č. 30 / 26. JÚL 2019 / 23. ROČNÍK

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
Týždenne do 30 500 domácností

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

0907 895 864

0907 148 965
0905 195 458

Návratnosť
2-3 roky!!!

Roletky Deň-noc
Látkové roletky
Vonkajšie žalúzie

Siete proti hmyzu
Strešné roletky
Celotieniace žalúzie

0917 062 447

85_0445

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

0918 646 335

10

0948 760 768

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

PLASTOVÉ OKNÁ

PLECHOVÉ
GARÁŽE

3x5m

rokov
na trhu

Berehovská 2213/13, TREBIŠOV
nabintplus@gmail.com

gusto@gustozaluzie.sk

www.gustozaluzie.sk

87-0008

62-0008

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

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

62-0032

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

www.slovaktual.sk

STUDNE

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

PREPICHY
POD CESTY

MICHALOVCE

za NAJLEPŠIU CENU !!!

87-0027

PLOŠNÁ

OCHRANA PROTI PREHRIEVANIU DOMU

399€

Dovoz a montáž
ZDARMA

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

87-0038

Najčítanejšie regionálne noviny

SLOVENSKÉ KURČATÁ
VSTAVANÉ SKRINE

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

KAMENNÝ KOBEREC

Kurčatá sa predávajú
v celku s drobkami.

AJ
PRED

g
2,50 €/k

BEZPEÈNOSTNÉ DVERE
LIBRABIS BEZP
bezpečnostné dvere

Elegant
orech

Hladké
javor

Tri pásiky
mahagón

Slovenská
norma
V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT
OBHLIADKA ZDARMA

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

87-0047

0944 112
12 725
ZVUKOVÁ A TEPELNÁ IZOLÁCIA

AKCIA od 698 Eur
Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

dvere
s montážou

Certifikát
od národného
bezpeènostného
úradu.

S
www.LIBRABIS.sk
MICHALOVCE , TESCO
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9 bodov zamykania
gu¾a k¾uèka
6ks k¾úèov
nerezový prah
ANTIPANIC k¾uèka
zvuková a tepelná
izolácia
nová zárubòa

0918 874 969

87-0006

87-0018

Dovoz Michalovce ZDARMA!!!

2
zdravie, redakčné slovo / SLUŽBY

Robme svet lepším!

Volumetrická diéta
Volumetrická diéta má 6. miesto v poradí najlepších diét a 2. miesto medzi
redukčnými.
Je menej známa u nás, o to viac je
vyhľadávaná hollywoodskymi celebritami. Vypracovala ju univerzitná profesorka Barbara Rolls. Je to krátkodobá
diéta, pri ktorej rýchlo dosiahnete cieľ.
Jej podstata je v objeme potravín.
Pocit sýtosti je dosiahnutý pri naplnení žalúdka objemom s nízkou energetickou hodnotou. Medzi potravinami
sa vyberajú tie, ktoré majú väčší podiel
vody v rovnakom množstve – zelenina
a ovocie a súčasne aj málo kalórií a dostatok bielkovín - napríklad biele mäso.
Jedlá a potraviny s vysokým podielom
vody sú polievky 80-95 percent, ovocie
a zelenina 80 – 95 percent, jogurty 75 percent, cestoviny 65 percent - tu je dobré ich
pripravovať „al dente“, aby boli cítiť pri
kúsaní a neboli príliš mäkké. V skladbe
stravy chýbajú tučné výrobky – tučné
mäso a syry, cukor, výrobky z cukru,
sladké a energetické nápoje. Vhodné sú
všetky druhy melónov, ananás, citrusové
plody a biele mäso, paradajky, uhorky,
cukiny a nízkotučné mliečne výrobky.
Potraviny sú rozdelené do štyroch
kategórií podľa energetickej hodnoty:
1. s veľmi nízkou – tieto možno jesť
kedykoľvek a v akomkoľvek množstve,
do dosiahnutia pocitu sýtosti: ovocie
a zelenina s nízkym obsahom škrobov,
nízkotučné mlieko a polievkový vývar

2. s nízkou - ovocie a zelenina s obsahom škrobov, celozrnné obilniny a cereálie, nízkotučné mäso
3. so strednou – mäso, syry, hranolky, polevy na šaláty, chlieb, praclíky,
zmrzlina a koláče
4. s vysokou – čipsy, cukríky, maslo,
olej, koláče

Toto leto je akési hlučné. A nielen na
kúpaliskách, to napokon k letu patrí
a je to tak správne.
Všade okolo nás však počuť aj večne
vyrušujúcich krikľúňov, ich bezobsažné výkriky, hádky, ich nenávisť voči nepoznanému a hlavne – inému. Vidíme
zo všetkých strán a mocenských pozícií ich arogantné tváre s blazeovaným
úsmevom (pre neznalých tohto dosť
nepoužívaného slova – blazeovaný je
ten človek, ktorého nič neteší, nezaujíma, ktorý pociťuje nudu, je presýtený
dostatkom, znudený z neho a neraz aj
zhýralý – veď aj hárem už u nás možno legálne a najmä „so cťou a uznaním“ mať). Majú desiatky žien a detí
a vykrikujú o rodine, majú nepoctivo
nahrabané majetky a kážu o poctivej
práci, topia sa v bohatstve a občanov
presviedčajú o potrebe skromnosti.
Médiá ich majú v mimoriadnej obľube,
veď bez týchto „hercov“ by sa nepredali. Nebola by šou.
Urobme tento náš malý, päť a
pol miliónový slovenský svet lepším!
Netreba na to veľa. Ani revolúcie, ani
státisícové demonštrácie, zas v záujme
niekoho v pozadí, presne tak, ako to
bolo pred tridsiatimi rokmi. Potrebuje-

Základ stravy sú potraviny z prvej
a druhej kategórie. Čím viac ich bude,
tým bude efekt výraznejší.
Výhodou diéty je , že obsahuje veľa
vitamínov, vlákniny, dostatočne hydratuje, ale vzhľadom na to, že je nízkoenergetická, je určená na krátkodobé
použitie, niekedy na „schudnutie do
plaviek alebo šiat“.
Príklad dennej stravy:
Raňajky: sladký alebo slaný variant
- nízkotučný jogurt s ananásom alebo
nízkotučný jogurt s uhorkou a bylinkami, prípadne aj s cesnakom
Desiata: melón
Obed: grilovaná alebo na pare robená
ryba so zeleným šalátom
Olovrant: uhorka a paradajka
Večera: pestrý šalát
s vajíčkom alebo nízkotučným syrom

me nájsť sami seba. Nájsť svoje ja, svoju
občiansku hrdosť a statočnosť každého
z nás. Najskôr sa osloboďme sami v
sebe od propagandy, masového, každodenného a všadeprítomného šírenia
lží, od nenávisti voči nepoznanému a
cudziemu, ako aj od závisti čohokoľvek
komukoľvek.
Jediné, čoho sa obávajú mocní,
dočasne mocní, je vnútorná sloboda
každého z nás. Sloboda je ich nočnou
morou. Slobodné myslenie, slobodné
vyjadrovanie a slobodné rozhodovanie
sa. Dokonca – absolútne nepredstaviteľná pre mnohých našich samozvaných
„prvých medzi prvými“ je predstava, že
by ľudia aj slobodne konali.
Viem, je leto, dovolenky, hry. Zarobiť si na chlieb príde zas až po ňom. Ale
čo tak využiť ten voľný čas aj na premýšľanie? Politici sa od septembra chystajú
na predvolebné kampane.
Teda na to, ako nás a čím
zas oblafnúť. Je teda čas
už teraz túto schému trochu vylepšiť. Nikto iný ako
my to za nás nespraví.
S pozdravom –
užitočné trávenie
dovoleniek

Varovanie Slovenskej obchodnej
inšpekcie

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky
spoločnosti ALABO, s. r. o. so sídlom
na Gorkého 10 v Bratislave.

podnikateľský subjekt nebolo možné
kontaktovať zo strany inšpektorov SOI
priamo na adrese sídla spoločnosti
(Gorkého č. 10, Bratislava). Na zaslané výzvy, doručené podnikateľskému
SOI zaevidovala spotrebiteľské subjektu do jeho elektronickej schránpodania, poukazujúce na porušova- ky v mesiaci apríl 2019 a jún 2019, tento
nie právnych predpisov v súvislosti s doposiaľ nereagoval. Z uvedeného dôprevádzkovaním e-shopov alabo.sk, vodu bola spoločnosti ALABO, s. r. o.,
resp. alabo.cz v množstve viac ako ob- Bratislava zo strany SOI zaslaná ďalšia
výzva.
vyklom.
V nadväznosti na vyššie opísané
Okrem slovenských spotrebiteľov
na praktiky podnikateľského subjektu skutočnosti preto odporúčame spotpoukazujú aj spotrebitelia z iných člen- rebiteľom, aby zvážili kúpu výrobkov
ských štátov EÚ, ktorí svoje podnety prostredníctvom internetového obpodali prostredníctvom Európskeho chodu alabo.sk, resp. alabo.cz, ktoré
prevádzkuje spoločnosť ALABO, s. r. o.,
spotrebiteľského centra v SR.
Z doposiaľ vykonaného šetrenia v Gorkého 10, Bratislava.
danej veci bolo zistené, že predmetný
» Zdroj: SOI

MARCIN

KAMENÁRSTVO
PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

87-0037

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

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

TIP na výlet

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

llanový most

ČEREŠŇA
MATNÁ

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

DUB
MATNÝ

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PTRUKŠA

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

www.stamiokna.sk

stamirekonstrukcie@gmail.com

GARANCIA

minuloročných

cien!

1.

220m�=2.000� ZÁRUKA 15 ROKOV

00-0000

Kvalitná krytina

ICE OMEGA

TERRAN EVO

220m�=2.290� ZÁRUKA 50 ROKOV

220m�=2.490� ZÁRUKA 35 ROKOV

4.790€

5.580€

5.780€

INFORMÁCIE:

4.990€

0905 143 259

87-0019

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

1m pr. / 35 Eur

87-0071

Dovoz môžem zabezpečiť, platba zvlášť.

0905 308 280

87-0001

DUB, BUK, HRAB
0917 794 413

62-004

4.500€

Zameranie a vypracovanie ponuky ZDARMA.

CELOROČNÝ PREDAJ
PALIVOVÉHO DREVA

62-0046

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

´
POMNIKY

DREVENÉ PRÍSTREŠKY A ALTÁNKY
27-0017-39

ŠIROKÝ VÝBER
moderných
tvarov a farieb

bezkonkurenčné ceny !!!

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

AKCIOVÉ CENY

Slovenčina naša

Nie situáciu mapovať, ale sledovať,
pozorovať, zaznamenávať.
Nie hírovať politika, ale vypočuť ho.
Nie monitorovať, ale sledovať.
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RENOVÁCIA
HROBOV

0919 082 596

87-0049

0918 217 665

3.

Škridla

€
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€

Konzultácia
a info zadarmo.

rýchlo a lacno

ga
Omega
MATT HNEDÁ O

5.290€

SERVIS
OKIEN

2.

Lacnejšia krytina

87-0060

0905 638 627

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

Oslobodenie
od dlhov
a exekúcii.

0903 883 299

0907 322 238

STRECHY ZA CENY
66-0134

BOJUJTE ! Volajte pomoc

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

Ničia Vás BANKY ?

0917 054 584 Masarykova 19, MICHALOVCE
ALOVCE

4
právnik radí / škola

Prázdniny aj s Máriou

Výživné na dieťa

V rámci týchto vzťahov majú členovia povinnosť poskytovať výživu ostatným členom, t. j. majú vyživovaciu
povinnosť. Najčastejšie spomínanou
vyživovacou povinnosťou je vyživovacia povinnosť rodičov k deťom. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov
k deťom je ich zákonná povinnosť,
ktorá vzniká narodením dieťaťa a trvá
do času, kým dieťa nie je schopné
samé sa živiť. Vyživovacou povinnosťou je zabezpečovanie a úhrada všetkých osobných potrieb dieťaťa. Dieťa
má nárok na rovnakú životnú úroveň
akú majú obaja jeho rodičia, a to nie
len v prípade, keď obaja žijú spolu s
dieťaťom, ale aj ak spolu nežijú v spoločnej domácnosti. V danom prípade
súd prihliada pri určení výživného na
skutočnosť, s ktorým rodičom dieťa
žije v spoločnej domácnosti, pretože
aj naturálne plnenie sa zohľadňuje a
je postavené na rovnakú úroveň ako
plnenie v peniazoch.
Vyživovacia povinnosť k deťom
vzniká priamo zo zákona, ale výšku
výživného je možné dohodou rodičov
alebo súdnym rozhodnutím upraviť.
Dohoda medzi rodičmi o výške výživného podlieha schváleniu súdom,
inak je nevykonateľná. Pri určovaní

rozsahu výživného sa zásadne vychádza zo schopností, možností a majetkových pomerov oboch rodičov
a odôvodnených potrieb dieťaťa. Tieto
potreby dieťaťa je nutné posudzovať
z niekoľkých hľadísk.
Medzi tieto hľadiská sa zaraďuje
najmä vek dieťaťa (potreby dieťaťa
rastú s jeho vekom), formy jeho prípravy na budúce povolanie a stupeň
vzdelania (s čím súvisí právo dieťaťa
na vzdelanie), hľadisko zdravotného
stavu dieťaťa (s tým súvisí potreba
zabezpečiť dieťaťu zdravý vývin), a či
má dieťa možnosť získať svoj vlastný
príjem z pracovnej – brigádnickej činnosti. Každý z rodičov si plní svoju
povinnosť samostatne podľa svojich
možností, schopností a majetkových
pomerov. Vyživovacia povinnosť
k dieťaťu trvá do času, kedy dieťa je
schopné sa samo živiť. Vekové rozhranie nie je určené. Nadobudnutie plnoletosti je v prípade výživného bezpredmetné. Hranicou je spôsobilosť
dieťaťa uhrádzať svoje odôvodnené
potreby.

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Priznám sa, že mám slabosť na
prázdninové výlety a dovolenky
s mojou rodinou. Vážiť si toto bohatstvo a investovať do zážitkov srdca ma
naučili už v detstve moji rodičia. Treba
ale poznamenať, že to nie je o luxuse
destinácií, ale predovšetkým o spoločne strávenom čase v kruhu láskyplnej
rodiny.
Všetko prežité si uchovávame
v spomienkach. Mne ako otcovi veriacej rodiny zostávajú špeciálne v pamäti
duchovné zážitky spojené s návštevou miest, viažúcich sa k Panne Márii. Najmä po tom, ako bol nášmu najstaršiemu dieťaťu, synovi Marekovi (26.
júla oslavujúcemu dvadsať rokov), diagnostikovaný autizmus. Až prijatie tohto
ťažšieho kríža znamenalo v živote mňa
i mojej manželky prehĺbenie viery. Viera
spolu s láskou a nádejou nám a postupne aj našim dvom ďalším deťom, Marekovým sestrám, pomáha niesť rodinný
kríž. Pomáha nám prekonávať utrpenie.
A práve za dar viery a ochranu nezabúdame ďakovať Panne Márii, Pomocnici
kresťanov, Tešiteľke trpiacich.
Takmer každý rok sa preto prvý júlový
víkend z úcty k Márii vyberáme s manželkou na Mariánsku horu do Levoče,
kde na polnočnej svätej omši zo soboty
na nedeľu nielen za všetko Márii ďakujeme, ale najmä ju prosíme o ďalšiu silu,
ochranu a lásku. Pred dvomi rokmi sme
sa v rámci dovolenky v Chorvátsku vybrali s deťmi aj do Medžugoria. Nikdy

v živote nezabudnem na okamih, keď sa
na vrchu, na ktorom sa v roku 1981 Panna Mária prvýkrát zjavila šiestim mladým ľuďom, presne pri kríži kde stála pri
zjavení Majko hodil s plačom manželke
do náručia a vzlykajúc jej opakoval do
ucha: „Mamička, ja som to nechcel.“
Tieto prázdniny sa už o pár dní tešíme,
verím, že nám Najvyšší v našich plánoch pomôže, na návštevu tureckého Selçuku. Tu v maličkom tajuplnom
domčeku žila podľa legendy Panna Mária a odtiaľto bola vzatá do neba.
Svätý František Saleský povedal:
„Nik sa nedostal k svätosti bez toho,
že by neprešiel cestou utrpenia. Nech
je vám to v utrpení veľkou potechou.“
Trpela, a to veľmi, aj Panna Mária. Ale
nikdy sa neprestala modliť. Zostaňme jej
verní aj my.
Modlitba za trpiacich kresťanov
je spolu s informáciou a akciou jedným z troch pilierov činnosti pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej
Cirkvi. Zverme Panne Márii osobitným
spôsobom trpiacu Cirkev po celom svete a prosme ju o pokoj vo svete. Nech aj
naše malé obety sú pre nás cestou svätosti a spoluúčasti na spáse sveta. Viac
sa o nadácii ACN, aktuálnych projektoch
a možnostiach ich podpory dozviete na:
www.acn-slovensko.org
Prajem všetkým pokojný a požehnaný druhý polčas prázdnin!

» Jozef Bednár

ACN Slovensko

66-0113-1

Medzi členmi rodiny vznikajú
manželstvom, rodičovstvom a príbuzenstvom vzťahy, ktorých úlohou je navzájom si pomáhať.
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hlavu hore / politická inzercia

Bez srdca

Majú tituly veterinárnych doktorov
a robia ľuďom zle. Hlavne tým, ktorí si
to vôbec nezaslúžia. Videl som farmu,
kde pracujú rodičia s deťmi. Dávajú do
práce srdce. A po návšteve kontrolórov
premýšľajú, že to zabalia. Veľa bryndze
sa na Slovensku už vyrába z dovezeného mlieka, ovčie stáda sa likvidujú
a salaše zatvárajú. Doktori, ktorí sami
nevychovali ani jednu ovcu alebo kravu, chodia šikanovať farmárov. Som
zvedavý, koho budú chodiť o pár rokov kontrolovať. Hľadajú nedostatky v
sieťkach na oknách, dávajú pokuty za
teliatko priviazané k matke, vyžadujú
od farmárov štatistiky a geometrické
priemery. Sú arogantní a bezcitní. Tam,
kde by mali kontrolovať nekontrolujú a
trestajú tých, ktorým by mali pomáhať.
Poznám kňaza, ktorý vracia do života stovky ľudí z okraja spoločnosti.
Robí to, čo nezvláda štát. Muž s veľkým
srdcom. A štát mu posiela kontrolórov,
ktorí na jeho práci za desať rokov nenašli nič pozitívne. Len chyby a nedostat-

ky. Chov oviec a výroba syra pomáhajú
týmto ľuďom postaviť sa na nohy. Práca je pre nich terapiou a vyrobený syr
jedlom. Lenže ľuďom s pečiatkami to
nehovorí nič. Zdá sa, že sa rozhodli na
strednom Slovensku vykynožiť všetky
ovce, salaše aj bitúnky. Slovensko v
histórii často trpelo tým, že sa našlo
dosť lokajov, ktorí slúžili mocipánom
a zdierali chudobný ľud. A pokračuje
to ďalej. Poctivo pracujúcich ľudí prenasledujú a oberajú o peniaze ľudia
z rôznych agentúr a ústavov. Sedia v
kanceláriách, oháňajú sa európskymi
predpismi a sú „pápežskejší ako pápež.“ Páni kontrolóri, kde ste nechali
zdravý rozum, svedomie a srdce? To
vás v škole naučili iba predpisy a arogantné správanie? Ste platení z práce
ľudí, ktorým robíte zle. Nikto od vás
nechce, aby ste porušovali predpisy, ale
neničte diela, ktoré
vznikajú dlho a
pomáhajú ľuďom.
Veď život človeka je
viac, ako európsky
predpis a ego
pána doktora.

» Ján Košturiak

Zrejme ste postrehli - ako sa na
mňa opäť spustila
nenávistná lavína. Buchli si skoro
všetci liberálni novinári, noví spasitelia z nových
politických strán a najmä ľudia zo „Za
slušné Slovensko“. Čo sa stalo? Podľa
nich som si dovolil arogantnú nehoráznosť. Dovolil som si totiž - presne podľa
zákona - 6 mesiacov vopred - zarezervovať námestie SNP na 17. novembra
tohto roku. A to som vraj nemal.
Týždeň som to nechal tak. Nečítal
som žiadne články, na nič som nereagoval. Čakal som, naivne, že si uvedomia, ako veľmi sa mýlia. Nestalo sa,
miesto toho len naďalej perverzne útočili - najmä z týždenníka Týždeň a zo
„slušného Slovenska“. Tak som zvolal
tlačovku na námestí SNP a povedal si
svoje. Natvrdo pravdu do očí, bez príkras.
Povedal som, že je veľmi neslušné, ak ľudia, ktorí si hovoria „Za slušné Slovensko“ bezbožne klamú. Títo
ľudia totiž po tom, ako sa dozvedeli, že
17. novembra na námestí SNP budeme
organizovať spomienku my, zaslali do
médií stanovisko, že „Matovič arogantne odmieta vydať námestie SNP skutočným osobnostiam Novembra 89“ ...
a nestačil som sa čudovať.
Aká je pravda? Po prvé - nikto neza-

volal, nikto nenapísal mail, nikto neposlal správu - a oni si len tak vymysleli blud. Po druhé - minulý rok sme
prepustili ľuďom zo „Za slušné Slovensko“ tri piatky na prvé protesty po smrti Jána a Martiny. Stačil jeden telefonát,
pustili sme, bez akejkoľvek náhrady.
Po tretie - „Za slušné Slovensko“ už
dávno nie je občianska nezávislá organizácia - lebo počas protestov umožnili
vystupovať len jediným politikom, z
tých správnych strán - z PS/SPOLU a od
Kiskovým Za ľudí. Po štvrté - roky minulé sme organizovali rovnako oslavy
Novembra a akosi nikto nemal záujem
nám pomôcť - len teraz, pred voľbami,
zrazu už my právo nemáme, lebo vraj
po novom len ľudia zo „Za slušné Slovensko“ môžu rozhodovať, kto môže
robiť oslavy Novembra.
Je mi to ľúto. Nečakal som tak arogantné a povýšenecké správanie od
ľudí, ktorí vraj bojujú za slušnosť. Natrvdo klamať v dôležitej veci, nie je vôbec
slušné, ale podlé.
Nežná revolúcia
aj Námestie SNP
patrí všetkým ľuďom, bez ohľadu
na to, koho volili či
nevolili. A takú oslavu spravíme.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031190122 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

Sú ľudia, ktorí rozdávajú okolo seba
srdečnú energiu. A poznám aj ľudí,
ktorí konajú bez srdca. Nahradili ho
vyhláškami smernicami, formulármi a pečiatkami.

Oslavy 30. výročia Novembra

A TEPELNÉ ČERPADLÁ
OD 17.6. NAKÚPITE AJ V MICHALOVCIACH
ECO Technologies s.r.o., Fraňa Kráľa 6547 ( priestory AWIN )

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

ECO Technologies s.r.o.

66-0122

mi@ecotech.sk

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

Nie grilovať (osobnosť), Slovenčina naša
ale podrobiť napríklad paľbe otázok.
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OBNOVA STRIECH

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

5

27-0033-11

www.ecotechnologies.sk
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PREVENCIA

Vysoké teploty môžu spôsobiť vzbĺknutie vášho auta

Pozor na to, kde počas horúčav parkujete

Pravidelné čistenie
a údržba motora

Odporúčania hasičov
-parkovať vozidlá na miestach, ktoré
sú na to určené - najmä na nehorľavých
povrchoch, akými sú napríklad asfalt, betón, štrk či kameň,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách
po zbere obilnín,
neparkovať vozidlá na horľavom povrchu,
akým je napríklad strnisko, suchá tráva
alebo seno,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách,
kde hrozí priamy kontakt vysokého strniska s rozhorúčeným podvozkom,
-neskladovať v batožinovom priestore vozidla náklad, ktorý by mohol zvýšiť riziko
explózie alebo podporiť horenie, predovšetkým tlakové fľaše, farby či strelivo,
-po vypuknutí požiaru vozidla sa vzdialiť
do bezpečnej vzdialenosti od vozidla a
okamžite kontaktovať hasičov na linku
tiesňového volania 150 alebo 112.5.

„Pri umývaní a starostlivosti o auto
by sme v žiadnom prípade nemali zabudnúť ani na motor,“ upozorňuje
operačno – technický riaditeľ Falck Fire
Services Milan Ivanič. Postupne sa pod
kapotu dostáva prach, nečistoty a mastnoty, ktoré sa v kombinácií s vysokými
teplotami a prehriatym motorom môžu Nepodpáľte si auto
premeniť na nečakaný oheň. Tiež je po- vlastnou nepozornosťou
trebné pravidelne kontrolovať, či náhoPri vysokých teplotách by ste v žiaddou nie je uvoľnená izolácia alebo svor- nom prípadne nemali na palubnej

Nie je nič horšie, ako odstaviť svoje auto počas horúčav na suchom trávnatom
priestranstve.
foto zdroj Didgeman pixabay
doske dlhodobo nechávať predmety,
na ktoré vplýva slnečné svetlo a vysoká
teplota. Ide najmä o sklené veci, konkrétne okuliare, cez ktoré môže slnko
prenikať tak intenzívne, až vznikne
požiar. Rovnako tam nenechávajte ani
zapaľovač či fľaše.

do priestoru motora vzduch, čím by
ste len podporili vznik ohňa, prípadne
ho zintenzívnili alebo si dokonca spôsobili nepríjemné popáleniny,“ dodáva
Milan Ivanič. Najlepšie je otvoriť kapotu auta páčkou, ktorá je na to určená a
v prípade, že zbadáme oheň, uhasíme
ho cez malé medzere hasiacim prístroČo robiť, ak sa počas jazdy
jom. Nezabudnite však, že ak hasiaci
začne dymiť spod kapoty?
prístroj počas dvoch rokov nepoužijete,
Ak počas jazdy autom spozorujete, je potrebné spraviť jeho revíziu, aby bol
že sa vám dymí spod kapoty, zastavte účinný, ak ho budete potrebovať.
okamžite na krajnici a vypnite motor.
Informácie poskytol
„Veľmi dôležité je dať si pozor a neoFalck záchranná a HaZZ SR
tvoriť kapotu auta nárazovo a tvárou
Redakčne spracovala:
otočenou k autu, nahnali by ste tým
Renáta Kopáčová
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V NOVINÁCH
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distribúcia

12€

grafický návrh
v cene

0907 895 864

Slovenčina naša

Nie prevádzať práce, ale robiť.
1
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7
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VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

Sprostredkovanie opatrovateľskej

6

práce v Rakúsku už 15 rokov

6

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

8

1 5
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U
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27-0001-1

9
1 3

prijme do TPP aj živnostníkov

51-0017

Dôležité je mať na pamäti, že auto treba zaparkovať na vhodnom mieste. Nie
je nič horšie, ako odstaviť ho na suchom
trávnatom priestranstve, ktoré je väčšinu dňa vystavené vysokým teplotám.
Rozhorúčený motor, ktorý sa vplyvom
tepla ochladzuje oveľa pomalšie, môže
v kombinácii s vyschnutou trávou veľmi
jednoducho spôsobiť oheň.

ky prichytávajúce elektroinštaláciu. Kov
a plasty vplyvom času a tepla pracujú,
môžu sa uvoľniť, odpadnúť a spôsobiť
poruchy alebo oheň.

1
2

Nie jednať Slovenčina naša
o spolupráci, ale rokovať.

5 9
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www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723

6

66-0084

Letné mesiace so sebou prinášajú
aj nárast výjazdov hasičov v súvislosti s požiarmi automobilov.
Vedeli ste, že letné horúčavy môžu
spôsobiť aj samovoľné vznietenie
motorovej časti vozidla? Ponúkame zopár užitočných odporúčaní
ako uchrániť svoje auto pred prípadným ohňom.
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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
Prijmeme šikovných ľudí na pracovnú pozíciu

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
michalovsko@regionpress.sk

KrupiÉrka/krupiér

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

BARMANKA/barman

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

INZERCIA

Náplň práce:

Ponúkané výhody:

Marianna Sovjaková 0907 895 864

Mzdové

- aktívne oslovovanie a obsluha hostí, - práca v mladom kolektíve
ohodnotenie
- servírovanie pripravených nápojov,
- zázemie stabilnej spoločnosti
od 800€ a bonusy závisle
- vytváranie príjemnej atmosféry
- dlhodobý pracovný pomer
od individuálnej aktivity.
- práca s finančnou hotovosťou
- zaškolenie na pracovnú pozíciu
a registračným systémom
- príjem a výplata stávok
Radi ťa privítame v našom kolektíve.
Mail:

alea.obchod@mail.t-com.sk

87-0022

0905 647 032, 0911 635 487

Kontakt:

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

PRÁCA

NA DOMA

61_0194

NÝ
PRÁCA NA HLAV
ER
M
PO
PRACOVNÝ

ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

OPERÁTOR VÝROBY
Plat od 520 € - 600 €

Sobrance
Michalovce

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

Trebišov

87-0040

35 272

Tel.: 0907 5

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

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
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

75-06-3

ch rukavíc.
- šitie pracovný
Potrebná prax
tory
a vlastné pries
380V.
na
ím
en
oj
ip
s el. pr

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

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
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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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Týždeň yi
lan
v Tureckej Akou
n
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a all-inclusive

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

��látky od 98 €

-33%
Z�AVY A��DO 30�

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

63-0121

www.balkona.eu
0918 477 323

Mo������výhry 300 €

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

899 €
599 €

94-0125

rámové
bezrámové

HĽADÁM
pracovníkov na

MURÁRSKE
PRÁCE
(murovanie, sadrové omietky...).

Oneskorený majstrovský rekord
Na jarných majstrovstvách sveta
v hokeji sa podarilo vytriediť 56
percent odpadu. Údaj aktuálne
zverejnilo ministerstvo životného
prostredia.
Zelené opatrenia, ktoré sprevádzali májové majstrovstvá sveta v hokeji
na Slovensku, priniesli konkrétne
výsledky. Vďaka spolupráci ministerstva životného prostredia, organizačného výboru 2019 IIHF MS a najmä
vďaka nečakanej podpore a záujmu
zo strany fanúšikov sa podarilo vytriediť viac ako polovicu vyprodukovaného odpadu.
„Chcel by som sa poďakovať
všetkým, ktorí sa pridali a podporili
naše aktivity. Som si istý, že zodpovednosť k životnému prostrediu sa
stane súčasťou všetkých veľkých
športových či kultúrnych podujatí
na Slovensku,“ vyhlásil podpredseda
vlády a minister životného prostredia
László Sólymos.
„Som rád, že sme prijali túto výzvu v podobe Zelených majstrovstiev
a že sa nám nakoniec podarilo zrealizovať aktivity, ktoré sme si napláno-

PRIBENÍK

vali. Pevne veríme, že časom budú
ekologické riešenia trvalou súčasťou
organizácie športových aj iných podujatí,“ povedal riaditeľ organizačného výboru 2019 IIHF MS v ľadovom
hokeji Igor Nemeček.

KOMINÁRSTVO MXM
0915 353 335
FREZOVANIE2@GMAIL.COM
KOMORA KOMINÁROV SLOVENSKA

Počas majstrovstiev sveta sa v
oboch dejiskách šampionátu podarilo vytriediť takmer 75 ton odpadu, čo
predstavuje viac ako 56 percent celkového odpadu. Vytriedilo sa takmer
7 ton skla, viac ako 21 ton plastov vrátane plechoviek a vyše 25 ton papiera.
Okrem toho sa podarilo vytriediť i 15
ton biologicky rozložiteľného odpadu. Využívaním zálohovaných pohárov na viacnásobné použitie v obidvoch FAN zónach, ako aj použitím
bio-degradovateľných gastroobalov
sa zas podarilo výrazne znížiť tvorbu
plastového odpadu.
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KOMINÁRSTVO
FRÉZOVANIE-VLOŽKOVANIE
CELOROČNE

Snahu organizátora v spojitosti
so zelenými aktivitami ocenila i Medzinárodná hokejová federácia. Koncom mája získal organizačný výbor
2019 IIHF MS ocenenie udržateľnosti.

» Zdroj: MŽP SR

85-0005

0918 493 960

HĽADÁTE
zamestnancov?

INZERUJTE S NAMI!
ceny už od

VODOJEM
8

12€

0907 895 864

83-0275

Kontakt:

85_0498

Dlhodobá práca v Bratislave
(byty, polyfunkčné domy,
rezidencie...).
Práca na úkol, turnusová práca.
Ubytovanie viem zabezpečiť
ZDARMA.

