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FÓLIE NA TERASY - ALTÁNKY
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE

0907 148 965
0905 195 458

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

REKLAMA
do novín
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Jozef Hatala
Automower

Pokosí za vás

0910 34 44 660910 34 44 66

Obhliadka

a konzultácia

ZDARMA
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12. marca 1975  
v Prahe bola popravená posledná žena na území Česko-Slovenska 
Olga Hepnarová

Výročia a udalosti

15. marca 1939  
Nacistické Nemecko obsadilo Česko a vyhlásilo na jeho území Pro-
tektorát Čechy a Morava. 

Výročia a udalosti
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od 1. 03. do 31. 03. 2022
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VÝVOZ  ŽÚMP
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stavmixvnaj@gmail.com
Stavmix V - Naj s.r.o.
www.stavmixv-naj.sk

Zatepľovanie domov a bytových jednotiek

Projekcia a výstavba rodinných domov na kľúč

Strojové omietky - potery

Plastové, hliníkové okná a dvere

Kompletné stavebné práce na kľúč, vrátane materiálu

0908 342 576
0905 753 555 
0918 699 555

STAVEBNÁ FIRMA
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Ponuky a zameranie ZDARMA. 0940 88 88 29

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Tesárske

Pokrývaèské

Klampiarske
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
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OPRAVY A SERVISOPRAVY A SERVIS

0905 308 280

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

HĽADÁM
DOM
CHALUPU,  ALEBO  

POZEMOK NA PREDAJ

0907 974 507
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0908 979 512
................................

REKLAMA
do novín
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INZERCIA

 

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Jana Paľová   0908 979 512

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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    42.810 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   48.090 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)
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ODVLHČOVANIE
BUDOV

ODVLHČOVANIE
BUDOV

- jedno alebo dvojradová injektáž
- plošná injektáž
- izolovanie podláh
- izolovanie balkónov
- opravy prasklín na stenách
- zabránenie sadaniu chodníkov

- jedno alebo dvojradová injektáž
- plošná injektáž
- izolovanie podláh
- izolovanie balkónov
- opravy prasklín na stenách
- zabránenie sadaniu chodníkov

RÝCHLO - ŠETRNE

BEZ ODKOPÁVANIA

ZÁKLADOV

RÝCHLO - ŠETRNE

BEZ ODKOPÁVANIA

ZÁKLADOV

Šlepkovský

0905 722 044

www.odb-injektaz.sk

Je fascinujúce, ako sa my Slováci 
dokážeme vo vypätej situácii spo-
jiť. Obdivujem ten zápal, s ktorým 
sa púšťame do pomoci iným a to 
napriek tomu, že sami zažívame 
ťažké časy.

V týchto dňoch uplynuli dva 
roky od prvého potvrdeného prípa-
du koronavírusu v našej krajine. Aj 
vtedy sme sa všetci vystrašení a ne-
tušiaci, čo nás čaká, zomkli a bez za-
váhania pridali ruku k dielu. Každý 
ako vedel a bez nároku na odmenu. 
Niektorí šili rúška a odnášali ich na 
oddelenia do nemocníc, do domovov 
sociálnych služieb či vešali na ploty 
a kľučky bytových domov, aby si ich 
odtiaľ vzali tí, čo to potrebovali. Ďalší 
zabezpečovali nákupy pre seniorov a 
chorých, ktorí museli zostať niekoľ-
ko dní v karanténe. Mnohí zdravot-
níci ale aj vojaci, policajti, úradníci 
či dobrovoľníci sa pravidelne počas 
víkendov zapájali do testovania nás 
všetkých.

Ešte sme sa ani poriadne ne-
stihli spamätať z koronakrízy a už 
čelíme ďalšej výzve. Udalosti uply-
nulých dní poznačili naše životy. 
Vojna na Ukrajine nás hlboko zasiah-
la. Zhrození a plní strachu sme na-
priek všetkému ihneď po vypuknutí 
ozbrojeného konfliktu zmobilizovali 
všetky svoje sily a pustili sa bez za-
váhania do pomoci svojim susedom. 
Ľuďom ťažko skúšaným vojnou otvá-
rame bez očakávania odmeny či 
uznania svoje domovy, organizujeme 
zbierky, koncerty, ponúkame vľúdne 
slovo aj útechu. Každý sa zapája, ako 
môže a tá človečina, čo 
z toho srší, je vskutku 
chytľavá. Želám si, 
aby nám vydržala čo 
najdlhšie.

Som na nás pyšná

» Renáta Kopáčová, redaktorka

OBORÍN

16. marca 1988  
iracký režim Saddáma Husajna použil chemické zbrane proti obyva-
teľom kurdského mesta Halabdža, pri útoku zahynuli tisícky ľudí.  

Výročia a udalosti

17. marca 2012  
novomenovaný pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef 
Haľko prijal biskupskú vysviacku. 

Výročia a udalosti
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Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12
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V súvislosti s udalosťami na Ukra-
jine sa aj ľudia na Slovensku obá-
vajú možnej radiácie a vo veľkom 
nakupujú tabletky s obsahom jódu. 
Odborníci varujú pred možnými 
rizikami a užívanie týchto liekov z 
preventívnych dôvodov neodporú-
čajú.

Na nevhodnosť neuváženého uží-
vania jódu upozornil na sociálnej sieti 
aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv a 
rozhodne ho neodporúča. „Pri dlho-
dobom, prípadne nadmernom užívaní 
jódu hrozia zdravotné riziká – na-
príklad vznik ochorení štítnej žľazy - 
struma, hypo - alebo hypertyreóza, či 
ohrozenie srdcovo-cievneho systému,“ 
varujú odborníci.

Na čo slúžia jódové tablety?
Na Slovensku je registrovaných via-

cero liekov s obsahom jódu v rôznych 
formách. Napríklad vo forme tabliet 
či roztoku. Jódové tablety slúžia ako 
prevencia vstrebávania rádioaktívne-
ho jódu do organizmu a sú určené na 
použitie v prípade radiačnej havárie 
alebo počas vyšetrenia v nukleárnej 
medicíne. „Ich užívanie v iných prípa-
doch nepredstavuje pre človeka žiadny 
benefit. V dlhodobom horizonte môže 
ich užívanie viesť k depresii, nervozite, 
impotencii či nespavosti,“ prízvukujú 

odborníci.

Predzásobovanie sa 
tabletami neodporúčajú

Štátny ústav zároveň upozorňuje, že 
vytváranie neuvážených zásob liekov 
v domácich lekárničkách môže viesť 
k výpadkom daných liekov na trhu. 
Následkom takejto situácie budú mať 
pacienti, ktorí lieky naozaj potrebujú, 
znemožnený prístup k liečbe. Rovnako 
aj Ministerstvo zdravotníctva ľuďom v 
tejto chvíli jednoznačne neodporúča sa 
jódovými tabletkami predzásobovať. 
„V prípade, že by hrozilo riziko, štát 
v predstihu zabezpečí všetky potreb-
né kroky na ochranu obyvateľstva,“ 
uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníc-
tva Zuzana Eliášová.

Preventívne užívanie 
jódových tabliet sa neodporúča

» ren
Ilustračné foto. autor foto Sztrapacska74 pixabay 
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova: eternitových

plechových   
plochých        

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!

ý

33
rokov
na trhu

11
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OPERÁTOROV  VÝROBY

  0908 695 433
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Na pozadí udalostí u našich východ-
ných susedov zažívajú aj mnohí 
Slováci obavy a strach a snažia sa 
urýchlene si vybaviť cestovné do-
klady. Pred úradmi stoja v dlhých 
radoch aj niekoľko hodín.

Oddelenia dokladov čelia v po-
sledných dňoch veľkému náporu. 
„Záujem o podanie žiadostí o vydanie 
cestovných pasov sa oproti predchá-
dzajúcemu obdobiu zvýšil. Polícia evi-
duje najmä žiadosti o cestovné pasy v 
urýchlenej lehote vydania do dvoch 
a do desiatich pracovných dní. Preto 
treba počítať aj s dlhšími radami na 
jednotlivých oddeleniach dokladov,“ 
informovala Denisa Bárdyová, hovor-
kyňa Prezídia Policajného zboru SR. Na 
paniku však podľa kompetentných nie 
je dôvod a občanov prosia, aby sledo-
vali oficiálne zdroje a nie dezinformač-
né, ktorých cieľom je vytvárať strach a 
chaos. „Opätovne chceme zdôrazniť to, 
čo už povedala prezidentka Slovenskej 
republiky aj členovia vlády: Slovenská 
republika nie je v ohrození a nie je po-
trebné si urýchlene zadovážiť cestovný 
doklad,“ uviedla Denisa Bárdyová.

Zamestnanci pracujú aj v noci - 
Podľa slov hovorkyne problém nie je 

na strane polície, kapacity Národného 
personalizačného centra sú naplnené, 
zamestnanci pracujú od skorých ran-
ných hodín až do nočných hodín a aj 
počas víkendov, aby čo najskôr vyrobili 
cestovné pasy. Národné personalizač-
né centrum je jediné na celom Sloven-
sku, ktoré zabezpečuje personalizáciu, 
teda vyhotovenie, všetkých dokladov. 
„Z našej strany sme urobili maximum, 
na oddeleniach dokladov sme zabez-
pečili maximálny počet pracovníkov. 
Na prijímanie žiadostí o vydanie dokla-
dov využívame všetky pracoviská. Ich 
chod je počas stránkových hodín za-
bezpečený nepretržite, bez obedňajšej 
prestávky,“ uzavrela Denisa Bárdyová.

Na pas ľudia čakajú hodiny

» ren
Ilustračné foto. autor foto ivabalk

Spoločnosť z PO
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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18. marca 1229    
cisár Fridrich II. sa počas šiestej križiackej 
výpravy vyhlásil za kráľa Jeruzalema. 

Výročia a udalosti
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

Predaj a servis 
kanadských 

a amerických  víriviek 
po celom Slovensku
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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