za peniaze zozbierané na vianočných trhoch vlastnoručne spravili pieskovisko. Aj so slnečníkom. Mali ste vidieť tú radosť detí.
A pokračoval som. Mestská časť má
participatívny rozpočet. Tak som sa doň
zapojil s projektom na kúpu dvoch jedi-

nečných certifikovaných preliezačiek dvojitej hojdačky a kolotoča. Trvalo dva
roky, kým sa nápad zrealizoval. Hodiny
môjho času a pomáhali aj rodičia. Z rozpočtu mesta to odkrojilo 5000 eur. Stálo
to za to, v školskom areáli pribudli po
prvý raz dve perfektné preliezačky. Areál školy ožil, slúžili aj deťom zo sídliska.
Napokon sa mi v spolupráci s obchodným reťazcom podarilo zakúpiť
veľkú trampolínu. V rámci techniky ju
poskladali opäť žiaci. Zaviedli sme pravidlá používania a pribudol ďalší hrací
prvok. Moja vízia sa pomaly napĺňala.
Nie každý to vnímal pozitívne. Výhovoriek, prečo také niečo nemá byť v
škole, bolo veľmi veľa. Súčasná riaditeľka, ktorá ma nahradila, znefunkčnila tieto preliezačky. Počúvla ľudí, čo
sa stavajú proti zmenám a najradšej
by mali školu bez detí. Premrhali sa
teda štátne prostriedky a hodiny môjho času. Predpokladám, že rovnako
postupovali s hracími prvkami v škole.
Napriek tomu má táto riaditeľka pohodlie v škole na rozdiel odo mňa, je vzorná
úradníčka, poslúcha svojich. Nič to na
tom, že nevníma trendy v pedagogike
21. storočia. Čo na tom, že sú v škole
deti, ktoré sa v nej chcú cítiť príjemne?
Ale ani sa jej nečudujem. Človek, ktorý
chce veci meniť, sa ťažko udrží na pozícii riaditeľa štátnej školy. Aj preto som
musel odísť.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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Ak sa chcete dostať na psychiatriu,
vieme, čo skráti vašu cestu
Alkohol je najčastejšou príčinou hospitalizácií na psychiatrii. Muži boli
hospitalizovaní častejšie ako ženy.
Najvýraznejšia prevaha mužov bola
pri hospitalizáciách s poruchami psychiky a správania sa, zapríčinených
užívaním alkoholu.

nených užívaním alkoholu. Pri druhej najčastejšej skupine diagnóz schizofrénia,
schizotypové poruchy a poruchy s bludmi
taktiež mierne prevažovali muži. „Najviac
ženy prevažovali nad mužmi pri hospitalizáciách so skupinou diagnóz afektívne
poruchy,“ spresnila Sivá.
Najviac hospitalizovaných mužov
Na psychiatrických oddeleniach bolo pre poruchy súvisiace s užívaním alkohov minulom roku pre duševné poruchy a lu malo trvalé bydlisko v Trenčianskom
poruchy správania uskutočnených 36.862 kraji, nasledoval Košický kraj a Prešovský
hospitalizácií, z toho muži tvorili 55,9 per- kraj. Najviac žien, ktoré boli prijaté na hoscenta. Najviac hospitalizácií si vyžiadali pitalizáciu s touto diagnózou, pochádzalo
poruchy psychiky a správania zapríčine- zo Žilinského a Trenčianskeho kraja, nané užívaním alkoholu, ktoré prestavovali sledoval Košický a Prešovský kraj.
Medziročný pokles NCZI zaznamenal
25 percent všetkých hospitalizácií. Informovala o tom hovorkyňa Národného pri všetkých vekových skupinách, najviac
centra zdravotníckych informácií (NCZI) pri skupine do veku 14 rokov, kde sa počet
hospitalizácií na 10.000 obyvateľov znížil
Alžbeta Sivá.
V dôsledku pandémie NCZI evidovalo o 28,1 percenta. „Celkový počet psychiatminulý rok o 7208 hospitalizácií menej rických hospitalizácií na 10.000 obyvateako v roku 2019, čo predstavuje pokles o ľov klesol v porovnaní s rokom 2019 o 16,4
16,4 percenta. Z celkového počtu hospi- percenta,“ uviedla Alžbeta Sivá.
talizácií bola takmer tretina pacientov
hospitalizovaná vôbec prvýkrát v živote.
„Druhou najčastejšou skupinou diagnóz
hospitalizovaných pacientov s podielom
0,7 percenta bola skupina diagnóz schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy
s bludmi,“ priblížila Sivá.
Muži boli hospitalizovaní častejšie
ako ženy. Najvýraznejšia prevaha mužov
bola podľa Sivej pri hospitalizáciách s
poruchami psychiky a správania zapríči» Zdroj: Internet, upravila red

Pomôže CBD aj pri skleróze multiplex?
Sklerózu multiplex volajú chorobou ti- elektrických impulzov pozdĺž nervových
sícich tvárí. Ako môže pomôcť CBD?
buniek. Ak je myelín poškodený, impulzy sa
spomalia.
Látka CBD, čiže kanabidiol, získavaná z
Príčina SM je dodnes neznáma, môže za
konopy siatej, ovplyvňuje nervovú sústavu. ňou stáť genetika no aj vplyv vonkajšieho
Nie je však psychoaktívna, harmonicky pô- prostredia. Jej príznaky taktiež nie je vždy
sobí na takzvaný endokanabinoidný systém ľahké rozpoznať, pretože sú veľmi pestré.
(EKS), ktorý nám príroda „nainštalovala“ do Najčastejšie ju však charakterizujú ťažkosti s
tiel. Ako sme písali v predošlých článkoch, rovnováhou či výslovnosťou, dvojité videnie
CBD môže uľahčiť pacientom s Parkinso- alebo ochrnutie tvárového nervu. Pridružunom či epilepsiou. Keďže CBD vplýva aj na je sa tiež tŕpnutie v tvári či končatinách.
imunitný systém, vedci začali skúmať jeho
Bohužiaľ, SM je dodnes stále nevyliečiteľvplyv na autoimunitné ochorenia, medzi ná choroba. Napriek tomu však vedci nacháktoré patrí aj skleróza multiplex.
dzajú nové spôsoby, ako jej priebeh uľahčiť.
Prírodným doplnkom k liekom môže byť aj
Organizmus sám sebe nepriateľom
CBD, ktorého výhodou je, že nespôsobuje
Základnou vlastnosťou imunitného sys- výrazné vedľajšie účinky.
tému je schopnosť rozlíšiť vlastné bunky
od cudzích. Princíp je jednoduchý: vlastné
CBD a skleróza multiplex
bunky telo toleruje, cudzie likviduje. Niekedy však dôjde k poruche a imunitný systém
Endokanabinoidný systém v ľudskom sa
začne vo veľkej miere reagovať proti vlast- podieľa na regulovaní množstva biologicným bunkám.
kých procesov, vrátane imunitného. KanaTakto vznikajú autoimunitné alebo auto- bidiol dokáže nepriamo ovplyvniť určité
agresívne ochorenia, ktorých je viac ako 80 receptory tohto systému a tak okrem iného
druhov. Tieto chronické diagnózy postihujú potlačiť aj prehnanú imunitnú odpoveď a
pôsobiť protizápalovo.
približne päť percent populácie.
Článok z roku 2018 pre vedecký žurnál
Známou autoimunitnou chorobou je roztrúsená skleróza alebo skleróza multiplex Frontiers in Neurology uvádza, že chronic(SM). Pre pestré príznaky ju volajú aj choro- ký zápal a zvýšená aktivita blúdivého nervu
bou tisícich tvárí. Na svete ňou trpí približne často stoja za únavou, ktorú pacienti so SM
dva a pol milióna ľudí a vo výraznej väčšine pociťujú. CBD môže podľa výskumov znísú to ženy. Ide o zápalové ochorenie cen- žiť bolesti súvisiace so zápalom, obmedziť
trálneho nervového systému, ktoré spôso- užívanie opiátov a pomôcť pri nadmernej
buje stratu obalu okolo nervových vlákien, únave.
Okrem toho tiež CBD spomaľuje produkmyelínu. Ten telo využíva na rýchly prenos

CBDexpert

5% CBD olej

0

31,5

EUR

Foto: freepik / jcomp

ciu T-buniek. Tieto biele krvinky zodpovedajú za bunkovú imunitu tým, že likvidujú cudzorodé či nádorové bunky. Keď človek trpí
SM, T-bunky začnú napádať myelínový obal
na nervových bunkách, čím pacienti strácajú kontrolu nad svojimi svalmi. Problém
môže čiastočne vyriešiť oslabenie T-buniek.
Štúdia na zvieratách pre British Journal of
Pharmacology z roku 2011 potvrdila, že CBD
brzdí prílišné rozmnožovanie T-buniek, a
tak spomaľuje postup ochorenia.
Nie všetky produkty obsahujúce CBD sú
však rovnaké. Pri nákupe preto nezabudnite
skontrolovať kvalitu produktov. Dôležité sú
certifikáty o analýze, ktorá potvrdzuje, že
výrobok bol testovaný v laboratóriu na čistotu a bezpečnosť.
Keďže pre SM je nevhodný nadmerný prísun cukru, vyhnite sa CBD vo forme gumových cukríkov. Lepšou alternatívou sú napríklad oleje, tinktúry či kapsule. » red.
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10% CBD olej
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20% CBD olej
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
VOHGXMWHQ£VDMQDIDFHERRNX
www.facebook.com/cbdexpert.sk

DOHERN¼SLħYSUHGDMQL

$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRPDM9\
NRQWDNWXMWHQ£VD]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
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33-0085
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SUDOKU / SLUŽBY, GASTRO

HUMENSKO
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Šírava, Medvedia hora

61_0060

U
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od pondelka 18. 10 .

cena za 1 kg

U nás si nemusíte
vyberať medzi
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cena za 1 kg

-32%

-16%

ƐıƐƔ

ƏıƒƔ

79

3

99

3

ïĊ àĊÏïÏàĊÀ Ï

Kuracie
prsné rezne

• bez kost�, v celku

Supercena
1 kg balenie

49

CÒ¨ú©ØóàØÀĐ
• hovädzie a bravčové

3

DÀúȝǿÙóÏĒÌà¸ÿïú
• rôzne druhy

150 g

500 g

-30%

-50%

ƋıƏƍľľ

ƒıƔƔľ

29

0

Jacobs
Krönung

(100 g = 0,19)

• mletá káva

99

3

(1 kg = 7,98)

cena za 100 g

-28%

ïĊ àĊ©Ïï©
• bez kost�, v celku

ƋıƑƔ

cena za 1 kg

49

-34%

0

ƏıƑƔ

09

3

j¤¨ÙØÏï¨Ò

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƜƣıƜƛı¤àƝƟıƜƛıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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RIADKOVÁ INZERCIA / PRÁCA

HUMENSKO

od pondelka

7

ƜƣıàÏúáï

Supercena
10 kg

cena za 1 kg

19

3

ƌƋÏ¸

-50%

ƌƜÏ¸ŽƛİƞƝƍ

ƍıƒƔ

39

1

;àÙėÿØÙ©
ė¨ØÀÏĒÙ¨óÏàï©
• var�ý typ B - pr�lohové
• neprané

ØÀÙà
150 g

-47%

¨ïĊ¨Ù©ÌÒÏ
Ċ¨ÒÀÙ

ƌıƑƔľ

89

0

150 g

ƌƜƛƛ¸ŽƛİƠƤƍ

ƑƔ

0

Càėėï¨ÒÒ
ÒóóÀ

ƌƜƛƛ¸ŽƛİƟơƍ

120 g

-22%
ƋıƓƔľ

ƑƔ

0

ƌƜƛƛ¸ŽƛİƠƣƍ

dúȝÙóÏÙÀĊ

8/16 kapsúl

-35%
ƐıƑƔľ

ƑƔ

ƌƜÏìóÿÒŽ
ƛİƟơĮƛİƝƞƍ

dóóÀØà9àó

0,75 l

• kávové kapsuly
• rôzne druhy

600 g

-37%

-27%

Hubert
¤¨=ÿĐ¨

ƐıƏƔľ

• blanc/rosé

99

Dÿú¨ÒÒ

3

ƌƜÏ¸ŽơİơƠƍ

ƑıƎƔľ

99

3

ƌƜÒŽƠİƞƝƍ

... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

ľJ¤ìàïĀ Ù¨ęÙØÒàà½à¤Ùìï¨¤ÌÙ¨ÙĊēïàÿı

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƜƣıƜƛı¤àƝƟıƜƛıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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SPRAVODAJSTVO, RELAX

Najčítanejšie regionálne noviny

Ste zvedaví, koľko vám pošlú
pred Vianocami „naviac“?

Polícia upozorňuje na viditeľnosť
účastníkov cestnej premávky

Sociálna poisťovňa opäť pripravila
pre dôchodcov užitočnú pomôcku –
Kalkulačku na výpočet 13. dôchodku. Kalkulačka im rýchlo vypočíta, v
akej výške dostanú tento dôchodok
už v novembri 2021.

Zároveň varuje, že chodci a cyklisti denia, že biele alebo svetlé oblečenie je
v tmavom oblečení sú v tme pre vo- predsa len lepšie vidieť! Potme, v šere
dičov motorových vozidiel takmer ani v sychravom počasí reflexné prvky
neviditeľní.
v akejkoľvek podobe skrátka nič nenahradí.. Chodci aj preto a už v zmysle
Polícia opätovne upozorňuje na dô- zákona musia nosiť tzv. reflexné prvky,
ležitosť reflexných prvkov. Za zníženej a to vtedy, keď sa pohybujú za zníženej
viditeľnosti musí mať chodec idúci po viditeľnosti na ceste mimo obec, alebo
krajnici a cyklista jazdiaci po krajnici pokiaľ idú po neosvetlenej vozovke v
alebo po okraji vozovky na sebe vidi- obci. Zníženou viditeľnosťou sa potom
teľné reflexné prvky alebo oblečený re- myslí nielen tma, ale aj hmla, dážď aleflexný bezpečnostný odev nielen mimo bo snehová fujavica. Neosvetlenému
obce, ale aj v obci. Polícia to pripome- chodcovi hrozí pokuta.
nula na sociálnej sieti.
Väčšinou ide o žlté, biele, šedé,
„Správne umiestnené reflexné zelenožlté či oranžové fluorescenčné
prvky ovplyvnia, aby človeka na ces- prúžky umiestnené na prednej, bočnej
te bolo vidieť. Dôležité je, aby reflexné a zadnej strane školských aktoviek a
prvky boli viditeľné a nezakrývali ich batohov alebo športových a mestských
ďalšie vrstvy oblečenia, prípadne pre- batohov či tašiek. Čoraz častejšie býnášaná batožina,“ zdôraznila polícia.
vajú reflexné prvky taktiež súčasťou
Zároveň pripomína, že chodci a oblečenia, predovšetkým športových
cyklisti v tmavom oblečení sú v tme pre nohavíc, búnd, viest a mikín.
vodičov motorových vozidiel takmer
neviditeľní. „Ak skombinujete nápadnú farbu odevu s reflexnými prvkami,
prestanete byť neviditeľní a zvýšite tak
svoju bezpečnosť,“ dodala polícia.
Vidieť a byť videný je pravidlo,
ktoré si nie vždy všetci vodiči, chodci
a cyklisti berú dostatočne k srdcu, hoci
môže pomôcť zvýšit ich bezpečnosť v
dopravnej premávke a predísť dopravným nehodám s tragickými následkami. Nespoliahajte sa na všeobecné tvr» red

Kalkulačka je zverejnená na webovej
stránke Sociálnej poisťovne (Kalkulačka
na výpočet 13. dôchodku). Jej použitie
je jednoduché. Dôchodca do nej vpíše
sumu dôchodku, resp. jednotlivých dôchodkov, ktoré poberá. Po kliknutí na
políčko Vypočítať ihneď zistí v akej výške dostane 13. dôchodok v roku 2021.
Kalkulačka umožňuje zápis aj v
inej mene ako euro, pričom zabezpečí
prepočet danej meny na euro (výška
dôchodku v eurách sa zaokrúhľuje na
najbližší eurocent nadol). Na prepočet
dôchodku z cudziny sa použije referenčný výmenný kurz určený Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska, ktorý je platný 1.
septembra 2021.
Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok v novembri 2021 automaticky.
Znamená to, že o tento dôchodok netreba žiadať.
Maximálna suma 13. dôchodku v
roku 2021 bude 300 eur a dostanú ju tí
dôchodcovia, ktorí majú dôchodok v
sume 218,06 eur a nižšej. Poberateľom
dôchodku v rozpätí od 218,07 eur do

912,50 eur sa 13. dôchodok bude znižovať až do minimálnej sumy 50,01 eur.
Najnižší 13. dôchodok 50 eur dostanú
dôchodcovia, ktorí majú dôchodok
912,51 eur a vyšší.
Ešte jedno avízo od Sociálnej poisťovne – Do konca októbra dostane
takmer 73 tisíc SZČO oznámenia o vzniku, zániku či trvaní sociálneho poistenia aj s výškou platby. Tieto informácie
dostanú automaticky, nemusia o nič
žiadať. Dozvedia sa z nich, či im od 1.
októbra vzniklo, zaniklo alebo naďalej
trvá povinné sociálne poistenie a tiež
vymeriavací základ a výšku poistného,
ktorú budú v nasledujúcich mesiacoch
uhrádzať do Sociálnej poisťovne.
Najvyšší počet oznámení bude zo
Sociálnej poisťovne smerovať tým SZČO,
ktorým sa na základe odložených daňových priznaní za uplynulý rok zmenil
vymeriavací základ pre platbu poistného – takých je 54 977. O vzniku povinného sociálneho poistenia sa dozvie 12 621
SZČO. Naopak, povinné poistenie k 30.
septembru 2021 zanikne 5 354 SZČO.
Sociálna poisťovňa všetky tieto
dôležité informácie zašle SZČO poštou
alebo do ich e-schránky (ak ju majú aktivovanú) do 21. októbra 2021. Poistné v
novej výške potom prvý raz zaplatia za
mesiac október so splatnosťou do 8. novembra 2021.

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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SLUŽBY, PENIAZE, ŠKOLA

HUMENSKO
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PÔľIÎKY
od 18 do 80 rokov
od 300€ do

sū Ǆ ïƎ ū ċ ū Ď Œ îȠ

20 000€

6WDQLÏQ£9UDQRYQDG7RSÿRX
YHGÿDSDUNRYLVNDSULVWDQLFL
INFOLINKA NONSTOPȳ ×Þ×¹/¬T¡êT"eÀc /èq~Tgȴ

ahoj

R

Nové, lepšie pôǗiĎky

66-0147



Výročia a udalosti
pápež Ján Pavol II. bol oﬁciálne uvedený
do úradu pápeža.

22. októbra 1978
MORSKÉ OKO

<KEZsdMZ/hD͕d/DKEKsϮ͕<Ka/
ƵĚĞŵĞǀĞűŵŝƌĂĚŝ͕ĂŬƐĂƌŽǌŚŽĚŶĞƚĞƉƌĞƓƚƷĚŝƵŵŶĂŶĂƓĞũƓŬŽůĞǀĂŬŽŵŬŽűǀĞŬŽĚďŽƌĞĂƵŵĞŶŝĞƐĂƐƚĂŶĞǀĂƓŽƵĐĞůŽǎŝǀŽƚŶŽƵĐĞƐƚŽƵ͘
<ŽŶǌĞƌǀĂƚſƌŝƵ ƉŽŶƷŬĂ ǀǌĚĞůĄǀĂŶŝĞ ǀ ŽďůĂƐƟ
ŚƵĚďǇ͕ƐƉĞǀƵ͕ƚĂŶĐĂĂŚƵĚŽďŶŽͲĚƌĂŵĂƟĐŬĠŚŽ
ƵŵĞŶŝĂ͘ sǌĚĞůĄǀĂŶŝĞ ǀ ŶĂƓĞũ ƓŬŽůĞũĞ ŶĂ ǀǇƐŽŬĞũ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶĞũƷƌŽǀŶŝ͘
s ŬŽŶĐĞƌƚŶĞũ ƐĄůĞ ƓŬŽůǇ ũĞ ƵŵŝĞƐƚŶĞŶǉ ĚŝŐŝƚĂůŝǌŽǀĂŶǉ ŬŽŶĐĞƌƚŶǉ ŽƌŐĂŶ Ă ŬŽŶĐĞƌƚŶĠ ŬƌşĚůŽ
ǌŶĂēŬǇ ^ƚĞŝŶǁĂǇ͘ WƌĞ ƓƚƵĚĞŶƚŽǀ ŵĄŵĞ ƉƌŝƉƌĂǀĞŶǉĂũƉƌŽũĞŬƚZDh^нǀƓƉĂŶŝĞůƐŬŽŵŵĞƐƚĞ
ǀ^ĞǀŝůůĞ͘

ODBORY

ŚƵĚŽďŶŽͲĚƌĂŵĂƟĐŬĠƵŵĞŶŝĞ
ƚĂŶĞĐ
ƐƉĞǀ
ƐŬůĂĚďĂ
ĚŝƌŝŐŽǀĂŶŝĞ
ŬůĂǀşƌ
ŽƌŐĂŶ

ǁǁǁ͘ŬŽŶŬĞ͘ƐŬ

ǌŽďĐŽǀĄŇĂƵƚĂ
ŇĂƵƚĂ
ŬůĂƌŝŶĞƚ
saxofón
hoboj
ĨĂŐŽƚ
ůĞƐŶǉƌŽŚ
ƚƌƷďŬĂ
pozauna
tuba
ďŝĐŝĞŶĄƐƚƌŽũĞ

V ŠKOLE PÔSOBIA TIETO SÚBORY:
SYMFONICKÝ ORCHESTER
ŠKOLSKÝ SPEVÁCKY ZBOR
KOMORNÝ ORCHESTER
BRASS BAND
BIG BAND
JAZZ BAND
POP BAND
^jKZ@hKs:,hz

EĂƓŝ ƷƐƉĞƓŶş ĂďƐŽůǀĞŶƟ ƉĂƚƌŝĂ ŵĞĚǌŝ
ǀǉǌŶĂŵŶǉĐŚ ƵŵĞůĐŽǀ ŶĂ ^ůŽǀĞŶƐŬƵ Ăũ
ǀǌĂŚƌĂŶŝēş͘

ŚƵƐůĞ
ǀŝŽůĂ
ǀŝŽůŽŶēĞůŽ
ŬŽŶƚƌĂďĂƐ
harfa
ĐŝŵďĂů
ŐŝƚĂƌĂ
ĂŬŽƌĚĞſŶ

ĂũƚĞƐǀŽũŵƵƚĂůĞŶƚƵǀƓĞƚŬŽ͕ēŽƉŽƚƌĞďƵũĞ

/ŶĨŽƌŵĄĐŝĞ͗ǌĂƐƚƵƉĐĂΛŬŽŶŬĞ͘ƐŬ͕ƚĞů͗͘ϬϵϭϬϭϴϯϵϴϱ
ƓƚƷĚŝũŶĠŽĚĚĞůĞŶŝĞ͗ƐĞŬƌĞƚĂƌŝĂƚΛŬŽŶŬĞ͘ƐŬ͕ƚĞů͗͘ϬϱϱͬϲϮϮϮϬϵϮ
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^ƉŽŵĞŸŵĞ ŶŝĞŬŽűŬŽ ǌŶĄŵǇĐŚ ŵŝĞŶ͗
WĞƚĞƌ ƌĞŝŶĞƌ͕ /ŐŽƌ dŝŵŬŽ͕ WĞƚĞƌ ŝē͕
ůĞǆĂŶĚĞƌ ĄƌƚĂ͕ ŽŵŝŶŝŬĂ <ĂǀĂƐĐŚŽǀĄ͕ ZĂƐƛŽ <ŽƉŝŶĂ͕ sůĂĚŝŵşƌ <ŽďŝĞůƐŬǇ͕ WĞƚĞƌ ƌĂũĞƌēşŬ͕ ůĞŶĂ ƵƌĄŶŽǀĄ͕
DĂƌŝĄŶĞŬŽǀƐŬǉ͕<ƌŝƐơŶĂĂěĂůƓş͘͘͘

10
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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Stavebná firma Reinter s.r.o.
prijme na TPP alebo živnosť

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

STAVEBNÝCH ROBOTNÍKOV

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Ponúkame stabilné zamestnanie počas celého roka
a dobré finančné ohodnotenie.

INZERCIA

Jana Paľová

0908 979 512

TIP na výlet
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

Požadujeme zručnosť v niektorej z profesií:
murovanie - obklady - zatepľovanie
sadrokartóny - omietky - inštalačné práce
WWW.REINTER.SK

PRACA@REINTER.SK

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

Máme pre Teba prácu!

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

0902 998 866

62-0047

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

Práca pre každého

Medzilaborce

Humenné

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.

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
48.090
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

Oborín
PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091

STARINA

HU21-41 strana_

11

66-0227

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

85_0655

86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

85_0471

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

ZDRAVIE / SLUŽBY
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19 ROKOV NA TRHU

32-0135

e-mail: velcon@velcon.sk

Stavbári
a lešenári pozor!

94-0100

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698
www.alukogroup.com/nabor
AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále ponuky aj pre mužov!
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

Honorár 1 200 až 1 800 € 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

www.aiw.sk
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0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-7

12

