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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 500 domácností

INTERIÉROVÉ DVERE

87-000059

Vsetky
dvere skladom,
ˇ
do vypredania zásob.

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

MASTER GROUP s.r.o.
87-0001

0905 308 280
Oslobodenie
od dlhov
a exekúcii.
Konzultácia
a info zadarmo.

0905 188 051

0903 883 299

Pochádzam z Michalovského regiónu

87-0012

NAJNIŽŠIE CENY!

ZASKLENIE BALKÓNOV
ZIMNÉ ZÁHRADY
0915 927 993

0940 707 621

S nami sa na cene dohodnete!

www.mgroupsro.sk

87-0008

www.cisteniekanalizacie.sk

TERASY PRÍSTREŠKY

za bezkonkurenčnú cenu!

87-0019

KRTKOVANIE

� Prečistenie kanalizácií
� Monitorovanie kanalizácie
� Vývoz žumpy
� Prenájom mobilných WC

SEZÓNNE
ZĽAVY

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE

KRT - VRT

STRECHY ZA CENY
minuloročných

cien!

1.

2.

Lacnejšia krytina

ga
Omega
MATT HNEDÁ O

220m�=2.000� ZÁRUKA 15 ROKOV

3.

Škridla

Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn

Kvalitná krytina

ICE OMEGA

TERRAN EVO

220m�=2.290� ZÁRUKA 50 ROKOV

220m�=2.490� ZÁRUKA 35 ROKOV

0902 348 974

€
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.
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62-004

GARANCIA

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

85-0234

www.slovaktual.sk

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

85_0445

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

87-0027

0907 148 965
0905 195 458
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právnik radí, redakčné slovo / SLUŽBY
Zmluva o finančnom leasingu

Nehaňte ľud môj

Podstatou finančného leasingu
je dlhodobé prenechanie predmetu
nájmu do užívania lízingovému nájomcovi za odplatu, pričom nájomca
je oprávnený po uplynutí dohodnutej
doby nájmu odkúpiť predmet nájmu
za vopred dojednanú kúpnu cenu.
Ide teda o finančný prenájom, po
ukončení ktorého po zaplatení poslednej splátky a kúpnej ceny dochádza
k prevodu vlastníckeho práva z prenajímateľa na nájomcu. Zmluva o finančnom leasingu, resp. leasingová zmluva
neexistuje ako samostatný zmluvný
typ ani v občianskom, ani v obchodnom zákonníku. Spravidla je uzatváraná vo forme nepomenovanej zmluvy, a preto všetky náležitosti zmluvy
upravujú zmluvné strany samostatne
na základe vzájomnej dohody. Zmluva však musí dostatočne určiť záväzky
poskytovateľa i príjemcu finančného
leasingu. Podstatné náležitosti, ktoré
by mala zmluva o finančnom leasingu obsahovať sú určenie zmluvných
strán, vymedzenie predmetu nájmu
a podmienok jeho užívania, určenie
doby trvania nájmu a zmluvy, platobné
podmienky, t. j. výška splátok a výška
kúpnej ceny.
Predmetom leasingovej zmluvy
môže byť tak hnuteľná ako aj nehnuteľná vec. Vlastníkom predmetu nájmu je
až do uhradenia všetkých záväzkov zo
strany nájomcu leasingová spoločnosť,
čiže poskytovateľ leasingu. V prípade

Alebo aktuálna spomienka na Andreja Sládkoviča. Básnika, literárneho kritika a prekladateľa, predstaviteľa slovenskej romantickej
generácie. Treba pripomenúť tej časti spoločnosti, pre ktorú existujú iba
playmate, gigolovia, modely a modelky, zopár urehotaných (samých
na sebe) takzvaných humoristov a
plastikami neustále prerábané kreatúry.
V časoch Sládkoviča u nás ešte žil
ľud. Možno aj teraz, akurát ho nevidno
a nepočuť. Básnik stál na jeho strane,
bránil ho pred uhorskými nabobmi,
samozvanými veľmožmi s bizarnými
nápadmi.
„Nehaňte ľud môj“, volal Sládkovič
na „klebetárskych posmievačov“. Apeloval na nich - …. „nehaňte ľud môj, slepí sudcovia! Že ľud môj je len ľud sprostý, často sú múdri hlúpi ľudkovia dľa
súdu svetskej (nie vašej – pozn. red.)
múdrosti.“
Tak teda, „nehaňte ľud môj, ústa
nečisté“! Samozvaná dokonalosť, vás,
ľudí vidieka a regiónov nazýva najnovšie „tradične zaostalou a pokryteckou pobúrenou slovenskou krčmou“.
Iba preto, že krútite hlavami nad tým,
ako môže niekto diskutovať s deťmi o

finančného leasingu však nebezpečenstvo škody na prenajatej veci prechádza na nájomcu momentom začatia
leasingového vzťahu. Za udržiavanie
predmetu leasingu zodpovedá tiež
nájomca. Nájomca sa teda musí starať
o predmet prenájmu tak, ako keby bol
jeho vlastníkom. Práva a povinnosti
zmluvných strán spravidla vymedzuje
zmluva o finančnom leasingu a doplnkovo aj všeobecné obchodné podmienky leasingovej spoločnosti.
Rovnako ako zmluva aj tieto podmienky by mali byť predmetom rokovaní zmluvných strán pred podpisom
zmluvy o finančnom leasingu. Výhodou finančného leasingu pre nájomcu
je najmä skutočnosť, že nemusí vynaložiť peňažné prostriedky na jednorazovú kúpu potrebnej veci, pretože
predmet finančného leasingu uhrádza
vo forme pravidelných splátok. Nájomcovi nevzniká ani povinnosť na kúpu
predmetu nájmu po uhradení poslednej splátky leasingu. Nevýhodou finančného leasingu však môže byť vysoké nájomné, ktorého súčasťou býva
spravidla zisk leasingovej spoločnosti
a všetky náklady s leasingom spojené.

drogách a vlastných skúsenostiach s
nimi, akoby diskutoval o zážitkoch z
nejakého prázdninového výletu na bicykloch.
Nie, takto nie! Tak, ako som za neprijateľné zo strany hlupákov považoval
označenie „bratislavská kaviareň“ na
ľudí pracujúcich hlavou, tak odmietam
„pomenovanie pokrytecká slovenská
krčma“, ktorým sú najnovšie častovaní
poctiví pracujúci občania na vidieku,
odsudzujúci právom amorálnosť (ak nie
páchanie trestného činu) kýmkoľvek,
hoc aj z tej „bratislavskej kaviarne“.
Andrej Braxatoris Sládkovič si vo
svoje dobe povzdychol: „Ach, zlé sú
časy! Na všetky strany svet žertvuje
bohom zlatým. Ale nechaj mi národ bez
hany; národ patrí k veciam svätým!“
Odvtedy uplynulo už takmer 150 rokov! A ja spolu s ním a zrejme aj spolu s
mnohými z vás zvolávam to
Sládkovičovo - „nehaňte
ľud môj“. Dôrazne, nástojčivo a áno, aj pobúrene,
hoci som abstinent!
Všetko dobré, ľud
môj, prácu, obživu a
zdravie!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nie môžme, ale môžeme. Slovenčina naša
Nie pracná drina, ale prácna drina.

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

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

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

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

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

kovanie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

Slovenčina naša

Nie sáčok, ale vrecko, vrecúško.
Nie kúpelka, ale kúpeľňa.
Nie alergológ, ale alergiológ.
Nie aloe, ale aloa.
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

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

zameranie ZDARMA

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

OBNOVA STRIECH

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

AKCIA 270€

s montážou 419€

všetky dvere
SKLADOM

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
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62-0020

ORECH
MATNÝ

´
POMNIKY

ŠIROKÝ VÝBER
moderných
tvarov a farieb

AKCIOVÉ CENY

RENOVÁCIA
HROBOV

0919 082 596

87-0049

ČEREŠŇA
MATNÁ

66-0002-1

DUB
MATNÝ

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

www.stamiokna.sk

0907 322 238

00-0000

stamirekonstrukcie@gmail.com

0917 054 584 Masarykova 19, MICHALOVCE
ALOVCE

ZÁHRADNÍCTVO

Kurčatá sa predávajú
v celku s drobkami.

62-0032

šírka dverí 60, 70 a 80cm

zárubňa na hrúbku múru od 75 do 180mm

SERVIS
OKIEN

AJ
PRED

g
2,50 €/k

rýchlo a lacno

0918 217 665

27-0017-43

62-0046

www.gustozaluzie.sk

www.zahradnictvo-uhrin.sk

DVERE + ZÁRUBŇA

gusto@gustozaluzie.sk

SLOVENSKÉ KURČATÁ
LOV
OVENSKÝ
VENSKÝ
NS Ý CHOV
CH
CHO
SLOV
SLOVENSKÝ
S
C
OV

0940 234 800

62-0022

Siete proti hmyzu
Strešné roletky
Celotieniace žalúzie

Roletky Deň-noc
Látkové roletky
Vonkajšie žalúzie
0918 646 335

Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

Dovoz Michalovce ZDARMA!!!
87-0047

0944 112
12 725
0948 760 768

www.baudom.sk info@baudom.sk

ul. ŠPORTOVÁ 29, (ZIMNÝ ŠTADIÓN), MICHALOVCE

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

87-0080

0917 062 447

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

MARCIN

KAMENÁRSTVO
KAMENNÝ KOBEREC

tel.: 056/647 14 38
0907 993 558 � 0911 306 467
kamenarstvo.marcin@marstone.sk
k
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87-0037

ZALUŽICE 89
87-0018

VSTAVANÉ SKRINE

PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

4
kultúra
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politická inzercia, SLUŽBY

Vláda dlho odkladala svoj
hlavný cieľ, ktorým bol vyrovnaný
rozpočet. Miliardová diera v rozpočte naznačuje, že tento cieľ ani
po rokoch zbytočného odkladania
nebude splnený. Preto sme opakovane vyzvali ministra financií, aby
zabránil ďalšiemu rozvratu verejných financií a pokutám za zlé hospodárenie od Európskej komisie.
Namiesto zvyšovania daní by
mal minister financií predstaviť rozumnejšie hospodárenie v súlade s
tým, čo mu navrhuje útvar Hodnota za peniaze. Plnenie týchto odporúčaní je totiž zatiaľ katastrofálne.
Aj keď spomalenie ekonomického rastu prebieha vo väčšine
ďalších európskych štátov, práve
na Slovensku sa ekonomický rast

spomaľuje výraznejšie, ako v iných
štátoch. Jedným z dôvodov je, že
vláda opakovane zlyháva pri čerpaní eurofondov, vrátane výstavby
diaľnic. Je to vidieť aj pri posledných číslach stavebníctva, ktoré v
júni zaznamenalo takmer 4-percentný prepad. A pritom prepad nie
je väčší len vďaka hypotekárnemu
boomu a výstavbe bývania. Samotné práce na inžinierskych stavbách
poklesli o vyše 16%.
Preto odkazujeme tejto vláde,
aby skončila štvorročné dovolenkové obdobie, kedy prejedala
príjmy a premrhala dobré časy, a
aby konečne začala pracovať.
Slovensko sa prepadlo v kvalite podnikateľského prostredia.
Chýbajú nové súkromné investície
a vláda ekonomiku
naďalej drží len pri
manuálnej výrobe,
ktorá ponúka nízke mzdy. Preto treba zásadne zmeniť
smerovanie Slovenska v najbližších
voľbách.

» Eduard Heger

tieňový minister financií a hospodárstva

Priznať sa
V médiách vidíme často klamárov,
ktorí sa nikdy nepriznajú. Hovorí
sa, že lož je nástrojom politikov a
mnohí sa tak skutočne správajú.
Majstrami klamstva vždy boli sovietski a ruskí politici. Aj americkí politici
klamú a nepriznajú sa. Vymyslia si
problém a začnú na cudzom území vojnu. Aj vo firmách sa klame – šéfovia zatĺkajú svoje chyby, aj keď sa sťahujú ich
výrobky z trhu a firme hrozia obrovské
pokuty. Často klamú aj tí dole – keď neurobia svoju prácu tak, ako bolo treba.
Najväčšie riziko je nepriznať chybu.
Vo výrobe to znamená, že sa zlý kus dostane ďalej a spôsobená škoda sa zvyšuje. Pri vedomom predaji nekvalitného výrobku poškodzujeme stále väčší
počet zákazníkov, ale v konečnom dôsledku ohrozujeme aj existenciu vlastnej firmy. Sú rôzne motívy, prečo ľudia
nepriznajú chybu – chamtivosť, strach
alebo psychické nastavenie, pri ktorom
človek vidí iba chyby na druhých a sám
seba považuje za dokonalého (diktátori, psychopati, narcisovia).
Nedávno som videl video, kde Mišo
Truban rozprával hlúposti o drogách.
Urobil hneď tri chyby – bral drogy,
zľahčoval to pred študentmi a napádal
tých, ktorí ho za to kritizovali. Možno

si uvedomil chybu, alebo mu to niekto
poradil, ale spamätal sa a priznal si tieto chyby. Priznanie so sebou prináša
veľa dobrého. Najskôr prichádza úľava
a svedomie si vydýchne. Už nepotrebujeme míňať energiu na klamstvo a
pretvárku. Priznanie chyby je prvým
krokom k poučeniu a náprave. Ten, kto
hľadá chyby iba na druhých, niekedy
pôsobí ako slon v porceláne. Porozbíja
všetko okolo a nakoniec zničí aj sám
seba. Každé klamstvo sa raz prezradí,
veď Pán nad nami pozná aj naše myšlienky a má spočítané aj naše vlasy na
hlave. Klamár často vyzerá pred ľuďmi
ako zbabelec, odvaha priznať sa vyžaduje statočnosť a charakter. Priznaním
sa oslobodzujeme a získavame rešpekt, klamstvo človeka dusí a vedie k
opovrhnutiu druhých.
Treba podporovať
ľudí, ktorí sa priznajú k chybám
a odpúšťať im. A
treba aj odhaľovať
zločiny tých, ktorí sa
nikdy nepriznajú,
trestať ich a
odpúšťať.

» Ján Košturiak

Slovenčina naša
Nie rohlík,
ale rožok. Nie lízatko, ale lízanka.

87-0012

Dobré časy sa
končia,
potvrdzujú to najnovšie čísla z
ekonom i k y.
Koniec nadštandardných časov
dáva dobrý dôvod na vystavenie vysvedčenia,
ako vláda Smeru využila toto obdobie.

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

Vláda prejedla dobré časy
a Slovensko nepripravila na budúcnosť

Kto má nárok na odškodné
(po likvidácii chovov úžitkových zvie- siace,
ɧNµSLXGRNODGXRQDULDGHQ¯RSDWUHQ¯
rat)
ktorý vystavila príslušná regionálna
Ministerstvo pôdohospodárstva veterinárna a potravinová správa,
a rozvoja vidieka SR ma v pláne ɧ NµSLX GRNODGX R ]UXģHQ¯ RSDWUHQ¯
odškodniť chovateľov ošípaných, ktorý vystavila príslušná regionálna
ktorým boli nariadené veterinárne veterinárna a potravinová správa,
opatrenia na likvidáciu ošípaných ɧ NµSLX GRNODGX SUHXND]XM¼FHKR
množstvo dodaných mŕtvych tiel zviekvôli africkému moru ošípaných.
rat do prevádzkarne
Chovatelia ošípaných, budú môcť po- ɧ QD VSUDFRYDQLH ŀLYRÏ¯ģQ\FK YHGĀDMžiadať o odškodnenie prostredníctvom ších produktov.
výzvy pre nepodnikateľov – chovateľov
zvierat – všetky informácie nájdu na Požiadať o odškodnenie
stránke ministerstva, tu: http://www. môžu do 13. septembra 2019.
Predovšetkým musia byť ukončené
mpsr.sk/sk/index.php?navID=1344&veterinárne opatrenia v danej oblasti.
navID2=1344&sID=17&id=14407
Odškodnenie sa vzťahuje len na registrovaných chovateľov, ktorý si splniVýška kompenzácie
li legislatívne požiadavky. Nahlásenie
bude predstavuje:
Ošípané hmotnostnej kategórie do 40 infikovaných zvierat štátnemu alebo
kg (vrátane odstavčiat) – 3,00 eurá/ kg súkromnému veterinárnemu lekárovi
Ošípané hmotnostnej kategórie nad 40 je mimoriadne dôležité na zamedzenie šírenia nákazy do ďalších oblastí
kg – 1,40 eura/kg
Slovenska! Ak držiteľ zvierat doposiaľ
nenahlásili chov ošípaných miestnej
Chovatelia musia doložiť:
ɧY\SOQHQ¼ĿLDGRVħRSRVN\WQXWLHGRW£- Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, je nevyhnutné, aby tak bezcie (príloha č. 1) a
ɧY\KO£VHQLH SU¯ORKDÏ SRGĀDY]RUX odkladne urobil!
ktoré sú súčasťou tejto výzvy,
ɧ GRNODG R ]ULDGHQ¯ EDQNRY«KR ¼ÏWX
žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať,
ɧ Y¿SLV ] FHQWU£OQHKR UHJLVWUD KRVSR» Zdroj: MP a RV SR
dárskych zvierat, nie starší ako tri me-

Slovenčina naša
Nie buď
na mňa milý, ale buď ku mne milý.
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zahraničie / práca, reality

Charita v Británii a na Slovensku
Pracujem v neziskovke v Anglickom
Birminghame. Aby sme si udržali
status takejto spoločnosti, musíme
odviesť viditeľnú prácu v prospech
komunít a to naozaj neziskovo.
Teda, bez osobného zisku. Bez odmeny.
Raz ide o charitatívny výstup na niektorú horu (takto sme vyšli na najvyššiu horu Británie a vyzbierali sme 1.600
britských libier na liečbu kamarátovej
dcérky s mozgovou obrnou), inokedy
podporujeme indickú komunitu alebo
hluchonemých pri výbere dodávateľa
energií. Tento rok vystupujeme na najvyššiu horu Anglicka a Walesu v kostýmoch Harryho Pottera a chceme tak
vyzbierať fiancie pre znevýhodnené
deti, hlavne na ich vzdelanie.
Všetko spomenuté je v príkrom rozpore s tým, čo si o neziskovkách na Slovensku myslia Slováci. Smutnejšie je už
len to, že si to myslia oprávnene, aspoň
v mnohých prípadoch. Keď som si prechádzal dedičským konaním po zosnulom príbuznom, padla samozrejme
otázka, z čoho sme žili a čomu sme sa
venovali. Popri mojej práci barmana a
spoločnej divadelnej agentúre som notárovi spomenul, že sme mali spoločnú
neziskovú organizáciu. „Tak to ste mali
slušný príjem.“ Nie a nie mi uveriť, že
sme tú neziskovku platili sami zo svojho, teda že sme to mali ako aktivitu z

presvedčenia, nie ako zdroj príjmu.
Naozaj nerozumiem tej slovenskej
logike: Ako vývesný štít si dáme pohostinnosť, ale keď máme pomôcť potrebným, tak nasleduje „čo z toho budem
mať“? Netvrdím, že sú všetci Briti anjeli, ale už základná logika mi dáva na
jazyk, že „ak sa budú mať dobre ľudia
vôkol mňa, budem sa mať dobre aj ja!“
Podozrievanie, kto z akej charitatívnej činnosti koľko „trhne“ je nebezpečné hneď pre dva dôvody. Prvým je,
že po dlhodobom podozrievaní a obviňovaní sa človek naozaj začne správať
ako sa od neho očakáva, ergo začne
sledovať grantové výzvy podľa toho, či
pozná správnu spojku, ktorá mu za istú
protihodnotu zaručí priklepnutie dotácie a následne koľko z toho môže uliať
sám sebe. Je tu však ešte horší dopad a
to je zľahostajnenie až demoralizácia
tých, ktorí by to chceli robiť skutočne
poctivo. Nuž a tam prichádzame o potenciál, ktorý je zlatom nevyvážiteľný.
Človeka, ktorý má odborné znalosti a zároveň úprimnú snahu pomáhať svojmu okoliu totiž nezvesíte z vešiaka.
Skúsme sa nad sebou poctivo zamyslieť, predpokladajme v ľuďoch to
dobré, aj keď sa pri tom isto neraz popálime. Ľudia, ktorí to myslia, sú totiž
tými, ktorí robia svet lepším a nesmú sa
zadupávať do zeme.

Bolo to najhoršie
banské nešťastie u nás
Bolesť, ktorá nikdy neopustí náš
banícky región, trvá už desať rokov.
Vtedy, 10. augusta 2009 približne o
pol desiatej v šachte Východ uhoľnej bane v meste Handlová nastal
výbuch. Explózia usmrtila 20 ľudí
- 11 banských záchranárov a deväť
baníkov spoločne hasiacich požiar,
ktorý vznikol necelé tri hodiny pred
výbuchom. Deväť ďalších pracovníkov bane, ktorí sa v šachte nachádzali, bolo zranených. Stalo sa
najväčšie banské nešťastie v novodobej histórii Slovenska.
Drobné požiare vznikali v bani už
skôr. O šiestej ráno sfárala nová zmena. Okolo 7:00 vznikol v chodbe Šachty východ otvorený požiar, ktorý bol
zistený snímačmi plynov v banskom
ovzduší. Počas pol hodiny boli na pomoc privolaní záchranári banskej záchrannej služby z Prievidze. Na miesto
okolo 8:30 dorazili dve čaty banských
záchranárov po piatich mužov a ich veliteľ. Ich úlohou bolo pomocou ochladzovania dusíkom znížiť teplotu požiariska ako aj koncentráciu kyslíka, ktorý
napomáhal horeniu a zvyšoval celkové
nebezpečenstvo v bani. Spolu s nimi
sa na pracovisku 330 m pod zemou a

asi 500 m od šachty nachádzali ďalší
deviati baníci, ktorí pomáhali záchranárom a deväť ďalších bolo v chodbe
mimo miesta požiaru. Približne po hodine sa prerušilo telefonické spojenie a
snímače koncentrácii banských plynov
prestali fungovať. Podľa výpovedí baníkov, ktorí sa tiež nachádzali v chodbe, najprv začuli detonáciu a potom
ich tlaková vlna zrazila k zemi. Zranení
muži sa následne dostali na povrch a
boli ošetrení v nemocnici v Bojniciach,
nikto z nich nebol hospitalizovaný.
V chodbe sa po výbuchu nachádzali podmienky nezlučiteľné so životom. Jedenásť záchranárov a deväť
baníkov podieľajúcich sa na hasení
požiaru zahynulo zrejme priamo po výbuchu alebo sa zadusilo krátko potom.
Slovensko sa zaradilo medzi krajiny ako Čína s najväčšou úmrtnosťou
baníkov na milión vyťažených ton uhlia. I bez nešťastia v Handlovej 10. augusta 2009 dosahuje pomer úmrtnosti
baníkov približne 1 život baníka pri
vyťažení menej ako milióna ton uhlia
ročne.
Na ich životy spomína redakcia
REGIONPRESS spolu s pozostalýmí a
priateľmi s úctou.

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra Veľká Británia

» red

PRACOVNÁ PONUKA:

Sprostredkovanie opatrovateľskej

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

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

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

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

TIP na výlet

52-0006-161

0903 404 935

76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

66-0084

práce v Rakúsku už 15 rokov

Archív novín MICHALOVSKO

................

Monastyr
www.regionpress.sk
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riadková inzercia, vtipy / práca

iwin

services spol. s r.o.

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

Firma IWIN SERVICES spol. s r.o.
Budovateľská 1285
093 01 Vranov nad Topľou

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
michalovsko@regionpress.sk

prijme do TPP alebo na živnosť

Skúsených ZATEPĽOVAČOV, MURÁROV,
TESÁROV, PRACOVNÍKOV na stavbu
k realizácii stavieb a rekonštrukčných prác.

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

Miesto výkonu práce: Vranov nad Topľou
Ponúkaná mzda: 600-900 EUR mesačne brutto.

INZERCIA

Marianna Sovjaková 0907 895 864

Bližšie informácie poskytneme telefonicky alebo na osobnom pohovore.

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

0905 902 180 • personalna@iwin.sk
BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 144 125

Ďalšie profesie: betonár, viazač armatúr, tesár, žeriavnik,
zámočník, odlievač – bližie informácie telefonicky alebo
osobne. Ponúkaná mzda: 600 – 900 EUR mesačne brutto.

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

87-0015

KONTAKT:

NÝ
PRÁCA NA HLAV
ER
M
PO
Ý
VN
O
PRAC

ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

OPERÁTOR VÝROBY
Plat od 520 € - 600 €

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

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

TIP na výlet

ZAPIKAN, Davidov

Trebišov

87-0040

PRÍJEM ZAMESTNANCOV PRE NOVÝ PROJEKT DO ROKU 2029 : IHNEĎ

Sobrance
Michalovce

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
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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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

splátky od 98 €

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

VOLAJ IHNED:
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

Facebook: aiwsk

• BRATISLAVA • TRNAVA • HLOHOVEC • NITRA • MALACKY • LOZORNO ...

34-0154

PRÁCA IHNED

www.aiw.sk

Personálna & pracovná agentúra

personal

E U RO

63-0131

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0918 477 323

Personálna & pracovná agentúra

Možnosť výhry 300 €

32-0077

ZĽAVY AŽ DO 30%

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

��������������������������

Prijmeme

ELEKTRIKÁROV
BMÐƟT?HıG?PQI?

STAVEB
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BNÉ
ÉHO
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AJ
S RA
R

Lh

CXNCıC
3@WRMT?LGCÐ?ÐBMNP?T?ÐX?@

������������������������������������
�������������
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PRA COV NÁ PON
UKA DO ČR

ZORAĎOVAČ

KOMINÁRSTVO

0908 914 180

HĽADÁTE

FRÉZOVANIE-VLOŽKOVANIE
CELOROČNE

zamestnancov?

INZERUJTE S NAMI!
ceny už od

KOMORA KOMINÁROV SLOVENSKA

83-0275

KOMINÁRSTVO MXM
0915 353 335
FREZOVANIE2@GMAIL.COM

12€

0907 895 864

������������������������������������

413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
����� in
nfo
f @g
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ksrro.sk
k

85_0550

KONTAKTUJTE NÁS

��������������

MZDA
OD 1000 EUR

85_0552

0905 552 537 - 0915 971 823

85_0553

CALL CENTRUM:

HĽADAJ
NÁS AJ NA

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com
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85_0005

17 EUR/NETTO

34-0153

Plat:

