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Vymeňte svoj byt za rodinný dom

Pri súčasnej situácii na trhu s nehnuteľnosťami sú ceny bytov v mestách podobné cenám rodinných domov v okolí

týchto miest. Preto Vám vieme zabezpečiť výmenu Vášho bytu za rodinný dom a to                                 BEZ DOPLATKU.

viac než len predaj nehnuteľností
VAŠA REALITNÁ KANCELÁRIA

CENTRÁLA
MICHALOVCE
Špitálska 5
0915 887 596
0918 88 33 21

POBOČKA TREBIŠOV
M.R.Štefánika 176
V BUDOVE JMF
oproti kostolu
0918 497 777

POBOČKA
HUMENNÉ
Mierová 2529/87
budova Allianz
0911 231 064

POBOČKA
SOBRANCE
Komenského 34
prízemie
0915 344 183Infolinka: 

Radi Vám poradíme pri výbere
vhodného domu a zabezpečíme

celý proces výmeny.

www.konex-reality.sk              www.kupanehnutelnosti.sk
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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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viard@viard.sk      +421 908 335 398viard@viard.sk      +421 908 335 398

VIARD s.r.o. UdavskéVIARD s.r.o. Udavské
príjme do zamestnania

ROZMIETAČA A ODOBERAČA
DREVENÝCH HRANOLOV

Mzda od 700EUR + odmeny
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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.
Prímeme na TPP  tesárov, murárov, zámočníkov a pomocných 
pracovníkov na stavby. Poskytujeme bezplatné ubytovanie 

Viac info na t.č. 0950 200 800, 0948 000 900 37
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Stavená firma ponúka komplet stavebnú činnosť,
prerábanie bytových jadier, zatepľovanie.
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Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) 
ako zriaďovateľ stredných škôl schvá-
lil krajské štipendium. S výberom 
budúceho povolania a konkrétnej 
strednej školy stredoškolákom v kra-
ji každoročne pomáha aj podujatie 
Stredoškolák – Hrdina remesla. 

Ide o výstavu stredných škôl z Tren-
čianskeho kraja, na ktorej školy prezen-
tujú svoje zručnosti prioritne deviatakom 
zo základných škôl. Pomôcť rodičom pri 
výbere tej správnej školy pre svojho ško-
láka môže aj portál kampane s názvom 
Hrdina remesla. Ten združuje všetky ško-
ly v kraji, ktoré svojich žiakov pripravujú 
priamo pre potreby trhu práce. Viac infor-
mácií je dostupných na webovej stránke: 
http://www.hrdinaremesla.sk.

Schválili štipendium
Trenčiansky samosprávny kraj ako 

zriaďovateľ stredných škôl v snahe pod-
poriť záujem žiakov o štúdium v nedo-
statkových odboroch schválil krajské 
štipendium. Za účelom zvýšenia záujmu 
žiakov dosahovať mimoriadne výsledky 
vo vedomostných, športových a kultúr-
nych súťažiach bol tak vytvorený moti-
vačný program, ktorý má taktiež prilákať 
potenciálnych študentov na tie učebné a 
študijné odbory vzdelávania, ktoré nie 
sú dostatočne obsadené. Ide spolu o 34 
tradičných remeselných, najmä výrob-
ných odborov vzdelávania žiadaných 
zamestnávateľmi v kraji. Pre školský rok 

2022/2023 sa motivačné štipendium týka 
18 odborov vzdelávania na 13 stredných 
odborných školách. Od septembra 2022 
tak prváci študujúci v týchto odboroch 
môžu získať 50 eur mesačne ako moti-
vačné štipendium. Podmienkami získa-
nia štipendia sú prospech, správanie či 
dochádzka. 

Duálne vzdelávanie
„Naším strategickým zámerom je v 

súlade s potrebami trhu práce posilňovať 
technické odbory na školách a zapojiť 
čo najviac žiakov do systému duálneho 
vzdelávania, v ktorom je TSK lídrom na 
Slovensku. Silné stránky duálneho vzde-
lávania spočívajú v plynulom prechode 
zo vzdelávania na trh práce. Študenti 
nadobudnú kvalifikáciu a prax priamo 
u zamestnávateľa. Osvoja si pracovné 
návyky priamo vo výrobnom procese, 
pričom ich výučba prebieha na nových 
technológiách, ktorými zamestnávatelia 
disponujú. Duálne vzdelávanie posky-
tuje 22 stredných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK,“ informovala Lenka 
Kukučková z kancelárie predsedu TSK a 
dodala: „Operatívne reagujeme na zme-
ny vyplývajúce z požiadaviek trhu práce 
aj pri zaraďovaní nových odborov štúdia. 
Ponuka gymnaziálneho štúdia bude už 
od nového školského roka rozšírená o 
bilingválnu formu na väčšine gymnázií 
v kraji.“

Schválili krajské štipendium

» ren

Počas života sme vystavení rôznym 
situáciám, riešime všakovaké prob-
lémy, prekonávame neľahké prekáž-
ky a niekedy je to skutočne ťažké.

Keď som v mladosti nastúpila do 
môjho prvého zamestnania a občas 
si zúfala, jedna moja staršia kolegyňa 
mi vždy hovorila: „Dievča, keď nejde 
o život, nejde o nič.“ Až časom som 
pochopila, akú pravdu v sebe ukrýva 
táto jednoduchá myšlienka. Človek si 
prejde v živote mnohými skúškami a 
keď je dostatočne vnímavý, nadobudne 
vďaka vlastným skúsenostiam mnoho 
užitočných poznatkov, ktoré mu môžu 
tú tŕnistú cestu životom predsa len 
trošku uľahčiť. Vďaka tým svojim by 
som dnes ja mojej mladšej kolegyni po-
radila asi toto:

• neboj sa povedať nie bez toho, aby si 
sa cítila previnilo a hľadala stovky vy-
svetlení či ospravedlnení, 
• človek nie je neomylný a máš právo 
urobiť chybu bez toho, aby si sa musela 
za každú cenu obhajovať, 
• nemusíš vždy vedieť všetko a nemu-
síš sa báť to priznať, je normálne, že 
ešte veľa vecí nedokážeš či nepoznáš, 
• nedbaj toľko na to, čo si o tebe myslia 

iní ľudia, žiješ predsa svoj život, a tak to 
je v poriadku, 
• snaž sa zmeniť veci, ktoré ťa robia ne-
šťastnou, 
• viac načúvaj sebe samej, spoznávaj 
vlastné potreby, hodnoty a očakávania 
a konaj v súlade s tým, ako to cítiš, 
• uč sa odpúšťať, pretože spolu s od-
pustením sa kamsi vytratia aj tvoje 
negatívne emócie a bude sa ti dýchať 
oveľa ľahšie, 
• neporovnávaj sa s inými, každý z nás 
je jedinečný, má iné nastavenie, iné da-
nosti, iné tempo, iné priority, iné potre-
by a ak sa to niekomu nepáči, je to jeho 
problém, nie tvoj,
• ak na teba niekedy doľahne deň 
„frfľoš“, snaž sa spomenúť si na všetko, 
za čo si životu vďačná, 
• to, ako to s tvojim životom dopadne, 
záleží v konečnom dô-
sledku od toho, ako ho 
ty sama uchopíš, 
• každý deň aspoň 
na chvíľu vystúp z 
rýchleho kolotoča 
všedných dní a 
dopraj si sladké 
ničnerobenie.

Čo je dôležité

» Renáta Kopáčová, redaktorka

30. januára 1649   
bol popravený anglický kráľ Karol I., z Anglicka sa stala republika 
vedená Oliverom Cromwellom.

Výročia a udalosti

INZERCIA
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párny týždeň: 
Humenné, Brekov, Jasenov, Kochanovce, 
Topoľovka, Medzilaborce, Snina, Čemer-
né, Vranov nad Topľou
 
nepárny týždeň: 
Humenné, Brestov, Papín, Závadka, 
Medzilaborce, Dlhé nad Cirochou, Zem-
plínske Hámre, Čemerné, Vranov nad 
Topľou, Sečovská Polianka, Sedliská, 
Slovenská Kajňa, Tovarné, Zámutov 

humensko@regionpress.sk

Redakcia: Štefánikova 44
 MICHALOVCE

Humenné

Vranov n/Top¾ou

Snina

Medzilaborce

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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)

TIP na výlet

MEDZILABORCE
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Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.
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OBNOVA PLECHOVEJ

A ETERNITOVEJ STRECHY
- odstránenie nečistôt
- vynikajúca

priepustnosť vody
- vzhľad škridle
- vysoká životnosť

Oprava komínu GRÁTIS

ZĽAVA pre

seniorov

- zameranie zdarma
- bez zálohy
- prvotriedny materiál
zn. Index mineral design

- záruka 25 rokov
a dlhoročné skúsenosti

BITUFLEX s.r.o.

www.bituflex.sk
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Pánske hodinky timberland 
tbl.15359jsu/02m

ZlatnictvoLion.sk

116,10 €

Koberec PETIT ZOO ZVIERATKÁ 
krém / sivý

najkoberce

68,60 €

SKRYTÝ ZÁLIV
akryl na plátne

zlatovsky.eu

650,00 €

DYNAMAX NANO

ShopJK.sk

3,40 €

Chloe Nomade Naturelle
EDP 50ml 1ks

Demro.sk

101,50 €

POLICOVÝ BIELO - ŠEDÝ
ShopJK.sk

29,90 €

Kratki Thor 8 s rohovým 
presklením - krbové kachle

1.480,00 €

SADA TERMO POHÁROV 
70ML 6 KUSOV

ShopJK.sk

28,90€26,90 €

Sivá vrúbkovaná deka
180x200 cm

PreMamku.sk

21,40 €

Daikin Sensira
FTXF20

Sirux

665,00 €

STREND PRO Garden
TopNaradie.sk

42,08 €
50,40€

29,90 €

ROCKWOOL - Deltarock 
1000x600x100 mm

6,39€
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Agentúra štátom podporovaného 
nájomného bývania (AŠPNB) spusti-
la na stránke najomnebyvanie.gov.
sk formulár, kde sa môžu záujemco-
via o nájomné byty so štátnou pod-
porou registrovať. Zároveň musia 
špecifikovať, aký veľký byt by potre-
bovali, v akej lokalite, ale napríklad 
aj to, koľko osôb bude s nimi bývať.

Tento formulár slúži na prejavenie pr-
votného záujmu. Ďalším krokom bude 
zverejnenie ponúk bytov, kde si záujem-
covia budú môcť rezervovať konkrétny 
byt. „Agentúra spúšťa webstránku, kde 
sa ľudia dozvedia všetko o štátom podpo-
rovanom nájomnom bývaní a môžu sa i 
registrovať. V tejto chvíli je dôležité pove-
dať, že ľudia, ktorí prejavia záujem, budú 
pravidelne informovaní o projektoch v 
nimi vybranej lokalite,“ informoval pred-
seda predstavenstva Agentúry štátom 
podporovaného nájomného bývania Pe-
ter Sekáč. Celý systém štátom podporova-
ného nájomného bývania je vo fáze, kedy 
by mali investori Agentúre predkladať 
projekty bytových domov s nájomnými 
bytmi na schválenie. Až keď budú byto-
vé domy schválené agentúrou, dostanú 
záujemcovia možnosť si konkrétny byt 
vybrať na stránke najomnebyvanie.gov.
sk, a tým prejaviť záväzný záujem o toto 
bývanie.

Stránka najomnebyvanie.gov.sk okrem 
informácií o tomto systéme ponúka pou-
žívateľom aj informatívnu kalkulačku s 

možnosťou vypočítať si, aký príjem mu-
sia mať, aby mali nárok na požadovaný 
byt vo vybranej lokalite. Taktiež sú tam 
všetky kritériá, ktoré je potrebné splniť, 
aby bol záujemca o nájomný byt úspešný. 
Štátom podporované nájomné bývanie 
by malo priniesť vyššiu dostupnosť bý-
vania pre tých, ktorí síce majú príjem, ale 
ten nepostačuje na schválenie hypotéky, 
prípadne by hypotéka pohltila väčšiu 
časť príjmu ich domácnosti. Nájomné v 
projekte štátom podporovaného nájom-
ného bývania by malo byť lacnejšie v 
priemere o 62 % oproti splátke hypotéky. 
Nájomné byty nebudú staršie ako 5 rokov. 
Byty budú stavať zatiaľ dvaja zahraniční 
investori. Investičné zmluvy, ktoré schvá-
lila vláda SR v decembri minulého roka 
ako pilotný projekt, by mali priniesť na 
Slovensko spolu 9 000 nájomných bytov 
za približne 1,5 miliardy eur. AŠPNB mo-
mentálne rokuje aj s ďalšími investormi.

Spustili formulár na nájomné byty 

» ren
zdroj foto wal_172619 pixabay

Iulius Caesar, ktorý je mnohým zná-
my ako významný rímsky vojvodca a 
politik, si počas svojho života získal aj 
povesť vynikajúceho rečníka a autora 
prozaických diel. Ako spisovateľ je v sú-
časnosti spájaný predovšetkým s radou 
diel žánru commentarii, teda zápiskov 
z vojenských ťažení. Z nich sa docho-
vali iba Zápisky o občianskej vojne či 
najznámejšie Caesarovo dielo Zápisky 
o vojne v Galii. Práve druhé menované 
uchovávajú v historickej knižnici Zápa-
doslovenského múzea v Trnave.

„Zápisky dodnes patria pre svoju 
jednoduchú a ľahko zrozumiteľnú for-
mu k literatúre využívanej pri výučbe 
latinčiny. V diele je totiž použitých iba 
asi 1 300 slov. Caesar detailne popísal 
osem rokov bitiek a vojnových výprav, 
v ktorých jeho vojsko zdecimovalo 
galské kmene. Okrem toho zazname-
nal množstvo postrehov týkajúcich sa 
životných pomerov a zvykov Galov, 
Germánov a Britanov,“ popisuje Milan 
Ševčík, kurátor historickej knižnice 
Západoslovenského múzea v Trnave 
a dodáva, že kniha bola vytlačená vo 
švajčiarskom Bazileji v roku 1563. „Ob-

sahuje nádherné drevorezové mapy 
Galie, teda Francúzska a Iberského 
polostrova a tiež ilustrácie vojnových 
výjavov,“ uzatvára Milan Ševčík.

Gaius Iulius Caesar (100 pred n. l. 
- 44 pred n. l.), významný rímsky voj-
vodca a politik zohral významnú úlohu 
v prechode rímskeho štátu od republi-
ky k cisárstvu.

Caesarove Zápisky o vojne 
v Galii nájdete v Trnave

» ren
zdroj foto: ZSM v Trnave

5. februára 1576     
francúzsky kráľ Henrich IV. konvertoval na rímskokatolícku vieru, 
aby si tak zaistil právo na francúzsky trón.

Výročia a udalosti
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MINCÍ
VÝKUP
MINCÍ

tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com85
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

100 €
160 €
160 €
150 €
160 €
160 €
150 €

200 €
200 €
400 €
750 €

AKCIAAKCIA

649 €

100 €

Gamma 3x4 m
549
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