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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
Týždenne do 30 500 domácností

87-000059

Najčítanejšie regionálne noviny

za NAJLEPŠIU CENU !!!

87-0027

MASTER
GROUP s.r.o.

0907 895 864

PRÍSTREŠKY
FÓLIE na prístrešky

87-0019

www.e-zahrada.sk

0915 927 993

K&T S TAVMIX s.r.o.
Pekárenská 4, Michalovce
www.ktstavmix.sk

0940 707 621

www.mgroupsro.sk

Najlacnejšia strešná krytina v okolí
Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

Predaj
aj na splátky

0940 88 88 29

VÝROBA A MONTÁŽ

navýšenie 0%

VSTAVANÉ SKRINE

34,50  s DPH

KUCHYNE NA MIERU
INTERIÉROVÉ DVERE
A ZÁRUBNE
KONTAKT

MI19-28 strana-

0948 800 347

novotnynabytok.sk

62-0038

www.stachema.sk

50% !!!

STRECHY

Ponuky a zameranie ZDARMA.

FASÁDNA
SILIKÓNOVÁ OMIETKA
OD

LETNÉ ZĽAVY do

87-0008

0903 883 299

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

Konzultácia
a info zadarmo.

za bezkonkurenčnú cenu!

87-0002

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

PRÁCE

Oslobodenie
od dlhov
a exekúcii.

62-0028

0918 217 665

0907 148 965
0905 195 458

27-0017-35

rýchlo a lacno

PLOŠNÁ

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

1

87-0061

SERVIS
OKIEN

STUDNE

2
SLUŽBY, záhrada, domácnosť

Roletky Deň-noc
Látkové roletky
Vonkajšie žalúzie

www.gustozaluzie.sk

62-0046

62-0008

0917 062 447

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia

0948 760 768

Berehovská 2213/13, TREBIŠOV
nabintplus@gmail.com
PLASTOVÉ OKNÁ

Jozef Hatala
Humenné

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

gusto@gustozaluzie.sk
62-0032

0918 646 335

0908 208 908

62-0006

PREPICHY
POD CESTY

Siete proti hmyzu
Strešné roletky
Celotieniace žalúzie

www.slovaktual.sk

0918 520 651, 0911 141 518 michalovce@slovaktual.sk

85_0445

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

Umenie ovládania teploty.

DIZAJNOVÁ PODLAHA

Mirka

0905 638 627

24.5°C

Zbožňuje letné
osvieženie

Daikin

PRVÁ
V
OĽBA

66-0134

ZÁHRADNICTVO

BOJUJTE ! Volajte pomoc

LETNIČKY - TRVALKY
MUŠKÁTY - ZÁVESNÉ KOŠE
BYLINKY - ČUČORIEDKY

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

nový tovar

Ničia Vás BANKY ?

87-0018

VSTAVANÉ SKRINE

v chladen
a vykurova í
ní

0918 520 113
www.topklima.sk

www.daikin.sk

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

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

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
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66-0002-1

STROMY KVETY
KRÍKY OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ PORADENSTVO
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

62-0041

Vytvárame dokonalý komfort.
Presne pre vás.

3
SLUŽBY, gastro
- Exteriéry a interiéry
- Obklady a dlažby
- Zatep¾ovanie
- Murárske práce

www.stamiokna.sk

stamirekonstrukcie@gmail.com

0917 054 584 Masarykova 19, MICHALOVCE
ALOVCE

Elegant
orech

Hladké
javor

AKCIA od 698 Eur

Tri pásiky
mahagón

Slovenská
norma

Certifikát
od národného
bezpeènostného
úradu.

Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT

S
www.LIBRABIS.sk

OBHLIADKA ZDARMA

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

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

MICHALOVCE , TESCO

0918 874 969

SLOVENSKÉ KURČATÁ

DREVENÉ PRÍSTREŠKY A ALTÁNKY

LOV
OVENSKÝ
VENSKÝ
NS Ý CHOV
CHO
CHOV
SLOV
SLOVENSKÝ
S
C

Kurčatá sa predávajú
v celku s drobkami.

AJ
PRED

g
2,50 €/k

Dovoz Michalovce ZDARMA!!!

bezkonkurenčné ceny !!!

0944 112
12 725
87-0060

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

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

dvere
s montážou

87-0047

bezpečnostné dvere

ZVUKOVÁ A TEPELNÁ IZOLÁCIA

87-0006

BEZPEÈNOSTNÉ DVERE
LIBRABIS BEZP

00-0000

0907 322 238

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

Teraz je to najlacnejšie !!!

KAMENÁRSTVO

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

PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

Unitermont

Kukorelliho 60

HUMENNÉ

(oproti Mestskému úradu)

Tieniaca
Tie
Ti
Tien
i niaca
niiaca
aca ttechnika
tech
h ik
ik a

NYY !
JLEEPPŠŠIIE CCEEN
NAJL
za NA

00-0000

ZALUŽICE 89
tel.: 056/647 14 38
0907 993 558 � 0911 306 467
kamenarstvo.marcin@marstone.sk
k

GARANTUJEME
najnižšie ceny!

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

MI19-28 strana-
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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

62-0027

MARCIN

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

4
EDITORIÁL / SLUŽBY
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Pozor na falošných kontrolórov
Finančná správa upozorňuje daňo- o elektronickej registračnej pokladnici
vé subjekty, aby si dávali pozor na sa pokuty udelia tým podnikateľom,
ktorí nepožiadali do účinnosti zákona
falošných kontrolórov.
o pridelenie kódu eKasa. Potvrdenie od
Najnovšie sa objavili v Hriňovej v výrobcu o objednávke cerifikovaného
súvislosti s ostrým štartom systému riešenia eKasy zákon nevyžaduje.
Kontrolórov z finančnej správy
eKasa. Do prevádzky v Hriňovej prišli
dve ženy, ktoré sa vydávali za prísluš- je možné identifikovať nasledovne:
níčky finančnej správy. Vyžadovali od vždy ide o kontrolnú dvojicu, ktorá sa
majiteľky prevádzky doklady k eKase, musí preukázať preukazom príslušpričom sa nepreukázali preukazom níka finančnej správy. Z kontroly je
príslušníka finančnej správy a ani ne- následne vyhotovená zápisnica, ktorú
podpisujú všetky zúčastnené osoby.
spísali zápisnicu o kontrole.
Falošné kontrolórky žiadali od ma- Ak sa vykonáva takzvané miestne
jiteľky prevádzky, aby predložila foto- zisťovanie, daňoví kontrolóri spisujú
kópiu žiadosti o pridelenie kódu eKasa zápisnicu o miestnom zisťovaní, ktorú
a písomné potvrdenie o zakúpení cer- podpisujú všetky osoby, ktoré sa na
tifikovaného riešenia. Finančná sprá- miestnom zisťovaní zúčastnili.
va upozorňuje daňové subjekty, aby si
dali pozor na takéto podvodné konanie. V zmysle schválenej novely zákona
» Zdroj: Finančná správa SR

62-0020

- výmena displeja, vstavaných batérií a iné
- výkup a predaj mobilných telefónov
- odblokovanie
0911 420 200
- batérie, kryty, nabíjačky 0917 240 135

87-0012

ARTEL Nám. Osloboditeľov 2 (budova SATUR), Michalovce
RÝCHLOSERVIS MOBILNÝCH TELEFÓNOV

Nie otáčky, ale obrátky. Slovenčina naša
Nie omluvenka, ale ospravedlnenka.

Slovenčina naša
Nie obsielka,
ale predvolanie. Nie odozva, ale ohlas.

STRECHY ZA CENY
GARANCIA

minuloročných

cien!

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

1.

Lacnejšia krytina

Omega
MATT HNEDÁ O

220m�=2.000� ZÁRUKA 15 ROKOV

2.

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
=
demontáž, montáž
latovanie s namorením a dodaním = 385€

4.500€

5.580€

4.790€

5.780€

INFORMÁCIE:

4.990€

0905 143 259

Zameranie a vypracovanie ponuky ZDARMA.

62-0029

5.290€

A TEPELNÉ ČERPADLÁ
OD 17.6. NAKÚPITE AJ V MICHALOVCIACH
www.ecotechnologies.sk

mi@ecotech.sk

ECO Technologies s.r.o.

MI19-28 strana-
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66-0122

ECO Technologies s.r.o., Fraňa Kráľa 6547 ( priestory AWIN )
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Bohaté prázdniny

MIND diéta

10 skupín potravín, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie mozgu a
treba ich zaradiť do jedálneho lístka
pravidelne:
Celozrnné obiloviny - 3 a viac porcií
denne
Zelená listová zelenina - 6 porcií týždenne
Ostatná zelenina - 1 porcia denne, pridaná k pravidelným porciám zelenej
listovej zeleniny
Orechy - 5 porcií týždenne
Bobuľoviny - 2 alebo viac porcií týždenne
Fazuľa alebo strukoviny - 3 a viac porcií týždenne
Ryby - 1 a viac porcií týždenne
Hydina - 2 a viac porcií týždenne
Víno - 1 porcia denne, ale nie je podmienkou
Olivový olej - používaný ako hlavný olej

na varenie
5 skupín potravín,
ktoré treba obmedziť:
Pečivo a sladkosti - menej ako 5 porcií
týždenne
Červené mäso - menej ako 4 porcie týždenne
Syr - menej ako 1 porcia týždenne ( u
ľudí s osteoporózou treba konzultovať
u lekára)
V rebríčku najzdravších a najlepších
diét má MIND 4. miesto, aj napriek
tomu, že jej princípy boli spísané iba v
roku 2015. Ale trojročné vedecké skúsenosti na veľkom počte potenciálne
rizikových pacientov a pokračovanie
klinického skúšania na renomovaných
pracoviskách sú dôkazom významu takejto stravy. Riziko Alzheimerovej choroby dokáže znížiť o tretinu až polovicu.
Príklad rozpisu stravy
na jeden deň:
Raňajky: grécky jogurt s ovsenými
vločkami, čučoriedkami a orechmi
Obed: na pare robený plátok
lososa, veľká porcia zelenej listovej zeleniny
Večera: zelená fazuľka
s olivovým olejom, hnedá ryža, pohár bieleho
vína

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

OBNOVA STRIECH

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

BEZ DEMONTÁŽE!

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Letné prázdniny sú už v plnom prúde.
Každý z nás, špeciálne to platí u detí,
túži po tom, aby prežil prázdniny bohaté na zážitky.
Čo to ale znamená, prežiť na zážitky
bohaté leto? Určite to môže byť aj o navštívených miestach, a tým nemyslím len na
tie v zahraničí. Naše Slovensko je rovnako
krásna krajina. Možno trošku neznáma, ale
o to viac fascinujúca pre každého, kto sa ju
podujme spoznávať. Bohaté leto môže priniesť aj nové priateľstvá, nové lásky. A má
určite mnoho ďalších podôb.
Jedno však má bohaté leto spoločné s bohatým životom. Ide o najdôležitejšiu prísadu, bez ktorej môžeme mať koľko chceme
peňazí či majetku, ale pravé bohatstvo do
hĺbky nespoznáme. Ide o najdôležitejšiu
prísadu, bez ktorej môžeme navštíviť všetky
štáty sveta či sa hrdiť množstvom priateľov,
ale to pravé bohatstvo života nám napriek
tomu uniká.
Bohatý = Boh a Ty. Naozajstné bohatstvo nám neprinášajú len samotné svetské
peniaze či sláva. Ani zbieranie vlajok z navštívených krajín sveta. Ozajstné bohatstvo nachádzame a spoznávame vtedy,
keď žijeme život naplnený Bohom. Ak sa
o to, aby sme boli úspešní v škole či v profesionálnom živote (lebo aj toto sú dôležité
veci), alebo aby sme prežili naplnený voľný
čas, snažíme ruka v ruke s Ním.
„Pomôž si človeče, aj Boh Ti pomôže.“ On
nám pomáha aj vtedy, keď si to neuvedomujeme. Napríklad keď sa bojíme o budúcnosť.
„A prečo ste takí ustarostení o obleče-

nie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú:
nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím
vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve
neobliekal tak ako hociktorá z nich. Keď
teda Boh takto oblieka trávu na poli,
ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece,
či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní?“ (Mt 6,28-30).
Letné prázdniny sú v plnom prúde. Nezabúdajme ani v zaslúžených časoch voľna
na ľudí, ktorí si ich z rôznych dôvodov užiť
nemôžu či nedokážu. Myslím najmä na
zdravotne trpiacich ľudí. Tiež na tých, prenasledovaných pre svoju vieru.
Pomoc druhým nepozná voľný čas.
Som plný viery, že ľuďom trpiacim či odkázaným budeme každý v rámci našich možností naďalej pomáhať aj cez prázdniny.
Nielen dary, ale tiež modlitba je synonymom pomoci a dobra človeka. A v dobro
ľudí veril aj páter Werenfried van Straaten, zakladateľ pápežskej nadácie ACN.
„Ľudia sú oveľa lepší, ako si myslíme. Aj
Boh je oveľa lepší, ako si myslíme.“
Slovenská národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi ďakuje všetkým čitateľom, ktorí vo svojich modlitbách
myslia na našich prenasledovaných a núdznych bratov a sestry. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí štedrým srdcom a finančnými
darmi pomáhajú zmierňovať ich utrpenie.
Prajeme všetkým leto bohaté nielen na
skutočné zážitky, ale aj hĺbku srdca a pomoc druhým.

» Jozef Bednár

ACN Slovensko

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

OPRAVY A SERVIS
plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce

0905 308 280

87-0001

MIND v angličtine znamená myseľ,
myslenie, rozum, intelekt. MIND
je ale aj skratka pre stravu, ktorá
ochraňuje kognitívne funkcie mozgu, chráni pred vznikom Alzheimerovej choroby a pomáha navrátiť činnosť mozgu po mozgovej príhode.
Ide o spojenie výhod stredomorskej a
DASH diéty, ktorá dokáže spomaliť degeneratívne procesy mozgu. Spája najzdravšie diéty.
Potraviny sú rozdelené do dvoch
skupín - na tie, ktoré sú prínosom a na
tie, ktorým sa treba obmedziť, alebo sa
im vyhnúť:

27-0001-1

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
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15-0136

Len rodné čísla
Snáď môj text nevyznie politicky,
keďže naráža na zámer vlády „reformovať“ rodné čísla. Zdanlivo neškodná téma, ktorá sa akosi vnukla
úradníkom, ktorí sú na míle vzdialení od reality Slovákov.
Fascinuje ma, že uprostred problémov, ktoré prežíva obyvateľstvo, sa rieši niečo, čo je zbytočné, byrokratické a
nemá jediný prínos pre kvalitu života.
Rovnako ma fascinuje suma za to, ktorú predstavilo ministerstvo vnútra. A to
ešte nezarátali náklady na všetky sprievodné procesy, napr. zmenu dokladov.
Viem, že to znie populisticky, ale tie
akože malé financie by sme my neúradníci použili racionálne. V tomto budem
rád populistom. Tu sa totiž peniaze doslova plytvajú. Keby sa tak raz dostali
ministerstvá do rúk skutočným odborníkom, bežným ľuďom, som presvedčený, že by sa objavili kvantá financií.
Vo funkcii riaditeľa musím robiť
veľa rozhodnutí. Riadiť školu je ako
viesť štát v malom. Pri každej zmene
zvažujem kontext. Myslím na to, ako
moje rozhodnutie ovplyvní komunitu
školy, koľko odčerpá financií a či bude
pozitívne aj z hľadiska školstva. Lebo
aj my riaditelia dávame signály na celospoločenské zmeny, i keď sú často
nevypočuté. Uvažovanie v kontexte
občanov však nie je blízke úradníkom a
väčšine politikov. Míňajú sa rodné čísla? Poďme ich rýchlo upgradovať, nech
o 30 rokov nemajú ľudia „problém“.

Zdanlivo jednoduchá vec tváriaca sa
ako významná štátna činnosť. No len
na školách si takáto zbytočná zmena
vyžiada ďalší čas na inováciu databáz,
dokumentov, smerníc a pod. Na rozdiel
od úradov, ktoré doslova prekvitajú
personálom, školy nemajú túto vymoženosť. So svojimi zástupcami odsunieme výchovno-vzdelávací proces
(podstatu školy) a môžeme sami týždne meniť údaje tak, ako to je pri „spackaných“ GDPR, bezplatných obedoch,
rekreačných poukazoch či e-schránkach. Všetko to zavalilo školy, ktoré
premrhajú čas i financie na opatrenia,
ktorými sa prezentujú politici, absolútne prehliadajúc dôsledky pre podriadených. Ak aj dajú nejakú podporu, jej
aplikácia si vyžiada ďalšie dokumenty.
Treba si pozrieť, aký megamanuál pre
školy je na získanie štátnych financií
na rekreačné poukazy. A popri tom riadime bežné školské procesy. Hovorím
iba za školy, nespomínajúc nemocnice,
obyčajných občanov či iné zraniteľné
inštitúcie. Stráca sa podstata činnosti
uvedených organizácií.
Kým budú vo vysokej politike
teoretici a pseudoodborníci, ktorí sa
prezentujú hurónskymi nápadmi bez
schopnosti myslieť o dopadoch, budeme naďalej sledovať nápady, ktoré slúžia iba politickej propagande a mrhajú
peniaze voličov.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

Nové plastové
a plast-hliníkové okno

Slovaktual OPTIM
2NQÀSUHũLYRW

www.slovaktual.sk/optim
MICHALOVCE
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redakčné slovo / reality

Márnosť nad márnosť

O úcte i neúcte
Úcta je uznanie vážnosti, autority
niekoho, hodnoty niečoho. Úcta je
teda do istej miery aj akceptácia.
Naopak, neúcta je iba tak nanajvýš
prejavom samoudelenej si nadradenosti, povýšenectva, neochoty zaoberať sa
nejakými inými záujmami a hodnotami, ako tými vlastnými. Okrem iného
„biznisu“, samozrejme.
V našej spoločnosti nám chýba
schopnosť úcty, úctivosti. Ťažko ju čakať od politikov egoistov a kariéristov,
tí majú tak akurát vzťah k peniazom a
k moci, ani tu vlastne nemožno vravieť
o úcte, skôr o znásilnení systému, ktorý
im moc iba prepožičal, určite nie však
bez výhrad daroval. To je totiž princíp
demokracie, u nás roky ignorovaný. Ak
by politici mali úctu k občanom, plnili
by a splnili by svoje predvolebné sľuby
a neobmedzili by sa iba na ľúbivé lži a
rozdávanie úplatkov zo štátneho rozpočtu, teda, z nášho spoločného majetku. Ale to by museli mať najskôr úctu
aj sami k sebe. Zatiaľ nám predvádzajú
iba neúctu – k sebe samým, k sebe navzájom medzi politickými stranami, k
sebe ako opozícia a koalícia a k nám,
občanom štátu, ktorý majú zverený do
rúk – nami, tými spomínanými no pre

nich zjavne nepodstatnými občanmi
štátu.
Jeden z vás, vážení čitatelia, nedávno okrem iného do redakcie napísal, citujem: „Úctu alebo neúctu k slovenskej
reči je poznať na každom z nás denne,
podľa ochoty naučiť sa správne spisovne rozprávať, je možné aj povedaťvtáka poznáš po perí a človeka po reči.
Ľahúčko sa vykrikuje som preslovenský, ale ťažko môže byť niekto preslovenský, ak neovláda alebo si nechráni
spisovnú slovenčinu (samozrejme ak
študoval na slovenských školách) - k
tomu je potrebné viac námahy ako len
slovná pretvárka!“ Nuž a platí to nielen
o úrovni poznania jazyka. Platí to o
spoločenskej úrovni ako takej, je to o
úcte a neúcte.
Účet by mal vystaviť volič, lenže
mnohí z voličov už tiež stratili úctu k
sebe samým. Takže, ako z
toho von? Jednoducho –
uznávať vážnosť, niekoho prirodzenú autoritu a
hodnoty čohokoľvek čo
hodnoty má.
Nech sa vám
darí – s úctou

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vidím okolo seba plné obchody zbytočností a ľudí, ktorí sa naháňajú za
tým, čo nepotrebujú. My, bohatí ľudia západu, máme peniaze a veci, ale
nemáme čas obdivovať krásu okolo a
tešiť sa zo života.
Pápež František v roku 2017 povedal:
„Láskavosť je cesta, ktorou kráčali tí najodvážnejší a najsilnejší mužovia a ženy.
Neha nie je slabosťou, je pevnosťou. Je
cestou solidarity, cestou pokory. Dovoľte mi povedať to jasne: čím si mocnejší,
čím viac majú tvoje činy dopad na ľudí,
tým viac si povolaný byť pokorným.
Lebo ináč ťa moc ničí a ty budeš ničiť
druhých. V Argentíne sa hovorilo, že
moc je ako gin vypitý nalačno: spôsobí ti
závraty, opije ťa, oberie ťa o rovnováhu a
privedie ťa k ubližovaniu tebe samému a
druhým – ak k nemu nepridáš pokoru a
nehu. S pokorou a konkrétnou láskou sa
naopak moc – tá najvyššia, najsilnejšia
– stáva službou a rozširuje dobro.“
Aj múdry kráľ Šalamún hovorí o
tom, ako sa snažil o zdravie, múdrosť,
výstavbu palácov, bohatstvo, moc a
slávu. Tu sú jeho slová: „Povedal som
si v srdci: Hľa, vzrástol som a zbohatol
v múdrosti, moja myseľ videla mnoho
múdrosti a vedomosti. Preto som sa v
srdci rozhodol poznávať múdrosť a tiež

S

4

poznávať, čo je bláznovstvo a pochabosť. Ale zistil som, že aj to je iba honba za vetrom. (Kaz. 1, 16-17). Uskutočnil
som veľké dielo: postavil som si skvelé
domy a vysadil som si vinice; zriadil
som si záhrady a ozdobné sady a vysadil
som ich všelijakými ovocnými stromami; vytvoril som jazerá pri vodách, aby
som z nich zvlažoval háje, porastené
stromovím“ (Kaz, 2,4-6). Všetky svoje
pokusy dokázať „niečo na tomto svete“
napokon zakončuje vetou: „A hľa, všetko to bola márnosť a honba za vetrom,
lebo z toho nebolo osohu pod slnkom.“
Napokon Šalamún uzatvára svoje
poznanie takto: „Poznal som, že všetko,
čo robí Boh, má večnú platnosť; k tomu
nemožno už nič pridať, ako ani nie je
možné nič odobrať.“
Boh nám dal talenty nie na to, aby
sme
uspokojovali
svoje ego a pýchu,
ale aby sme slúžili
druhým ľuďom a s
pokorou sa skláňali
pred Pánom. Nenaháňajme vietor a
ne m í ň ajme
zbytočne čas
na márnosti.

» Ján Košturiak
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naši nevidiaci / SLUŽBY

Fotosúťaž Cesta svetla 2019

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

- odstránenie nečistôt
- vynikajúca nepriepustnosť vody
- rýchla obnova žľabov a komínov
- vzhľad škridle
- nízka hmotnosť
- vysoká životnosť
Bituflexroznava@gmail.com

Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, pre ktorú zabezpečujeme mediálne partnerstvo, prichádza s ďalším ročníkom fotografickej
súťaže.
Radi zachytávate krásu prírody, neopakovateľné okamihy života, či dôležité
detaily, ktoré iným unikajú, prostredníctvom hľadáčika fotoaparátu? Potom
presne vám je určený už 16. ročník súťaže Cesta svetla. Vyhlasovateľom je Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska
(ÚNSS), zapojiť sa môžu fotografi amatérski i profesionálni, vidiaci aj nevidiaci, na veku nezáleží. ſ

- 25 rokov záruka
a dlhoročné skúsenosti
- zameranie zdarma
- bez zálohy
- kvalitný taliansky
materiál zn. Index

0950 266 604

Novinka 16. ročníka
– mobilná fotografia
Súťaží sa v kategóriách: čierno-biela
fotografia, farebná fotografia a novinkou
aktuálneho ročníka je mobilná fotografia, takže aj fanúšikovia mobilov si prídu
na svoje. Fantázii a kreativite sa medze
nekladú. Jediné, čo treba dodržať je zachytenie problematiky zrakovo postihnutých alebo fenoménu svetla.

TIP na výlet

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
ka
Reálna záru
TESÁRSKE PRÁCE
12 rokov
OBHLIADKA ZDARMA

CIA
0949 765 613 LETNÁ AK

27-0033-10

OBNOVA STRIECH

Podmienky súťaže:
Súťažiť môže každá fyzická osoba,
ktorá sa prihlási riadne vyplnenou a
podpísanou prihláškou. Na adresu organizátora ju spolu so súťažnými snímkami pošle do 30. 9. 2019.
Do jednej kategórie môže autor prihlásiť minimálne jednu, maximálne štyri
fotografie vo formáte 20 x 30 cm. Celkovo

môže do súťaže poslať dvanásť fotografií.
Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo súvisieť s problematikou
zrakovo postihnutých ľudí či s fenoménom svetla. V prihláške súťažiaci vyznačí počet prihlásených fotografií i súťažnú
kategóriu pre každú z nich. Každú fotografiu musí označiť svojím menom, adresou a názvom snímky.
Fotíte o skvelé ceny
Odborná porota súťažné snímky vyhodnotí do 21. 10. 2019 a určí tri najlepšie
práce v každej kategórii. Na úspešných
autorov fotografií čakajú zaujímavé
ceny, napríklad mobilný telefón od spoločnosti Huawei či kvalitná tlačiareň od
firmy REGION PRESS pre tie NAJ fotky
vytlačené aj v pohodlí domova. Žezlo
predsedu poroty 16. ročníka Cesty svetla
prevzal úspešný módny fotograf Lukáš
Kimlička.
Výsledky súťaže budú zverejnené na
stránke www.unss.sk najneskôr do 30.
11. 2019.
Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor
zostaví v novembri 2019 verejnú výstavu.
Zároveň zo zaslaných fotografií porota
vyberie snímky, ktoré budú použité v
propagačnom kalendári ÚNSS na rok
2020.
Podrobné podmienky súťaže i Prihlášku na stiahnutie nájdete na stránke
www.unss.sk.

» Zdroj: UNSS

Slovenčina naša

TIP na výlet

Vodárenská nádrž

Monastyr
KRÁSNY BROD

Nie je v omeškaní, ale mešká.
Nie je jednanie, ale rokovanie.
Nie je jednička, ale jednotka.

STARINA
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Dodržiavajte pitný režim, aj keď necítite smäd

Ako zvládnuť horúčavy bez zdravotných
rizík
Letné horúčavy a extrémne vysoké
teploty nás vedia poriadne potrápiť. Spôsobiť môžu prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie, či
už ide o zvýšenie telesnej teploty,
malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy,
závraty, nevoľnosť, či zvracanie.
Prinášame preto užitočné rady ako
všetky nástrahy letných dní lepšie
zvládnuť ako aj základné pravidlá
prevencie proti následkom horúčav.
Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. V horúčavách
obmedzte nápoje s obsahom cukru,
chinínu, kávu i alkohol. Ideálna je obyčajná voda. Pite pravidelne, v menších
dávkach, nie ľadové, skôr vlažné nápoje. Potreba pitia rastie nielen v závislosti
od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej
aktivity a zdravotného stavu. Vodu pite
aj vtedy, keď smäd necítite.

Deťom doprajte čistú vodu

Pre deti je na uhasenie smädu najlepšia čistá pitná voda, môžete ju striedať
s neperlivými minerálnymi vodami a
nesladenými ovocnými či bylinkovými
čajmi. Množstvo vody, ktoré detský organizmus potrebuje, závisí aj od veku a
hmotnosti. U novorodenca sa pohybuje
od 60 do 100 ml na kilogram hmotnosti, u batoľaťa 120 ml/kg, u dieťaťa v
predškolskom veku je to 100 ml/kg, v
školskom veku 70 ml/kg, neskôr sa odporúča za 24 hodín vypiť cca 50 ml na
kilogram hmotnosti. Najmä u detí dbajte na to, aby pili pred, počas i po fyzickej
námahe.

Piť by ste mali čistú vodu doplnenú o nápoje obsahujúce aj minerálne látky.
tekutín - by si mali rovnomerne rozložiť
počas celého dňa. Najvhodnejšia je čistá pitná voda, pri výbere minerálnych
vôd venujte zvýšenú pozornosť obsahu
sodíka. Starší ľudia veľmi často trpia
na vysoký krvný tlak a obsah sodíka
vo vode by im mohol stav zhoršiť. Vo
vyššom veku je dôležitý aj príjem vitamínov, ktoré môže senior dostať priamo
v nápoji. Mimoriadne vhodné sú nesladené ovocné šťavy alebo džúsy bez chemických prísad, ktoré je dobré zriediť
vodou.

Seniori doplňte aj vitamíny

Chráňte si hlavu
Mimoriadne dôležité je dodržiavanie vhodnou pokrývkou

pitného režimu pre seniorov. Ich organizmus obsahuje menej tekutín, orgány
pracujú pomalšie a nedokážu vylučovať
tekutiny spoločne s odpadovými látkami. Dennú dávku - približne 1,5 až 2 litre

Pri pobyte vonku počas horúčav nepodceňte riziko úpalu. Vzniká intenzívnym priamym slnečným žiarením na nechránenú hlavu a zátylok. Prejavuje sa
zvýšenou telesnou teplotou, bolesťami

S klimatizáciou zaobchádzajte opatrne, aby priniesla osoh, nie poškodenie zdravia. Nastavte ju tak, aby rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím
nebol vyšší ako 5 maximálne 7 stupňov Celzia, to platí v interiéri aj v aute.
foto autor kaboompics pixabay

hlavy, povrchným a zrýchleným dýchaním, rýchlym pulzom a nevoľnosťou.
Rodičia by mali pravidelne kontrolovať,
či majú deti pokrývku hlavy, kvalitné
slnečné okuliare a natierať im pokožku
ochranným krémom s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu. Deti
mladšie ako jeden rok by sa vôbec nemali vystavovať slnečnému žiareniu.

Zvoľte vhodné oblečenie

Letné oblečenie by malo byť ľahké,
vzdušné, voľnejšieho strihu, skôr svetlých farieb. Syntetické materiály nie sú
vhodné, pretože neumožňujú odparovanie potu. Pozor na zvýšenú fyzickú
námahu – robievajte si častejšie prestávky v tieni a v čase medzi 11 až 15 hodinou sa na slnku vôbec nezdržiavajte.

Ochlaďte sa zdravo
s klimatizáciou

Znášať horúčavy pomáha klimatizácia, dôležité však je, aby bola správne
nastavená a udržiavaná v čistote. Udržiavanie konštantnej teploty v interiéri bez ohľadu na vonkajšiu, môže uškodiť
najmä deťom a seniorom. Nevhodne nastavená klimatizácia spôsobuje bolesti
hlavy, hrdla, prechladnutie, oslabenie
imunity i celkovo organizmu, angínové
bolesti, pocit upchatého nosa, bolesti dutín, chrbtice, či svalov. Ak máte
chladný prúd vzduchu nasmerovaný
do tváre, vysušuje vám kožu, oči a prispieva k opakovaným zápalom očí, uší,
prínosových dutín, aj k bolestiam zubov
a trojklaného nervu. Rovnako si treba
uvedomiť, že pri prechode z chladného do horúceho prostredia môže prísť
k takzvanému teplotnému šoku, ktorý
dokáže celkovo oslabiť organizmus.
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foto autor congerdesign pixabay
Klimatizáciu si nastavte tak, aby rozdiel
teplôt medzi vonkajším a vnútorným
prostredím nebol vyšší ako 5 maximálne 7 stupňov Celzia. Klimatizačnú
jednotku, filtre a vzduchové prieduchy
udržujte v čistote, inak sa môžu stať
zdrojom plesní a baktérií. Celý klimatizačný systém si dajte raz ročne skontrolovať v servise. Súčasťou bežnej údržby
je aj pravidelná dezinfekcia výparníka
klimatizačnej jednotky.

Klimatizácia v aute

Pamätajte na to, že nesprávne používaná klimatizácia môže uškodiť a
spôsobiť zdravotné problémy aj v aute.
Najmä pri dlhších cestách môže mať
veľmi negatívny vplyv najmä na alergikov. Prúdením vzduchu z ventilácie sa
totiž rozhýbu čiastočky prachu s rôznymi druhmi baktérií. Okrem ochorení
dýchacích ciest, bolestí hlavy, alebo
prechladnutia chrbtice môžete pri nesprávnom používaní klimatizácie v aute
dostať zápal stredného ucha, spojiviek a
iných ochorení očí a uší. Dobré je preto
klimatizáciu v aute pustiť na 10 až 15 minút za hodinu a prúd chladného vzduchu smerovať tak, aby nefúkal priamo
na posádku - najlepšie je viesť ho na
čelné sklo, prípadne k nohám. Rovnako aj v aute platí ideálny rozdiel teploty
vonku a vnútri 5 až 7 stupňov Celzia, dodržte ho aj v najväčších horúčavách. Ak
z auta často vystupujete a nastupujete,
rozdiel teplôt by mal byť ešte nižší. Pri
používaní klimatizácie v aute sa okolo
výparníka kondenzuje voda obsiahnutá
vo vzduchu na jadre výparníka, odkiaľ
sa odvádza pod vozidlo. Okolo výparníka je neustále vlhké prostredie, čo je
výborná živná pôda pre rôzne plesne,
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riadková inzercia, práca
MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
michalovsko@regionpress.sk

hľadá nových kolegov
(aj predčasných a výsluhových dôchodcov)
na stráženie priemyselného objektu
v Strážskom.
Trvalý pracovný pomer
MZDA: od 600 eur v čistom/mesiac
Preukaz odbornej spôsobilosti je podmienkou

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

INZERCIA

Marianna Sovjaková 0907 895 864

94-0117

V prípade záujmu nás kontaktujte
na tel. čísle 0911 770 074 v Po - Pia od 08,00 – 16,00 hod.

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

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

TIP na výlet

Sobrance
Michalovce
Trebišov

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

VYHLIADKOVÁ VEŽA DUKLA

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

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

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

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

Marianna Sovjaková
sovjakova@regionpress.sk
0907 895 864
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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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TIP na výlet
"
(&$   

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

%    &
"  $ #'(  

0800 162 162
www.stannah.sk

KÉ BRIGÁDY

PONÚKAME ŠTUDENTS
52-0086

 
 

JASENOVSKÝ HRAD

UBYTOVANIE a

MUŽOV AJ ŽENY
� MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...
(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

V NOVINÁCH

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD., NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

týždenná
distribúcia

rýchle
dodanie

85-0005

85_0475

ceny už od

splátky od 35 €

splátky od 149 €

splátky od 98 €

0907 895 864

- 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

rámové
bezrámové

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

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

Možnosť výhry 300 €

MI19-28 strana-

63-0106

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

32-0079

ZĽAVY AŽ DO 30%
www.balkona.eu
0918 477 323

grafický návrh v cene

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

terasy

zimné záhrady

12€

prijme do pracovného
pomeru:

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

DOPR

REKLAMA

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

V, ŽENY aj PÁRY
VHODNÉ PRE MUŽO AVA zabezpečené

85_0471

600 000
Stannah

0905 552 537
0915 971 823

OPERÁTOR
VÝROBY / ČR
VODIČ VZV / ČR
KONTROLÓR
KVALITY / ČR
VÝROBA UPRATOVACÍCH
POTRIEB / ČR

 $ 
  !  

 

IENKY

CALL CENTRUM:

