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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
Týždenne do 30 500 domácností

87-000059

Najčítanejšie regionálne noviny

KURZY ČÍNSKY - ANGLICKÝ JAZYK

TERASY PRÍSTREŠKY

1 DEMO LEKCIA ZADARMO

Lekcie pre deti už od 4 rokov aj pre školakov, maturantov,
dospelých aj firmy. Vyskúšajte a potom sa rozhodnete
či chcete pokračovať v kurze.

ZASKLENIE BALKÓNOV
ZIMNÉ ZÁHRADY

Zahraničná lektorka z Číny pôsobiaca v Michalovciach.

0949 726 727

www.ninhao.sk

62-0036

MASTER GROUP s.r.o.

SEZÓNNE
ZĽAVY

za bezkonkurenčnú cenu!

0908 208 908

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

0918 646 335

Siete proti hmyzu
Strešné roletky
Celotieniace žalúzie

gusto@gustozaluzie.sk

www.gustozaluzie.sk

62-0032

za NAJLEPŠIU CENU !!!

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia

Roletky Deň-noc
Látkové roletky
Vonkajšie žalúzie

Lexanové prístrešky - oceľ, hliník, nerez,
vchodové strechy, zasklievanie balkónov,
zimné záhrady, exteriérové plastové rolety
DREVENÉ PRÍSTREŠKY A ALTÁNKY

bezkonkurenčné ceny !!!

www.mdrolex.sk 0908 320 642
rolex.montaze@gmail.com 0944 442 668
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87-0060

Jozef Hatala
Humenné

87-0008

www.mgroupsro.sk

S nami sa na cene dohodnete!

87-0027

0940 707 621

62-0006

0915 927 993

2
SLUŽBY, zdravie
- Exteriéry a interiéry
- Obklady a dlažby
- Zatep¾ovanie
- Murárske práce

www.stamiokna.sk

nový tovar

0907 322 238

00-0000

stamirekonstrukcie@gmail.com

0917 054 584 Masarykova 19, MICHALOVCE
ALOVCE
DVERE + ZÁRUBŇA
šírka dverí 60, 70 a 80cm

LETNIČKY - TRVALKY
MUŠKÁTY - ZÁVESNÉ KOŠE
BYLINKY - ČUČORIEDKY

zárubňa na hrúbku múru od 75 do 180mm

62-0046

ZÁHRADNICTVO

STAVIAME

PPriemyselná
i
l á 1,
1 Michalovce,
Mi h l
0905 105 793 0905 503 222

www.e-zahrada.sk

RÝCHLO
LACNO

0940 177 365

0917 062 447
87-0067

www.zasas.sk
0905 691 916, 0905 829 102

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

Teraz je to najlacnejšie !!!

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

Využite skvelé
letné zľavy!

Tieniaca
Tie
Ti
Tien
i niaca
niiaca
aca technika
ttech
h ik
ik a

NYY !
NAJJLLEEPPŠŠIIE CCEEN
za NA
Overená kvalita od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

PLASTOVÉ OKNÁ

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

VSTAVANÉ SKRINE

DIZAJNOVÁ PODLAHA

Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie,
rozdiel
roz
ro
ozdiel Vám
oz
Vám
ám vrátime.
vrááttim
vrá
im
me.

0915 856 447
unitermont@gmail.com

ŽALÚZIE
Ž
ALÚZIE
Ú

interiérové, exterierové

ROLETKY

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém
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87-0018

HUMENNÉ

(oproti Mestskému úradu)

Berehovská 2213/13, TREBIŠOV
nabintplus@gmail.com

62-0027

Unitermont

0948 760 768

GARANTUJEME
najnižšie ceny!

Kvalita
Kval
alititaa vý
výro
výrobkov
ýrobk
bkoo a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!
bk

Kukorelliho 60

REALIZÁCIE ZÁHRAD
Robotické kosačkyy - HUSQVARNA AUTOMOWER
Založenie trávnika (trávny koberec alebo výsev)
Zavlažovacie systémy GARDENA
Zakladanie jazierka
62-0028

87-0080

STROMY KVETY
KRÍKY OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ PORADENSTVO
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

2

3
EDITORIÁL / SLUŽBY

Najlepšia sezóna
na nové Suzuki

ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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4
domácnosť, SLUŽBY
Umenie ovládania teploty.
87-0029

REALIZUJEME MALÉ STAVBY, ZÁMKOVÉ DLAŽBY,
PALISÁDY, PLOTY A ZÁHRADY P.R.L. s.r.o. 0911 927 026
CELOROČNÝ PREDAJ
PALIVOVÉHO DREVA

DUB, BUK, HRAB
1m pr. / 35 Eur

Dovoz môžem zabezpečiť, platba zvlášť.

10

3x5m

rokov
na trhu

Mirka

87-0071

0917 794 413

24.5°C

Zbožňuje letné
osvieženie

PLECHOVÉ
GARÁŽE

Daikin

OĽBA

Dovoz a montáž
ZDARMA

v chladen
a vykurova í
ní

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

0918 520 113
www.topklima.sk

MARCIN

´
POMNIKY

Oslobodenie
od dlhov
a exekúcii.

KAMENÁRSTVO

ŠIROKÝ VÝBER
moderných
tvarov a farieb

0903 883 299

87-0019

Konzultácia
a info zadarmo.

PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

www.daikin.sk

62-0041

Vytvárame dokonalý komfort.
Presne pre vás.

87-0038

399€

PRVÁ
V

AKCIOVÉ CENY

ZALUŽICE 89

Slovenčina naša
Hamba
je nevedieť, že správne je hanba.

0919 082 596

STRECHY ZA CENY
minuloročných

cien!

1.

2.

Lacnejšia krytina

Omega
MATT HNEDÁ O

220m�=2.000� ZÁRUKA 15 ROKOV

3.

Škridla

Kvalitná krytina

ICE OMEGA

TERRAN EVO

220m�=2.290� ZÁRUKA 50 ROKOV

220m�=2.490� ZÁRUKA 35 ROKOV

€
komplet doplnky, fólia 135g, skrutky = 1.200
30bm odkvap farba, 15 rokov záruka = 405€
€
1.300
=
áž
mont
,
ntáž
demo
latovanie s namorením a dodaním = 385€

5.290€

4.500€

5.580€

4.790€

5.780€

INFORMÁCIE:

4.990€

0905 143 259

Zameranie a vypracovanie ponuky ZDARMA.

MI19-24 strana-
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62-0029

GARANCIA

AKÉ TU EŠTE NEBOLI !
LKULÁCIU:
VYBERTE SI SVOJU CENOVÚ KA

87-0049

Slovenčina naša
Euro
sa skloňuje podľa vzoru mesto.

RENOVÁCIA
HROBOV

00-0000

tel.: 056/647 14 38
0907 993 558 � 0911 306 467
kamenarstvo.marcin@marstone.sk
k

5
SLUŽBY, zdravie
TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTREŠKY ZASKLENIE TIENIACA TECHNIKA

,

OPRAVY A SERVIS

www.montter.sk

0919 370 730 0919 383 363

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce
87-0001

0905 308 280

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

BEZPEÈNOSTNÉ DVERE
LIBRABIS BEZP
bezpečnostné dvere

Elegant
orech

Hladké
javor

ZVUKOVÁ A TEPELNÁ IZOLÁCIA

AKCIA od 698 Eur

Tri pásiky
mahagón

Slovenská
norma

Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT

dvere
s montážou

Certifikát
od národného
bezpeènostného
úradu.

S
www.LIBRABIS.sk

OBHLIADKA ZDARMA

HUMENNÉ
NÉ , ul. 26. novembra è. 1 (bývalý chemlonský internát 1.p.)

MICHALOVCE , TESCO

9 bodov zamykania
gu¾a k¾uèka
6ks k¾úèov
nerezový prah
ANTIPANIC k¾uèka
zvuková a tepelná
izolácia
nová zárubòa

0918 874 969

STRECHY

Pediatricko - nefrologická ambulancia

Najlacnejšia strešná krytina v okolí
PRÁCE

MUDr. Anna MIKULOVÁ
je od 8.4.2019 presťahovaná
na Obchodnú ul č.3 v Michalovciach

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
Ponuky a zameranie ZDARMA.

0940 88 88 29

62-0039

62-0040

(oproti Tržnici vedľa lekárne Schneider)

Tel.: 0948 558 334

STAVEBNÉ PRÁCE
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
DREVENÉ PODLAHY

87-0077

montter@montter.sk

Materiály: HLINÍK, DREVO

87-0006

62-0008

,

Nemusíte hladat 2 alebo 3 firmy

87-0002

PREPICHY
POD CESTY

MI19-24 strana-
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na rovinu / politická inzercia, SLUŽBY

Stačilo už cirkusov
Niekedy počúvam, že som nudný
a politiku beriem
príliš vážne. Vraj
náš program ani
naši odborníci nebudú ľudí zaujímať. Hovoria mi, že
mám byť viac útočný, viac provokovať
a občas urobiť nejaké divadlo. Mohol
by som. Nevie sa to, ale okrem ekonómie som vyštudoval aj divadelnú
dramaturgiu. Ale nechcem. Zákony, o
ktorých hlasujem ovplyvňujú životy
5,5 milióna ľudí. Pre mňa je to záväzok. Správa krajiny je vážna vec.
Politické cirkusy a osočovanie sú
chvíľu zaujímavé, časom však unavia a znechutia. Vyostria emócie a
znepriatelia aj možných partnerov.
A ľuďom nič neprinesú – ani vyššie
platy, ani dostupnejších lekárov, ani
dôstojnú starobu. Živia iba beznádej,
že na Slovensku to inak nejde.
V SPOLU veríme na politiku riešení, programov, najlepšie pripravených ľudí a spojenectiev. Politiku,
ktorá prináša výsledky. Vieme, že
keď budeme súčasťou vlády, čakajú
nás neľahké úlohy. Vymeniť stranu,
čo za dvanásť rokov obsadila Slovensko od východu na západ „svojimi
ľuďmi“. Stranu, za ktorej vlády sa darilo barónkam, čo žili na úkor malých
poľnohospodárov a “tetám Ankám”,
čo sa priživovali na chátrajúcom
zdravotníctve.
Bude to náročné. Všetci, ktorí veríme, že na Slovensku môže byť lep-

Potrebujeme reset a reštart II.

šie, budeme musieť držať spolu. Preto
budujeme spojenectvá a otvárame
dvere k spolupráci s inými politickými stranami. Uvedomujeme si, že Slovensko je rôznorodé a všetci máme
priority a záujmy. No je dôležité, aby
sme vedeli spoločne žiť a vychádzať.
A postaviť sa za to, čo je pre nás všetkých a pre budúcnosť podstatné.
Spojenectvá nie sú ľahké, nebudem vám klamať. Preto o nich všetci
radi rečnia, ale činy chýbajú. No bez
spájania sa, bez dohody sa nikam nepohneme. Preto sme minulý týždeň
uzavreli koaličnú dohodu s Progresívnym Slovenskom. Nerečníme, konáme. Do parlamentných volieb ideme spoločne, aby sme boli schopní
spravovať krajinu od prvého dňa vo
vláde.
Víťazstvo v eurovoľbách chápeme ako signál, že ľudia si želajú politikov schopných dohodnúť sa. Naše
spojenectvo je premyslené, pretože
musí vydržať štyri roky vládnutia,
nielen kampaň do parlamentných volieb. Politika je pre nás vážna vec, a
tak k nej pristupujeme. Bez cirkusu.
Zato s rozvahou a odhodlaním zlepSlovensk
šovať život ľudí na Slovensku.

» Mi
Miroslav
l B
Beblavý
bl

predseda strany
SPOLU - občianska demokracia

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. je
univerzitný profesor, popredný odborník, inovátor a vizionár v oblasti informačnej vedy, ktorý je rešpektovaný v
domácom i medzinárodnom meradle.
Ako slovenský vlastenec je orientovaný
proeurópsky. Profesionálne je okrem iného zameraný na ochranu a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva Slovenska.
Čo, pán profesor, hrozí štátu, ktorý si
neváži vzdelanie a nepodporuje vedu?
Takému štátu hrozí civilizačný úpadok a závislosť na vyšších civilizáciách.
Tým nemyslím mimozemšťanov. Ale,
veď ten úpadok nie že nám hrozí niekedy
v budúcnosti. Ten úpadok je už tu! Náš
výskum, vývoj, inovácie a naša konkurencieschopnosť sú komparatívne málo
významné.
Žiaľ, naše výsledky nie sú v oblasti
vedy a výskumu práve hviezdne a medzi vedcami je zlá nálada.
Pritom nikdy nebolo na vzdelanie a
kultúru toľko peňazí, ako je teraz. Politici, ktorí tu bašujú desiatky rokov, stále dookola drmolia, ako sa ekonomike
darí. Máme sa zdanlivo dobre. Ale, veda,
vzdelanie, kultúra, kultúrnosť upadajú
v materiálnom aj duchovnom zmysle.
Vzdelanie, kultúra a kultúrnosť politikov, to akosi nejde dokopy. Milan Rúfus
to vyjadril presne slovami: „prečo sú tak
príšerne nenažratí“. Veď, čo chceme od
politikov, ktorí sa podieľajú na tunelovaní verejných zdrojov a predražovaní cez

centrálne verejné obstarávania?
Skúsme konkrétnejšie.
Keďže som z kultúry, myslím napríklad na 214 miliónov eur na digitalizáciu
z eurofondov, kde sa niektoré národné
projekty cez „našich ľudí“ predražili o
vyše 1000 percent a kde sa ďalšie desiatky miliónov zo štátneho rozpočtu dávajú
ročne na udržateľnosť projektov, ktoré
mali byť hotové uzž v roku 2015? Eurofondy na vzdelávanie a kultúru mali
odstrániť naše civilizačné zaostávanie.
Peniaze sa minuli a míňajú a zaostávanie sa prehĺbilo, lebo svet ide dopredu.
Čo chceme od ministra kultúry, čo nezabránil vývozu busty, ktorá má hodnotu
desiatok miliónov do zahraničia, lebo
to vraj nie je slovacikum. Ministra, torý
minul desiatky miliónov na nezmyselné
audity, analýzy a nákupy nepotrebných
cédečiek za 20 miliónov korún a nezabezpečil záchranu nášho písomného
dedičstva? Čo môžeme očakávať od ministerstva školstva, ktoré nie je schopné reformovať školstvo a nemá odvahu
redukovať na rozumnú mieru počet
vysokých škôl? Ktoré nie je
schopné koncentrovať sily
a prostriedky na nejakú
inovačnú prioritu? Ktoré
fakticky legalizuje plagiátorstvo a nedokáže
efektívne čerpať eurofondy?

» Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

AKCIA 270€

s montážou 419€

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

t Prešov, Podnikateľské centrum PYRAMÍDA t Košice, Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. poschodie

66-0002-1

DUB
MATNÝ

PLASTOVÉ OKNÁ

Slovenčina naša

Slovom
zástrčka označujeme vidlicu
s vývodom vodiča elektriny,
slovom zásuvka zas zariadenie
určené na pripojenie elektrického zariadenia do zástrčky.

V ponuke aj hliníkové okná

12 rokov

CIA
LETNÁ AK
27-0033-8

Kvaliﬁkovane zabezpečíme:

ka
Reálna záru

MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, VYSPRÁVKA AJ SERVIS OKIEN
JARNÁ AKCIA! Siete proti hmyzu zdarma, 6-komorový proﬁl za cenu
5-komorového, dovoz okien zdarma, trojsklo za cenu dvojskla

NOVINKA - PERFECTHERM /3 SKLO, 3 TESNENIE/
ĽUBOSLAV OĽŠAVSKÝ 0905 963 297 OLSI.OKNA@GMAIL.COM

Slovenčina naša

Slovenčina naša

Nieje
je správne písať spolu,
- nie je, je nesprávne
a neni už vôbec nie.

Vykanie ženám – správne:
Podali by ste mi ten chlieb?
Ukázali by ste mi tú knihu?
Nesprávne:
Podala by ste mi ten chlieb?

MI19-24 strana-
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 Plastové vchodové dvere
 Interiérové žalúzie
 Siete proti hmyzu
 Vertikálne žalúzie
 PVC a AL parapety
 Vonkajšie plastové rolety
 NOVINKA! Žalúzie deň a noc

OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA
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zdravie / auto-moto, SLUŽBY

Mediteriánska diéta
Z historického hľadiska skladba stravy je vždy daná prirodzenou dostupnosťou k potrave. Preto je naša strava
iná, ako strava Grékov alebo Talianov.

15-0136

ktorých druhov rýb a morských plodov.
ɧ 6WUDYD P£ V¼ÏDVQH SUHYHQW¯YQ\
účinok pred vznikom rakoviny až
o vyše 50 percent, hlavne prsníka a
hrubého čreva.
Stredomorská strava má svoj pôvod
ɧ3ULD]QLY¿YSO\YP£DMQDNRPSHQvstrave južného Talianska, Grécka a záciu cukrovky a bráni pred jej vzniŠpanielska. Aj keď sa ináč stravujú kom o 20-30 percent.
Gréci ako Taliani a obaja inak ako Špaɧ 1DSRP£KD VSU£YQHM IXQNFLL QHUnieli, niečo majú spoločné a rozdielne vového systému, bráni pred vznikom
od našej stravy – málo nasýtených GHPHQFLH 3DUNLQVRQRYHM D $O]KHLPHtukov, málo červeného mäsa a jedno- rovej choroby.
duchých cukrov. Typické je veľa zeleniny a ovocia, veľa rýb a mastných
Stačí, ak si spomenieme dovolenkyselín prospešných pre zdravie.
ku na juhu Európy a zvyklosti, ktoré
môžeme, prenesieme k nám. MD je
Významne nižší výskyt srdcovo- vhodná v primárnej prevencii – teda
-cievnych ochorení na juhu Talianska v predchádzaní ochorení, ale aj v sea v prímorskom Grécku či Španielsku kundárnej, keď ochorenie už je prímá svoj pôvod práve v vplyve stravy tomné, ale úspešne bráni zhoršeniu.
a aj spôsobe života. Medzi diétami sa Stredomorská diéta spolu
stredomorská strava, nazývaná aj me- s diétou DASH dlhoditeriánska diéta (MD) stala tou, ktorú dobo obsadzujú prvé
medicína odporúča už dlhodobo naj- dve priečky medzi najviac, lebo:
zdravšími stravovacíɧ &KU£QL SUHG VUGFRYRFLHYQ\PL mi spôsobmi.
ochoreniami o takmer 30 percent.
(dokončenie
ɧ3RP£KDSULXGUŀDQ¯KPRWQRVWLDM
nabudúce)
napriek tomu, že obsahuje pomerne » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
veľa tukov, ktoré sú ale zdraviu proDiabetologička, odborníčka na poruchy
spešné, hlavne z olivového oleja, niemetabolizmu a výživy

Nové plastové
a plast-hliníkové okno

Slovaktual OPTIM
2NQÀSUHũLYRW

www.slovaktual.sk/optim
MICHALOVCE
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85_0017

TREBIŠOV

49÷[LMmUPRH (
0911 940 509
[YLIPZV]'ZSV]HR[\HSZR
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domácnosť

Spíte dobre?

„

my áno...

„

pre prvý predražené
už50žiadne
0 OBjedncÁhvok
umelé matrace
vyrobené z ropy

zľava 20%
499 €

399 ,S0d0ph€

EDYOQD

3UDWHOQ¿SRħDK
SUHK\JLHQX

SUHVS£QRNEH]SRWHQLD

SU¯URGQ¿NDXÏXN

OHYDQGXĀD

SUHFKUEWLFXEH]EROHVWL

SUHU¿FKOH]DVS£YDQLH

2UWRSHGLFN¿
$QWLDOHUJLFN¿
$QWLEDNWHUL£OQ\

39&
SUH9DģH]GUDYLH

,,

SUHDOHUJLNRY

OBJEDNÁVAJTE NA: 0905 601 198 / WWW.LEVANDULKA.SK
Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom

Bavlna

Levanduľa

je dokonalo priedušje známa pre
ný materiál a tvorí ideálnu kombiná- svoje relaxačné a upokojujúce vlastciu s vlnou. Mäkká, silná a príjemná nosti. Vaša myseľ sa upokojí a zana dotyk.
spávanie bude rýchle ako u dieťaťa.
Levanduľa takisto pôsobí proti
moľom a roztočom.
pochádza zo stromu kaučukovník.
Zárukou najvyššej kvality je certi- PVC - aj ked 85% slovákov spí na
fikát 100% prírodného kaučuku.
penových matracoch z PVC,
Kaučuk je najlepšou alternatívou
umelých pen alebo molitánu. Na
rozdiel od pružín nevytvára rušivý
šum, neuchováva statickú elektrinu Ani na seba si neoblečieme tričko z
a lepšie pruží. Spolu s ortopédmi umeliny, radšej z bavlny, prečo posme vytvorili jednu tuhosť ideálnu tom spať na umeline..
pre každého.

Prírodný kaučuk

my
PVC nepoužívame.

Skúšobná doba 30 dnVámí domov)

Doprava zadarmo (kuriérom až ku

$ŀ6ORY£NRYWU£SLDEROHVWLFKUEWLFHDQLHMHVSRNRMQ¿FKVNYDOLWRX
VS£QNX Na základe vyjadrení lekárov je jednou
]KODYQ¿FKSU¯ÏLQVSDQLHQDXPHO¿FKPDWUDFRFK
1LHMH Q£KRGD ŀH  6ORY£NRY VS¯ QD XPHO¿FK
PDWUDFRFK]39&SHQ\

0\ VPH SUH 9£V Y\YLQXOL ULHģHQLH Y
SRGREH SU¯URGQ«KR PDWUDFD ]R 
EDYOQ\OHYDQGXO\DNDXÏXNXNWRU¿9£P

,,

]PLHUQL SUREO«P\ V FKUEWLFRX D UD]DQWQH ]OHSģ¯
VS£QRN
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politická inzercia, SLUŽBY

a ZÁRUBNÍ

83-0208

Renovácie dverí v Prešove, Košiciach,
Michalovciach a okolí.

PRENÁJOM MIKROBUSU
NA DOVOLENKY

www.pali-transport.sk

85_0236

+421 903 385 843

Za posledné dni
a týždne sa hitom
mnohých našich pisálkov stal nejaký
blázen. Vraj za roky
v politike neurobil
absolútne nič. Neprišiel s nejakou myšlienkou. Nemá žiadny
program. Nemá žiadnu víziu, aké by to naše
Slovensko malo vlastne byť. Neurobil nič pozitívneho a len vniesol do politiky nedôstojný bordel ... a že veľmi držia palce Kiskovi,
aby ho vo voľbách konečne dorazil ... a aby
nám tu už v parlamente konečne nezavadzal
aj s tým jeho trápnučkým hnutím.
Prečo to robia? Lebo im nepasujeme do
krámu. Vedia totiž, že nikdy neboli tak blízko svojmu vysnívanému ultraliberálnemu
Slovensku ako v nasledujúcich voľbách. A
vedia, že ak nás nedokážu do volieb dostať
na kolená, a my sa napriek ich vôli a urputnej snahe ublížiť, do parlamentu dostaneme,
tak ich sníček sa im rozplynie.
Preto vypisujú bezbožné lži a spoliehajú sa, že ľudia sú hlúpi ... že majú krátku pamäť ... a tí istí ľudia mi potom píšu, že tie nenávistné reči pisálkov už ani nedokážu čítať.
Náš neúnavný zápas za očistu Slovenska od korupcie, je pre nich nič. Odvážny
vytrvalý boj holými rukami zoči-voči absolútnemu zlu, je pre nich nič. 8-my rok naj-

aktívnejší poslanecký klub, je pre nich nič.
Program s 500 konkrétnymi riešeniami, je
pre nich nič...
Dnes majú svojich spasiteľov, s ich
správnymi „hodnotami“ ... a vôbec im nevadí, že vtedy, keď my sme riskovali v boji
za ľudí a Slovensko možno aj životy, spasitelia si v klídku užívali pohodlný život v
bezpečnom ústraní.
Je to choré, prepáčte. Správate sa nie
ako poctiví hľadači pravdy, ale ako pravdy
majitelia. Nie je vám to trápne? Profesionálna česť vám nehovorí nič? Či v pohode?
Hlavne, že vám to dobre robí? To je vaše
poslanie? Úbohé.
ps. Samozrejme, že “pisálkami” myslím
tých akoženovinárov, ktorí si o sebe len myslia, že novinármi sú, ktorí s pocitom bohorovnosti šíria akýkoľvek
blud ... lebo oni môžu.
Obávam sa, že falošná kolegialita voči
takýmto akoženovinárom len úplne zbytočne znevažuje prácu
naozajstných profíkov
vo svojom fachu, napr.
Monika Tódová či
Marek Vagovič.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

UŽ STE TO POČULI?

Makrolon 7/16 bronz
16,20 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.polykarbonat.sk/akcia

721190178

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník

rýchlo a lacno

0918 217 665

OBNOVA STRIECH

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!

27-0001-1

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

MI19-24 strana-
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27-0017-31

SERVIS
OKIEN

10
redakčné slovo, právnik radí / práca
Neplatnosť výpovede podľa Zákonníka
práce
Skončenie pracovného pomeru výpoveďou je veľmi bežné, tak zo strany
zamestnávateľa, ako i zamestnanca.
Môže však nastať situácia, že tento
spôsob skončenia pracovného pomeru
nebude právne podložený, napríklad
ak je podaná výpoveď v prípadoch, v
ktorých Zákonník práce nariaďuje zákaz výpovede a pod. Ak právny úkon
smerujúci ku skončeniu pracovného
pomeru výpoveďou nespĺňa zákonom
požadované náležitosti, je možné ho
označiť za právne vadný a bude Zákonníkom práce postihnutý neplatnosťou.
V danom prípade však pôjde o relatívnu neplatnosť, čo znamená, že právny
úkon sa považuje za platný, až kým sa
oprávnená osoba nedovolá neplatnosti
na súde.
Dovolávať sa jej teda nemôže ktokoľvek, ale iba konkrétny účastník pracovnoprávneho vzťahu, a to zamestnanec
alebo zamestnávateľ, ktorý je výpoveďou na svojich právach dotknutý.
Zákonník práce umožňuje za presne
vymedzených podmienok domáhať sa
na súde určenia neplatnosti výpovede.
Danú skutočnosť si zamestnanec, ako
i zamestnávateľ môže v zmysle Zákonníka práce uplatniť najneskôr v lehote
dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal
pracovný pomer skončiť. Ak si účastník
toto svoje právo neuplatní na súde najneskôr do uplynutia tejto lehoty, dôjde

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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(ZVÁRANIE NEREZU)

Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom &%+ßȶàK>àMOȚ@RàSàȴ /

iba s praxou - čítanie výkresov

%ɥ"ǳ1ßà-/ǳ!2à

PRÁCA NA TURNUSY 14 dní v práci / 7 dní voľno
MIESTO VÝKONU PRÁCE: ČR - Ledeč nad Sázavou
MESAČNÁ MZDA v čistom 2000 €

+7Ð(3Ð.-,ē)+#ÔÐ.0#ÐƠ#,7ÐÐ+3Ơ-4

(,3,, / ȴ,3àà /ȗ0&ȴ,3à
̜+à$2ɥ1, à-),!%,̝ à
0ȗ01/2ȅ+Ȏ(,3 à#/^7/,3

Kontakt: + 421 902 349 864

à'à ß7à-/5ß̜ 0,)3ß+1&à0,2̝

*,+1ȅ+&(,3àȴ(6

Sprostredkovanie opatrovateľskej

PRAVIDELNÝ TURNUS.
3 72-4,'#Ð8"0+ Ð"-4-8Ð8-Ð1*-4#,1)
ƠÐ,Ð.0!-4'1)-Ð Ð2'#ƠÐ8"0+

práce v Rakúsku už 15 rokov

7Ȅ)&1ßàȅ&3,1,-&0

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

*&),*à)ß ,à73,)'1ß
ÐÐÐ ÐÐÐ
saludosro@gmail.com

1

SADROKARTONISTI
ȅß)ß7&/&à̞à1ß0ǳ/&

PRE KAŽDÉHO
É PODMIENKY
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CALL CENTRUM:

0905 552 537

VÝHODNÉ PLATOV

MÄSIAR/ KOSTIČ/ SVK
OPERÁTOR
VÝROBY/ ČR
VODIČ VZV/ ČR
KONTROLÓR
KVALITY/ ČR

dlhodobá práca aj cez zimu
Platové podmienky: à àÒELA
ubytovanie a doprava HRADENÉ
monolitbau@gmail.com

ͽàͽà

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723

PRÁCA

Ponuka práce NEMECKO

8
1

3
9

8
4 1

61_0158

3

ZVÁRAČOV NA TIG

66-0084

1

SKÉ BRIGÁDY

PONÚKAME ŠTUDENT

10

V, ŽENY aj PÁRYé
VHODNÉ PRE MUŽO
zpečen

UBYTOVANIE a

DOPRAVA zabe

85_0407

3
1

K 7 4

U

ZAPIKAN, Davidov

HĽADÁME

O

K

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

4

D

U

TIP na výlet

=

U

Pred nami je na záver posledného

85_0413

2

jarného týždňa Deň kvetov. Je určený
záhradkárom a milovníkom zelene,
ktorí oslavujú život. Nie majetky. Nie
statky. Deň kvetov oslavujú milovníci
kvetov na celom svete. Každá krajina
má svoje typické zvyky a podujatia,
Povedala mi 87 – ročná spoluces- ktorými sa teší z príchodu leta. K teplu
tujúca na pravom sedadle, keď sme a ostrému slnku bezpochyby patria tinedávno cestovali dolu Považím. Nie sícky farebných voňavých kvetov i liepo diaľnici, ale po okresných cestách, čivé byliny. 21.6. nás čaká najdlhší deň
cez mestá a dedinky. Nuž, podeli sa. Do v roku a tiež aj Deň kvetov. Zázraku príslovenskej nemilosti. O kvety sa totiž rody, ktorý odjakživa umožňoval nietreba starať a my sme si akosi prirýchlo len život, ale pôsobil radosť a potechu
zvykli na to, že prioritou sme my sami, v ľuďoch, ktorých aspoň na chvíľku
že sa máme starať v prvom rade o seba, odpútal od bežných starostí, trápení a
o svoje blaho, o svoj dostatok, o svoj problémov. Vráťme kvety
pokoj. Samosprávy vysádzajú okras- do nášho sveta, čoraz
né rastliny medzi chodník a cestu, no temnejšieho a bezfarebUkradnime
udržiavajú ich zamestnanci na verej- nejšieho.
noprospešné práce. Vlastníci domov, pre ne trochu betónu,
pred ktorými tieto záhony krášlia náš dlažby, asfaltu, ale aj
svet, na ne kašlú. Ani ich len nepole- strácajúcej sa ľudjú. Ale tie plechovice z predzáhradok skosti v nás.
umývajú, leštia. Aj viackrát za týždeň.
„Kam sa podeli kvety? Kde sú muškáty? Okná sú úplne prázdne, v predzáhradkách, kde kedysi kvitli ruže,
ľalie, pivonky a iné kvety, sú dnes parkoviská, smutný svet...“

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

NEMÁTE PRÁCU

S

k zániku práva ako celku. Táto dvojmesačná lehota má aj hmotnoprávny
charakter, čo znamená, že účastník
pracovnoprávneho vzťahu, ktorého sa
výpoveď týka, musí svoju žalobu na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou doručiť na súd
najneskôr v posledný deň dvojmesačnej lehoty, a teda nestačí podať žalobu
v posledný deň lehoty na pošte.
Ak zamestnanec alebo zamestnávateľ napriek tejto skutočnosti, t. j. po
márnom uplynutí uvedenej lehoty,
podá žalobu na určenie neplatnosti výpovede, tak musí súd zo svojej úradnej
povinnosti prihliadnuť na zánik práva
a predmetnú žalobu zamietnuť. V prípade splnenia zákonných podmienok
na podanie žaloby na určenie neplatnosti výpovede súd začne konanie vo
veci a môže rozhodnúť, že sa pracovný
pomer skončil neplatne, a že trvá aj naďalej. V takomto prípade musí zamestnávateľ aj naďalej poskytovať prácu
zamestnancovi a zamestnanec musí
pokračovať vo vykonávaní práce.

Smutné Slovensko

11
riadková inzercia / práca

JÚN

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

PONUKA PRÁCE

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
michalovsko@regionpress.sk

ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce,

podnikajúci v oblasti odevníctva príjme do pracovného
pomeru na dobu neurčitú zamestnancov na pracovnú pozíciu:

06.06. Norbert

Požadujeme: - ukončené vzdelanie v odbore krajčír alebo iný príbuzný
odbor v oblasti odevníctva alebo znalosť strojového šitia
nadobudnutá v predchádzajúcich zamestnaniach
(zamestnancov vykonávajúcich ručné práce zaškolíme)

07.06. Róbert

Ponúkame:

05.06. Laura

08.06. Medard
09.06. Stanislava
10.06. Margaréta
11.06. Dobroslava
12.06. Zlatko
13.06. Anton
14.06. Vasil
15.06. Vít
16.06. Blanka
17.06. Adolf
18.06. Vratislav
19.06. Alfréd
20.06. Valéria
21.06. Alojz
22.06. Paulína
23.06. Sidónia
24.06. Ján
25.06. Tadeáš

28.06. Beáta
29.06. Peter a Pavol
30.06. Melánia

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

- práca v prosperujúcej ﬁrme
- mzdové podmienky závislé od výkonu zamestnanca min. 520Eur/brutto
(úkolové odmeňovanie)
- celozávodná dovolenka 2-krát v roku
- možnosť stravovania sa formou obedov v areáli akciovej spoločnosti
(na časť nákladov na stravu prispieva zamestnávateľ)
- zamestnávateľ zabezpečí ubytovanie zamestnancov
- zdravé sociálne prostredie, pracovná istota

Kontakt telefón: 056/6403414, e-mail: personalne@zekonas.sk

PRACOVNÁ PONUKA:

DISTRIBÚCIA (30.500 domácností)
Distribúcia každý týždeň:
Michalovce, Trebišov, Sobrance
+ Distribúcia v nepárnych týždňoch: Kráľovský Chlmec, Veľké
Kapušany, Hažín, Ložín, Lúčky,
Petrovce n/L, Staré, Vinné, Zalužice, Závadka, Komárovce, Gajdoš,
Veľké Revištia
+ Distribúcia v párnych týždňoch: Strážske, Topoľany, Vrbovec, Močarany, pozdišovce,
Zemplínske Hradište, Zemplínska Široká, Krásnovce, Klokočov,
Kaluža, Jovsa, Lastomír, Naciná
Ves, Palín, Trhovište, Trnava pri
Laborci, Cejkov, Hriadky, Kusín,
Sliepkovce, Čičarovce, Dúbravka,
Budkovce, Rakovec nad Ondavou

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

Sobrance
Michalovce

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Trebišov

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

0903 404 935

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.

SESTAV, s.r.o. , J. L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava
prijme do pracovného pomeru:

Západné Slovensko

CENOVÉHO REFERENTA

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

Požiadavky: VŠ vzdelanie stavebného smeru
Základná zložka mzdy: 1100€/mesiac/brutto
Pohyblivá zložka mzdy: od 0,00 do 700€/mesiac/brutto
Možnosť zabezpečenia firemného ubytovania.
Viac informácií na t.č. 042/28 52 110,
životopis a žiadosť zasielajte na adresu:
sestav@sestav.sk

26.06. Adriána
27.06. Ladislav

Marianna Sovjaková 0907 895 864

62-0051

04.06. Lenka

INZERCIA

- šitie, zhotovovanie, montáž a žehlenie polovýrobkov
a hotových výrobkov
- obsluha šijacích poloautomatov a automatov

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o
Užhorodská 6080/35A, Michalovce 071 01

NÝ
PRÁCA NA HLAV
ER
M
PO
Ý
VN
O
AC
PR

ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

OPERÁTOR VÝROBY
Plat od 520 € - 600 €

MI19-24 strana-
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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

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

Žiadosť do zamestnania, životopis a súhlas na spracovanie
osobných údajov zasielajte na : praca@yazaki-europe.com
alebo adresu firmy.

PRÍJEM ZAMESTNANCOV PRE NOVÝ PROJEKT DO ROKU 2029 : IHNEĎ

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Stredné Slovensko

87-0040

03.06. Karolína

Pracovná
náplň:

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

76-0009

02.06. Xénia

ŠIČKA A PRÁCE SÚVISIACE SO ŠITÍM

62-0050

01.06. Žaneta, MDD

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

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
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0001-4

SK.ABAINNOVATOR.COM

prijme do pracovného
pomeru:

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
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KRBY

BY
OPERÁTOR VÝRO
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DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

grily,

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

tel. 0905 394 055

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

modelov

4
429,-

pece TUMA 362
362,-€
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www.krby-tuma.sk
k
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40-0050

Tel.:

kachle

85-0005

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177
0908 914 180

32-0079

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

