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Týždenne do 29 620 domácností

MEGA
VÝPREDAJ

87-000059

ANIA
DO VYPRED
ZÁSOB


   
  
  

 

  
   

GAUC.rH.o.
s

Roletky Deň-noc
Látkové roletky
Vonkajšie žalúzie

399€

87-0008

62-0008

87-0027

STRECHY

PLECHOVÉ
GARÁŽE

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Dovoz a montáž
ZDARMA

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

PREPICHY
POD CESTY

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
Ponuky a zameranie ZDARMA.
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0940 88 88 29

87-0002

3x5m

0907 148 965
0905 195 458

62-0006

0908 208 908

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE

PRÁCE

rokov
na trhu

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia

87-0038

10

62-0084

    

Jozef Hatala
Humenné

gusto@gustozaluzie.sk

www.gustozaluzie.sk

62-0032

0918 646 335

   
  

Siete proti hmyzu
Strešné roletky
Celotieniace žalúzie

spravodajstvo / služby, peniaze

Najčítanejšie regionálne noviny

Už to ani neprekvapuje

Ako na rastúce bruško

Jeden nominant moci stavia chatu
v jednom národnom parku, iný zas
rekonštruuje chatu v inom národnom parku. Ďalší, po ktorom dnes
už ani pes neštekne, zas býva v srdci ďalšieho národného parku. Asi to
bude nejaká epidémia. Nejaká obsesia národnými parkmi.

šina ľudí nepochybuje o tom, že smie
robiť iba to, čo jej dovoľujú zákony.
Vypestovali sme si na Slovensku akúsi
dvojstupňovú demokraciu. Na prvom
stupni platia obmedzenia, na tom
vyššom neplatia žiadne. Jeden, z toho
vyššieho stupňa, si stavia haciendu v
národnom parku, druhý, z toho nižšieho, sa teší, že v susednej dedine našiel
Teda, nie tak ich krásou, jedineč- prácu na dva týždne. V stredoveku boli
nosťou, ale tým, že ja si v nich posta- na Slovensku poddaní. Dnes máme
vím, ja v nich budem robiť to, čo v nich akúsi novú spoločenskú vrstvu – nadnikto nesmie. A hoci sú stavby v národ- daných. Predaných. Zapredaných.
ných parkoch logicky zakázané, ak nej- Moci a majetku a neobmedzenosti,
de o stavby vo všeobecnom záujme ob- hoci ako obmedzenej a tupej. To naozaj
čanov či prírody, tak títo stavitelia majú všetkým nám takéto konštatovanie vyvybavené všetko v súlade so zákonom. hovuje? Pred tridsiatimi rokmi padali
Postav si chatu v národnom parku, všade okolo nás predstavitelia boľšepostav si vilu v mestskom parku. Ukáž, vickej moci ako smreky počas víchrice.
že si chlap, že si niekto, že môžeš všet- U nás vyrástli v pevný tridsaťročný les.
ko, že si pozemský boh! Že zákony, O mesiac budeme „oslavovať“ výročie
slušnosť, morálnosť, etika, civilizo- „spoločensko-politických“
vanosť, že to tu je iba pre ten otravný zmien. Treba si položiť
plebs. Ty predsa máš právo vlastniť. Čo otázku, čo sa vlastne v
chceš a kde chceš. Veď na to máš. Pe- otázke vnímania a príniaze i pozíciu. Si väčší pes predsa.
stupu k moci , ako aj jej
Nie, neprekvapuje to. Ak niečo výkonu odvtedy zmeprekvapuje, tak iba to, že takýmto ľu- nilo.
ďom pravidelne každé štyri roky časť z
Všetko dobré nás, voličov, odovzdáva moc. Právo robiť si čo chcú v spoločenstve, kde väč» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Čitateľka Jana (45) má problém s väčším bruchom, ktoré začalo zväčšovať
rásť asi pred piatimi rokmi, dovtedy
nemala žiadny problém s postavou.
Snaží sa stravovať zdravo, ale obľubuje pivo. Každý pondelok drží pôst
- pije čaje, minerálku a šťavy. Má
sedavé zamestnanie - je asistentka.

OVOCNÉ STROMY, všetky druhy

Ako na to:
1. Dôležité je začať redukčný režim.
Nie hladovku. Samozrejmosťou je vy-

Odpoveď:
Spôsob ukladania tuku je daný zväčša geneticky. Ženy majú sklon ukladať
tuk do oblasti stehien a zadku a až potom v oblasti brucha. Tento typ sa podľa vizuálneho dojmu z postavy nazýva
hruškovitý, alebo odborne ženský - gynoidný. Muži ukladajú tuk najprv do
oblasti brucha a podľa tvaru hovoríme
o jablkovom - androidnom type. Ale že
to nie vždy platí, svedčí aj prípad Jany,
u ktorej sa tuk ukladá predovšetkým
v oblasti brucha - a nielen v podkoží,
ale aj medzi vnútornými orgánmi. Z
dlhodobého zdravotného hľadiska je
to nebezpečnejšie. Tuk pri brušnej tučnote je hormonálne aktívny a hrozí viacerými ochoreniami hormonálnymi,
metabolickými a postihnutím srdcovo-cievneho systému. Je dôležité rýchlo
sa ho zbaviť. U väčšiny platí – pokles
hmotnosti o 1 kg znamená zníženie obvodu pásu o 1cm.

66-0176

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

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

Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie,
rozdiel
rooz
ozddiiel
el Vám
Vám
Vá
ám vrátime.
vrá
rátitim
ime.

HUMENNÉ

(oproti Mestskému úradu)

Tieniaca
Tie
Ti
Tien
i niaca
niaca
iaca technika
tech
h ik
ik a

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

ÚÈTOVNÍCTVO

0915 856 447
unitermont@gmail.com

- Vedenie jednoduchého
a podvojného úètovníctva
- Personalistika a mzdy
- Daòové priznania
- Zakladanie s.r.o.

ŽALÚZIE
Ž
ALÚZIE
Ú

interiérové, exterierové

ROLETKY

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

ARIAN, Masarykova 60, Michalovce
0905 794 715, ariansro@gmail.com

62-0027

Unitermont

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

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

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

www.slovaktual.sk

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

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

DUB
MATNÝ

87-0001

0905 308 280

GARANTUJEME
najnižšie ceny!

Kukorelliho 60

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

OPRAVY A SERVIS

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!
JNOSŤ!

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

87-0011

Teraz je to najlacnejšie !!!

Nepoznám nikoho, komu nadváha vyhovuje. Najčastejšie ľudia zlyhávajú na nedostatku pevnej vôle.
Preto Jane držím palce
v začatom boji, veľa
odvahy a hlavne vytrvalosť.

85_0445

Objednávky: 0917 506 444
krasne.zahrady@centrum.sk

lúčenie sladkostí, ale obmedziť treba aj
chlieb, pečivo, výrobky z múky, zemiaky, ryžu - prílohy. Veľa energie je aj v
tučných smotanových výrobkoch.
2. Denne by sa malo skonzumovať
asi 75 g bielkovín rozložených počas
dňa - predstavuje to jednu porcia mäsa,
pohár mlieka, 100 - 150 g tvarohu.
3. Zvýšiť príjem zeleniny (bez dressingov s obsahom tuku), ktoré sa majú
stať hlavnou súčasťou potravy.
4. Obmedziť sladké nápoje a aj alkohol. Gram alkoholu poskytuje približne
toľko energie ako gram tuku. Pivo patrí
medzi nápoje s vysokým obsahom
energie - preto u konzumentov sa hovorí o pivnom bruchu (ide zväčša mužov
a vlastne je to androidný - jablkový typ
obezity).
5. Zaradiť do programu cvičenie a
pohyb. Spaľuje sa pri tom nielen prebytočná energia, ale aj tvaruje postava.

61_0069

2

služby, domácnosť

michalovsko
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- Exteriéry a interiéry
- Obklady a dlažby
- Zatep¾ovanie
- Murárske práce

www.stamiokna.sk

stamirekonstrukcie@gmail.com

0917 054 584 Masarykova 19, MICHALOVCE
ALOVCE

00-0000

0907 322 238

STRECHY ZA CENY

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

GARANCIA

minuloročných

cien!

1.

2.

Lacnejšia krytina

ga
Omega
MATT HNEDÁ O

220m�=2.000� ZÁRUKA 15 ROKOV

3.

Škridla

Kvalitná krytina

ICE OMEGA

TERRAN EVO

220m�=2.290� ZÁRUKA 50 ROKOV

220m�=2.490� ZÁRUKA 35 ROKOV

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

5.580€

4.790€

5.780€

INFORMÁCIE:

4.990€

0905 143 259

Zameranie a vypracovanie ponuky ZDARMA.

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením

NÁBY TOK

Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?
Materiály:
HLINÍK, DREVO

KOVAĽ

STOLÁRSTVO

podľa vašich predstáv
0905 219 967

7
ˇ
rocné

kovalstolarstvo@gmail.com

87-0095

4.500€

62-004

5.290€

skúsenosti

Áno, pre Nás to nieje problém. Presvedčte sa sami www.montter.sk

0919 370 730 0919 383 363

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.)

62-0046

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

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

87-0058

montter@montter.sk

4

spravodajstvo / služby

Zelené protesty
Odmalička mám vzťah k životnému
prostrediu. Už pred nežnou revolúcie sme sa v škole učili o jeho znečisťovaní. Preto nepotrebujem mediálne známu aktivistku-tínedžerku,
aby ma primäla k rozmýšľaniu o
klíme, ktorá sa citeľne mení.
Avšak, rešpektujem ju za to, že svetovo otvorila veľmi dôležitú tému a
pomenúva vinníkov, ktorým je vlastný
cynizmus, kapitál a arogancia, a nebojí
sa im to povedať úprimne, rázne. Že sa
jej tém a aktivít chytili médiá, mi vôbec
neprekáža. Toto žieňa dokázalo aktivizovať tisíce mladých, ktorí sa stotožnili
s názorom, že zopár mocipánov vo vraj
rovnocennom svete rozhoduje, či prežijeme na Zemi. Mladá aktivistka napriek
všetkému a svojim osobným problémom vytrvala, až si jej tému všimli.
Ako človek, ktorý pracuje so žiakmi,
s hrôzou sledujem výsmešné statusy zo
sveta dospelých (!), neraz od osobností, ktoré smerujú násťročnej aktivistke.
Neraz ju prirovnávajú k sfanatizovaným nacistom, čo je až nechutné. Je to
odplata za to, že podráždila bohaté firmy, politikov, šejkov, ktorí žijú zo znečisťovania planéty. Podráždila ich šírením strachu z toho, čo bude. Ak sa nič
nezmení, už naše deti zažijú katastrofálne výčiny trpiacej Zeme. A budú ničivejšie ako tie, ktoré na vlastnej koži
sledujeme deň čo deň. Chodenie do
školy sa popri týchto problémoch javí
ako zbytočná snaha vytvoriť si budúc-

nosť v ničote. Aj preto je opodstatnené
„blicovanie“ žiakov práve počas školy
- ide o štrajk za budúcnosť narodených
i nenarodených.
Výsmech mladej a spravodlivo
nahnevanej Grétky či iných mladých
účastníkov zelených protestov je najväčšie chrapúnstvo. Mnoho ráz hovoríme o tom, že mládež je pasívna, že
sa o nič nezaujíma. A keď spraví veľký
krok, smejú sa jej, vyhrážajú, ponižujú
ju, smejú sa jej prejavu. Verte, keby som
bol v kontakte s ľuďmi, čo rozhodujú o
osude planéty, povedal by som im bez
cenzúry expresívnejšie vety, ako vyslovila Gréta. Pretože ochrana prírody
nesmie mať mantinely. Je úplne jasné,
že nemôžeme znížiť rôzne škodliviny
na nulu. Presúvame sa, potrebujeme
elektrinu a teplo, neprežijeme bez chémie. Ale dá sa nájsť stredná cesta a mladí ju aj ponúkajú. Ale stáť v čele štátu
a vyhlasovať, že sa nič nedeje, pričom
práve ten štát trpí zmenami klímy, je
arogantná ľahostajnosť, ktorá zasiahne
a už zasahuje celý svet.
Iba chudák sa smeje aktivistom,
ktorí predvídajú. V oblasti klímy je
predvídanie jednoduché. Preto sa ja
smejem schválne zaslepeným, ktorí kreslia budúcnosť bez prírodného
pozadia. Takí však vyslovujú ortieľ v
mene ľudstva...

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

Najčítanejšie regionálne noviny

Oplotenie pozemkov,
právo či povinnosť?
S vlastníctvom pozemkov je spojených
viacero oprávnení ich vlastníkov. Každý
vlastník je oprávnený nakladať s vecou,
ktorú má vo vlastníctve podľa svojho
uváženia.
Vlastník má okrem oprávnení v súvislosti s jeho pozemkom i určité obmedzenia,
pretože nesmie neprimerane zasahovať do
práv iných, napríklad susedov, a to aj vzdialenejších. Vlastník pozemku má všeobecnú
povinnosť, aby nad mieru primeranú pomerom neobťažoval iného alebo nekonal niečo,
čím by vážne ohrozoval výkon práv iných.
V susedských vzťahoch vznikajú z takýchto obťažovaní či ohrozovaní výkonu práv
iných tzv. susedské spory. Susedské vzťahy
sú upravené v Občianskom zákonníku a tvorí ich súhrn právnych noriem upravujúcich
právne vzťahy, ktoré vznikajú predovšetkým
medzi vlastníkmi susediacich nehnuteľností, medzi ktoré sa zaraďuje i pozemok.
Medzi subjekty susedských vzťahov možno zaradiť fyzické osoby, právnické osoby a
štát. Vo všeobecnosti vlastník pozemku
nemá povinnosť oplotiť svoj pozemok.
Záleží teda len od slobodnej vôle a rozhodnutia vlastníka, či si svoj pozemok oplotí
alebo nie. Oplotenie má viacero funkcií.
Môže slúžiť na zabezpečenie súkromia, ako
prostriedok proti vstupu cudzích osôb na
pozemok a môže tiež slúžiť ako dekorácia
v záhrade. Väčšinou však oplotenie plní
funkciu oddeliť od seba dve cudzie nehnuteľnosti – pozemky. Ak je to potrebné a ak to

nebráni účelnému využívaniu pozemkov a
stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že
vlastník pozemku je povinný svoj pozemok
oplotiť. Stanoviskom stavebného úradu však
nie je súd viazaný a aj napriek negatívnemu stanovisku môže rozhodnúť v prospech
vlastníka nehnuteľnosti, ktorý o oplotenie
požiadal. Individuálne posúdenie potreby
oplotiť pozemok musí vychádzať z polohy
pozemku, jeho využívania, susedských
vzťahov a podobne. Dôležitým účelom zriadenia plotu môže byť zamedzenie susedovi
v obťažovaní suseda, prípadne predchádzať
hroziacim škodám. Z toho dôvodu je súd
povinný skúmať, či dochádza, respektíve
či v minulosti dochádzalo k obťažovaniu
alebo či hrozí nejaká škoda na susediacom
pozemku. Nariadiť oplotenie je možné len na
návrh oprávnenej osoby, ktorou je osoba, do
ktorej výkonu práv sa zasahuje – napríklad
sa na záhradu takejto osoby dostávajú
zvieratá zo susediaceho pozemku, ktoré
ničia vlastníkovu záhradu. Oplotenie je podľa Stavebného zákona drobnou stavbou a na
povolenie uskutočnenia tejto drobnej stavby
postačuje ohlásenie takejto stavby.

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

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

% veľkoobchodné ceny

%%%%%
%%%%%
%%%%%
%%%%%
%%%%
%%%%%
%%%%%
%%%%%
%%%%
%%%%%
%%%%%
%%%%

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
OKNÁ A DVERE Z HLINÍKA
BEZPEČNOSTNÉ DVERE
ŽALÚZIE

www.winstyle.sk
topor@winstyle.sk

0940 977 677

Cenová ponuka u Vás doma ZDARMA ...
MI19-40 strana-
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27-0121

SIETE PROTI HMYZU

politická inzercia / služby, reality

michalovsko
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rozhodnú, či vystúpia z budúcej vlády.
Čo to znamená? Že, ak po voľbách
konečne vznikne vytúžená vláda, bude
stačiť Ficovi zohnať 20 hlasov ... a šup
vláda sa rozpadne. To naozaj sme takí
hlúpi? To naozaj len preto, že predseda
KDH nemá odvahu buchnúť po stole a
vysvetliť chlapcom z PS/SPOLU, že takéto móresy nehrozia, si ideme vopred
rozbiť budúcu vládu?
Druhá stránka veci je, že voliči
KDH a mnohí iní konzervatívni voliči
na Slovensku sa cítia týmto prístupom
predsedu KDH zradení, hodení cez palubu. Vidia, že Alojzovi Hlinovi je dnes
prednejšie, aby sa bratríčkoval s liberálmi, robil s nimi fotečky na fejzbúku
a akosi sú mu už ukradnuté záujmy slovenských kresťanov a konzervatívcov.
Ak sa Alojz Hlina nespamätá a nevypovie svoju ponuku voči liberálom z
PS/SPOLU, môže to KDH
úplne zničiť a doplatí
na to celé Slovensko,
lebo KDH sa znova
do parlamentu nedostane. Už dnes
je KDH o 2% slabšie, ako pred štyrmi
rokmi pred voľbami.
Alojz, spamätaj sa!

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

87-0012

Myslíte si, že
by mali mať dvaja
transexuáli či bisexuáli právo na
adopciu detí? Ja
teda nie a priznávam, že si to ani
len predstaviť neviem. V štátoch, ktoré
zaviedli registrované partnerstvá týchto osôb, zvyčajne následne zaviedli aj
tieto adopcie - vraj, aby neboli ukrivdení voči normálnym manželom. Preto sa
zavedenie registrovaných partnerstiev
považuje za predvoj pre adopcie homosexuálov.
O to väčšie prekvapenie pre mňa je
to, že samotný predseda KDH Alojz Hlina prišiel za ultraliberálmi z PS/SPOLU
s návrhom, ktorý im umožní registrované partnerstvá na Slovensku presadiť.
Zhrození sú z toho aj tisícky voličov
KDH, ktorí volajú po vypovedaní tejto
ponuky, ale vedenie KDH sa tvrdošijne
tvári hluché a slepé.
Slovenskí liberáli sa dlhé roky
snažia o presadenie registrovaných
partnerstiev homosexuálov, ale vždy
im v tom predsedovia KDH dokázali
v koaličnej zmluve zabrániť. Alojz sa
však rozhodol túto dobrú tradíciu zrušiť
a navrhol PS/SPOLU, že keď teda chcú,
nech si teda návrh na partnerstvá predložia ako poslanecký návrh zákona
s tým, že ak sa to stane, tak sa v KDH

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

Prečo KDH pomáha liberálom
s registrovanými partnerstvami?

PRENAJÍMATE CELÝ ROK, ZAPLATÍTE LEN POLOVICU
AKCIA - UŽÍVAŤ BUDETE ROK, ZAPLATÍTE NÁJOMNÉ LEN ZA POL ROKA
Celková plocha
priestorov v objekte: 4 550 m�
Počet parkovacích miest: 97

Ak si prenajmete nebytový priestor najneskôr do 31.10.2019, a budete v nájme aspoň rok, zaplatíte nájomné
len za pol roka.
Prenajímame lukratívne priestory na II.NP v OC VIVA na ul. Hollého v Michalovciach.
Priestory vieme zlúčiť, príp. predeliť. Alternatívne výmery sú 41m�, 44m�, 49m�, a cca 60m�.
Cena nájmu je 5-7€/m� +médiá+SPN
OC je vybavené 2 eskalátormi, osobným aj nákladným výťahom, zásobovacím schodiskom. OC si zabezpečuje vlastnú
výrobu tepla s dôrazom na minimalizáciu prevádzk. nákladov. Fungujúcimi nájomníkmi sú BILLA, PRIMABANKA, TETA
drogéria, lekáreň Schneider, TIPOS, Golden Royal Club, Lea boutique, nábytok SANAS a bezp. dvere ADLO.

Kontakt: Hudáková 0918 461 932

87-0022

Dispozičné riešenie

KCIA

JESENNÁ A

52-0006-189

0949 765 613

27-0033-14

OBNOVA STRIECH

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

Slovenčina naša
Nie
vzhľadom k tomu, ale vzhľadom na to.
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Vystresovaní

Všímam si niekoľko skupín ľudí, ktorí
sa dostávajú do stresu:
Perfekcionisti – sú tak posadnutí dokonalosťou riešenia, ktoré hľadajú, že majú
problém veci dokončiť a neustále sú nervózni z toho, že „to nie je dosť dobré“ a
„ostatní to neurobia tak, ako treba“, takže
ich treba neustále kontrolovať, alebo si to
radšej urobiť sám.
Záchranári sveta – sú neustále v nasadení, radi pomáhajú a obetujú sa, nikomu
nevedia povedať nie, až kým nepadnú –
vyhorení a vyčerpaní.
Nemajú jasné priority – chaotici, ktorí
sa neustále naháňajú, preskakujú z jednej
veci na druhú, nič poriadne nedokončia
ale neustále začínajú nové projekty. Nevedia si jasne stanoviť svoje smerovanie a
priority, na ktoré by sa mali sústrediť.
Majú vyššie ambície ako schopnosti
– majú v sebe veľkú ctižiadostivosť, vytý-

Spoločnosť z PO

SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA
PRIJME PRACOVNÍKOV DO STRÁŽNEJ SLUŽBY
V OBCHODNOM CENTRE VO VEĽKÝCH KAPUŠANOCH.

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

Základná hodinová mzda je 3,20 €/hod.. Podmienkou prijatia
je preukaz odbornej spôsobilosti na výkon strážnej služby.

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772

Kontakt: 0903 615 207, 051 77 222 14,
papservice@papservice.sk

84-0030

Keď je vyčerpaná nádrž, treba ju doplniť, keď je vyčerpaný človek, musí načerpať silu a energiu. Viac pracovať nepomôže. Ak niekto dlhodobo pracuje príliš
veľa, jeho výkon klesá.

čili si také ambiciózne ciele, na ktoré buď
nemajú talenty alebo energiu. Ženú sa za
niečím, čo možno ani nepotrebujú a zbytočne sa dostávajú pod tlak.
Určite by sa dali definovať aj iné skupiny ľudí, ktoré prežívajú dlhodobý stres
a spôsobujú si tak problémy. Mnohí ľudia
spôsobujú stres druhým. Medzi nich patrím
aj ja. Niekedy sú to tí, ktorých baví to, čo
robia a vyžadujú to aj od druhých. Nechcú
pochopiť, že ľudia sú rozdielni a majú svoje
vlastné motivácie. Keby zamestnancov bavilo podnikanie tak, ako ich zamestnávateľov, mohli by si svoje úlohy vymeniť.
Mnohí ľudia si kladú otázku, ako majú
bojovať proti stresu a neuvedomujú si, že
je to niekedy boj proti sebe samému. Stres
je našou súčasťou. Je dobrý aj zlý stres.
Adrenalín ľuďom v určitých situáciách zachraňuje život a pomáha dokončovať veci.
Namiesto boja proti
stresu je lepšie stres
prijať, pochopiť jeho
príčinu a ovládať ho.
Tak, ako všetky oblasti našej osobnosti,
kde sa v nás spájajú
anjeli aj démoni.

83-0372

Pozorujem vystresovaných ľudí. Naháňajú sa, nestíhajú, sú vyčerpaní a
nespokojní so svojim životom.

» Ján Košturiak

Slovenčina naša
Nie rada
(v zmysle zástupu ľudí za sebou), ale rad.
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

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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OBNOVA STRIECH

riadková inzercia / práca

michalovsko

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

7
MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

NÝ
PRÁCA NA HLAV
ER
M
PO
Ý
VN
O
PRAC

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
michalovsko@regionpress.sk

ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

OPERÁTOR VÝROBY

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

Marianna Sovjaková 0907 895 864

PRÍJEM ZAMESTNANCOV PRE NOVÝ PROJEKT DO ROKU 2029 : IHNEĎ

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

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

Plat od 520 € - 600 €

87-0040

INZERCIA

-/!,3+^ß
PONUKY
3ßȘ/ß

DISTRIBÚCIA (29.620 domácností)
párny týždeň:
Michalovce, Močarany, Topoľany,
Vrbovec, Budkovce, Čičarovce,
Dúbravka, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Kusín, Lastomír,
Nacina Ves, Palín, Pozdišovce,
Rakovec nad Ondavou, Sliepkovce, Strážske, Trhovište, Trnava pri
Laborci, Zemplínska Široká, Sobrance, Trebišov, Cejkov, Hriadky,
Zemplínske Hradište

www.konstrukter.sk

75-06-3
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Sobrance
Michalovce
Trebišov

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

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

0903 404 935

%ɥ"ǳ1ßà-/ǳ!2à
+7Ð(3Ð.-,ē)+#ÔÐ.0#ÐƠ#,7ÐÐ+3Ơ-4

ZÁHRADNÍK A ÚDRŽBÁR

*&),*à)ß ,à73,)'1ß

Hľadáme bezúhonného, stredoškolsky vzdelaného záhradníka
s praxou vo veku 35 – 50 rokov. Práca spočíva v starostlivosti
o rodinný dom v Bratislave, práca okolo a v dome, chov hydiny,
starostlivosť o ovocnú a okrasnú záhradu, pestovanie zeleniny.
Pracovná doba od 8:00 do 17:00 s prestávkou od 12:00 do 13:00.
Pracuje sa 10 dní a 4 dni voľno. Ponúkame prácu v stabilnej spoločnosti a možnosť osobného rozvoja. Zabezpečíme ubytovanie
v služobnom byte v Bratislave zdarma, služobné motorové vozidlo, služobný mobilný telefón, diéty. Ponúkaný plat 1300 Eur
brutto.

saludosro@gmail.com

Ak Vás ponuka zaujala prosím pošlite svoj životopis s fotograﬁou
na e-mailovú adresu lubica.sigetyova@pannoniareal.sk

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

61_0072
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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

Ponuka práce

ȅß+6
à
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76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

83-0371

NEMÁTE PRÁCU
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85_0681

OPERÁTOR VÝROBY
3,"&Șß373
73Ǘ/Șß7* ß
7,/Ț,3Ș
KONTROLOR
(3)&16

nepárny týždeň:
Michalovce, Ložín, Lúčky, Petrovce
nad Laborcom, Staré, Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, Vinné,
Zalužice, Závadka, Sobrance,
Veľké Revištia, Trebišov, Kráľovský
Chlmec

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

47-033

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

zdravie / služby
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vírivky | sauny

hydromasážne vane
Showroom KOŠICE | Mlynská 5

Vírivka

tna

AKC

Showroom BRATISLAVA | Trenčianska 57
www.wellis.sk

66-0166

| 0918 996 003

3-mies

s DPH
2.99IA0 3€.890 €

0905 860 667 | 0915 285 700
(vedľa ČS SHELL)

SUN

PRÁCA V ČR
OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....

polohovateľné - sklopné

WWW.KONSTRUKTER.SK

5%

19

-2

20

A

0.

.1

31

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

0944 556 070, 0944 113 140

131190397

0800 500 091

AK
CI

PRACUJ
U NÁS

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

do

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď
85_0005

"
(&$   
%    &
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600 000
Stannah

 
 

 $ 
  !  

0800 162 162
www.stannah.sk

85_0659

 

52-0134

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

34-0171

MZD A OD 850 €
DO 1300 €
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