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Týždenne do 29 620 domácností

MEGA
VÝPREDAJ
87-000059

ANIA
DO VYPRED
ZÁSOB

PREDAJ PSTRUHOV
KAPOR VIANOČNÝ
Predaj po 15.12. 2019

0903 845 321 - 0905 371 565
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KRTKOVANIE

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

NAJNIŽŠIE CENY!

www.cisteniekanalizacie.sk
Pochádzam z Michalovského regiónu

0905 188 051

87-0012

RÝB

46)Ï8%.8)7-

61_0023

PREDAJ

www.rybiafarmagerlachov.estranky.sk

FARMA
RYBIA
GERLACHOV okres Bardejov

KRT - VRT
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STUDNE
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87-0027

0907 148 965
0905 195 458

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

85_0743

za NAJLEPŠIU CENU !!!

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

0902 348 974

85-0234

Pretláčanie - krtkovanie

0915 549 895
,KQHë]DPHVWQ½PH(/(.75,.529
DSRPRFQÙFKHOHNWULN½URY

www.gustozaluzie.sk

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de
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27-0128

gusto@gustozaluzie.sk
62-0032

0918 646 335

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
+ 8€ netto za odpracovaný deň

Siete proti hmyzu
Strešné roletky
Celotieniace žalúzie

57-0085

Roletky Deň-noc
Látkové roletky
Vonkajšie žalúzie

spravodajstvo / domácnosť
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Potrebujeme nový štát
Určite to každý muž dobre pozná. Raz
sa dostane jeho auto do takého stavu, že
už sa neoplatí investovať do opráv, treba sa ho zbaviť a zadovážiť si nové, ktoré bude zas spoľahlivo niekoľko rokov
bez väčších investícií a práce slúžiť.
Do podobnej situácie sme sa dostali
s našim štátom. Je mladý, má iba tridsať
rokov, ale pokazil sa definitívne. Jeho inštitúcie a ich predstavitelia nás zásobujú
takým prívalom klamstiev, že sa s nimi
spoločnosť skrátka už nielen nedokáže,
ale ani nemôže vyrovnať.
Cieľom tejto metódy nie je vydávať lži
za pravdu, ale uberať zmysel konceptom
faktov a reality. Podľa správy výskumného ústavu Rand Corporation môže byť táto
stratégia vysoko účinná aj bez toho, aby
šírené nepravdy boli uveriteľné. Uveriteľnosťou sa zaoberá iba malý okruh mysliacich občanov, konzumom manipulovanú
väčšinu nezaujíma.
Slovensko teda treba vybudovať nanovo, na nových základoch. Dá sa to jedine
tak, že zahodíme strach. Že sa zobudíme
a pošleme túto korupčnú garnitúru na
smetisko dejín. Žijeme či skôr vegetujeme v čase koncepcií, analýz, stratégií. Na
riešenie každého, desaťročia chronického problému vyslovujeme nutnosť jeho
analyzovania, prípravy rozvojových kon-
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Zmeny v zákone
o cestnej premávke od 1. decembra

cepcií a podkladových analýz. Zriaďujeme odborné komisie, tie potrebujú svoje
úrady a tak vzniká množstvo inštitúcií - v
podstate úplne zbytočných. A míňame na
ne čoraz viac peňazí. To sa potom krásne
kradne. Živíme tak rozvetvený štátny aparát plus pijavice na ňom prisaté, už ani
rozpočet nestačí. A eurofondy, tie, ktoré
stihneme čerpať, rozkradneme.
Problémy sú roky pomenované, jasné, ich riešenie je známe. Nedávno sa ich
dotkol aj samotný predseda vlády. V našom ústavnom systéme nemá čo rozhodovať nejaká koaličná rada straníkov. Zákony navrhuje vláda a schvaľuje parlament.
Povedal okrem iného. Kým nezrušíme aj v
praxi už dávno papierovo zrušený článok
číslo štyri socialistickej ústavy o vedúcej
úlohe strany v štáte, dovtedy tu budeme
mať socializmus. A dovtedy budeme kŕmiť strany, straníkov a najrôznejšie politické grémiá, riadené z úzadia
ranokapitalistickou oligarchiou. November 2019 je
príležitosťou, ako sa zbaviť
parazitov na výsledkoch
ťažkej driny občanov.
Tento štát nie je pre
občanov, potrebujeme „fungl“ nový.

Sprísnenie zákazu používania prístrojov za volantom, ale aj zameranie
na vodičov s nízkou praxou prináša
nové znenie zákona o cestnej premávke. Budú platné od 1. decembra.
Pravidlá cestnej premávky - Osoba
na kolobežke s pomocným motorčekom
sa zaradí medzi vodiča nemotorového
vozidla (rovnako ako je zaradená osoba na bicykli s pomocným motorčekom
alebo osoba na samovyvažovacom
vozidle – segway). Na chodníku bude
môcť jazdiť len rýchlosťou chôdze a nesmie pritom ohroziť chodcov.
Zákaz používať telefónny prístroj
- Je zakázané ho aj držať v ruke a toto
pravidlo sa okrem telefónu vzťahuje aj
na iné telekomunikačné, audiovizuálne
alebo obdobné zariadenia.
Striedavé radenie - Zipsovanie sa
bude uplatňovať nielen pri súbežnej
jazde pred prekážkou cestnej premávky, ale aj pri zbiehaní jazdných pruhov.
Zaviedlo sa povinné vytváranie záchranárskej uličky pri kolóne na diaľnici
a smerovo rozdelených cestách mimo
obce (s oddialenou účinnosťou 1. apríl
2020).
Pre cyklistov nad 15 rokov - Vypúš-

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ťa sa povinnosť nosenia prilieb mimo
obce.
Parkovanie na chodníku - Parkovať na chodníku možno len na takom
mieste, kde nebude dochádzať k jazde
po chodníku, ale pôjde skutočne len
o zaparkovanie na chodníku, ktorý je
primknutý (susedí) s cestou.
Zmeny pri vodičských oprávneniach - Zavádza sa obdoba skúšobnej
doby pre mladých začínajúcich vodičov.
Bude sa to týkať každého držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý do
dvoch rokov od jeho udelenia ako vodič motorového vozidla dvakrát poruší
pravidlá cestnej premávky závažným
spôsobom alebo prekročí najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy. Ak sa následne v
rámci lehoty dvoch rokov od udelenia
vodičského oprávnenia dopustí osoba
ďalšieho, t. j. tretieho porušenia pravidiel cestnej premávky závažných spôsobom alebo prekročenia rýchlosti jazdy,
vodičské oprávnenie sa jeho držiteľovi
odoberie.
V zákone je tiež viacero administratívnych úľav, ktoré pre nedostatok
priestoru neuverejňujeme.

» Zdroj: MV SR

0917 062 447

UŠETRITE PENIAZE A ČAS!
na Vašej streche inštaláciou krovu
touto technológiou

0948 760 768

Berehovská 2213/13, TREBIŠOV
nabintplus@gmail.com

VÝROBA A MO
MONTÁŽ VÄZNÍKOVÝCH KROVOV
Ponúkame kompletný návrh, výpočet ceny vrátane statického posudku,
výrobu väzníkov na profesionálnych zariadeniach a konečnú montáž krovu.

PLASTOVÉ OKNÁ

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

VSTAVANÉ SKRINE

KAMENNÝ KOBEREC

0907 208 278

info@drevovyrobavamas.eu

www.drevovyrobavamas.eu

62-0037

RÝCHLO A KVALITNE

STRECHY

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

87-0018

0940 88 88 29

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Rastislav HUDÁK
revízny technik

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

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

AKCIA 270€

ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY EL. ZARIADENÍ
A BLESKOZVODY, BEZ OBMEDZENIA NAPÄTIA TRIEDA B,
+-,2ĂƠ Ð-.04 Ðē"0Ơ  Ð#*#)20-',Ɵ2*İ,^Ð.0Ă!#

s montážou 419€

kovanie ZDARMA

Ð Ð,GƢLĖÐ.MJG?LI?Ð ÐTEL,/FAX:Ð ÐÐÐ Ð+- '*Ð
ÐÐ ÐEMAIL:ÐP?QRGQJ?T FSB?I?RJ?Q QI

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

Slovenčina naša
Nie
posilovňa, ale posilňovňa.

61_0015

Ponuky a zameranie ZDARMA.

87-0002

PRÁCE

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

domácnosť, služby, peniaze

OPRAVY A SERVIS

0903 883 299

0905 308 280

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

ÚÈTOVNÍCTVO

Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .

Tržnica Michalovce 1. Poschodie tel.è. 0918 404 681

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

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

85_0445

www.slovaktual.sk
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STRECHY ZA CENY
cien!

1.

2.

Lacnejšia krytina

ga
Omega
MATT HNEDÁ O

220m�=2.000� ZÁRUKA 15 ROKOV

3.

Škridla

do

Kvalitná krytina

VYSÁVAČOV

220m�=2.490� ZÁRUKA 35 ROKOV

Najvýhodnejšie
ceny v regióne

ICE OMEGA

TERRAN EVO

220m�=2.290� ZÁRUKA 50 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€

5.290€

4.500€

5.580€

4.790€

5.780€

INFORMÁCIE:

4.990€

3x5m

rokov
na trhu

399€
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VALTIM

0905 143 259

Zameranie a vypracovanie ponuky ZDARMA.
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ELEKTROSERVIS
AKCIA!
62-004

minuloročných

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

62-0015

GARANCIA

pri zakúpení 3 ks
balení zľava 20%

Obrancov Mieru 9, MI
0915 915 535

PLECHOVÉ
GARÁŽE
Dovoz a montáž
ZDARMA

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

3

87-0105

Osušiek
Obrusov

OVOCNÉ STROMY, všetky druhy

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

¼A
Z
50%

Uterákov

87-0104

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

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

NOVOOTVORENÁ PREDAJÒA
Pre
daj
Oblieèok
VY

66-0176

Videá a fotky realizácií nájdete na:

87-0091

kd

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

oc !
Vi em e to st ih nú ś do Vi an
www.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 363

87-0003

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

Materiály:
HLINÍK, DREVO

,
me .tam
Steapvoia
trebujete

87-0001

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce
87-0103

kovalstolarstvo@gmail.com

Oslobodenie
od dlhov
a exekúcii.
Konzultácia
a info zadarmo.

podľa vašich predstáv
0905 219 967
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87-0038

NÁBY TOK

87-0095

0905 638 627

KOVAĽ

STOLÁRSTVO

66-0208

BOJUJTE ! Volajte pomoc

Máte SÚDNY spor ?
s BANKOU, s ÚŽERNÍKMI,
s dražobnými
PODVODNÍKMI ?

michalovsko
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Diabetes mellitus má svoj deň

Chceme úspešné a spravodlivé Slovensko

Svetový deň diabetu ( 14. november) sa pripomína od roku 1991 a je
podporovaný Medzinárodnou diabetologickou federáciou, Svetovou
zdravotníckou organizáciou a OSN.
V tento deň roku 1891 sa narodil
kanadský fyziológ Frederick Grant
Banting, ktorý spolu s Charlesom
Bestom v roku 1921 vynašli inzulín.
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OBNOVA STRIECH

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Diabetes mellitus, alebo po slovensky cukrovka, je chronické metabolické ochorenie, ktorého základnou črtou
je zvýšená hladina cukru v krvi – hyperglykémia. Spôsobuje je porucha
tvorby a uvoľňovania hormónu podžalúdkovej žľazy – inzulínu, prípadne
jeho nedostatočným využitím v tkanivách. Ide o nevyliečiteľnú chorobu,
ktorá v prípade neskorého rozpoznania alebo nesprávnej liečby prináša
svojmu nositeľovi mnohé komplikácie
s následnou možnou invalidizáciou
alebo dokonca môže viesť k predčasným úmrtiam. Manifestácia cukrovky
(hlavne 2. typu) skracuje život chorého až o 15 rokov. Príčinou úmrtia sú
hlavne ochorenia srdcovo-cievneho
systému.
Prvá známa zmienka o cukrovke
sa nachádza už na staroegyptskom papyruse z roku 1550 pred našim letopočtom, kde je popisovaná ako ochorenie
sprevádzané zvýšeným močením, kde
sa „mäso a kosti strácajú do moča“.
Chorí zomierali v bezvedomí, často

extrémne vychudnutí. V okolí sa šíril
zvláštny zápach.
Názov diabetes bol po prvýkrát
použitý až v 2. storočí po Kristovi. Pochádza z gréčtiny a je zložený z dvoch
slov: dia – cez a baino, čo znamená
idem. Spojením vzniká názov prietok,
alebo aj v slovenčine ľudovo používaná úplavica. Až o 15 storočí neskôr
– v roku 1674 anglický lekár Thomas
Willis moč chorých ochutnal a zistil,
že je sladký – akoby nasýtený cukrom
a medom. Na základe tohto poznatku
W. Cullen v roku 1787 pridal prívlastok
mellitus, ktorý má pôvod opätovne
v gréčtine a pochádza zo slova meli,
čo znamená med. Tak vznikol v 18. storočí názov, ktorý sa používa dodnes –
diabetes mellitus, teda medová alebo
cukrová úplavica – cukrovka. Na konci 19. storočia bol zistený vzťah medzi
podžalúdkovou žľazou a cukrovkou.
Začiatkom 20-tych rokov 20. storočia
došlo k ďalšiemu objavu – Rumun
Paulesco z podžalúdkovej žľazy získal
látku – inzulín (aj keď sa vtedy ešte
takto nenazýval).
Prvý diabetik, ktorý
dostal injekciu inzulínu,
sa volal Leonard Thomson. Bolo to 23. januára
1922 v Toronte.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

BEZ DEMONTÁŽE!

t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

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

33-0039
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obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
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Nie varianta, ale variant. Slovenčina naša
Nie pernamentka, ale permanentka.
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Slovenčina naša
Prechod je zmena
stavu, priechod je miesto, kade sa prechádza.
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Pripravení prevziať
zodpovednosť

Chceme menej štátu a nižšie dane

ěƗǉŢƉbƉ)Uj

Politické strany na Slovensku sa predbiehajú, čoho dajú občanom viac. Strana Sloboda
a Solidarita má ako jediná vo svojom programe
jasno a vie aj to, čoho vám dá MENEJ. My v SaS
si myslíme, že štát sa príliš montuje do života
ľudí, príliš im diktuje, ako majú žiť. A preto hovoríme – menej štátu, a to znamená nižšie dane.

eUFeI))gƗǉŏŀ

Menej štátu znamená:
- menej regulácií ✔
- menej formulárov ✔
- menej povolení ✔
- menej poplatkov ✔
- menej kontrol ✔
- menej pokút ✔
- menej korupcie ✔
- menej úradov ✔
- menej byrokracie ✔
- menej buzerácie! ✔

POLYKARBONÁTOVÉ A TRAPÉZOVÉ DOSKY PRÍSLUŠENSTVO - PLEXISKLO

Prineste tento kupón na adresu:

Toto všetko, keď bude, budeme mať nižšie dane.
A my v SaS vravíme, že menej daní znamená
viac vašej osobnej slobody. Preto,
lebo vy budete rozhodovať o tom,
čo budete robiť s peniazmi, ktoré
ste si vy zarobili. Chceme, aby sa
na Slovensku oplatilo pracovať,
podnikať a žiť.

a nakúpte nezľavnený tovar za cenu -20%.
Akcia platí aj pri objednávke e-mailom
kosice@zenitsk.sk, s heslom: jesen��.
https://eshop.zenitsk.sk - 055 6254 006

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

Zastavme vyľudňovanie
regiónov

Rozdelené rodiny, prázdne domy...Najskôr vláda svojimi neprimeranými stimulmi sústredila investorov na jedno miesto a teraz chce od občanov,
aby sa presťahovali?! Nie, vysťahovanie ľudí z regiónov, nie je riešenie. Musíme si skutočne priznať,
že dotiahnuť investora do každého kúta Slovenska
je nereálne. Ako je nereálne očakávať, že sa všetci
presťahujeme za investorom. Je čas stopnúť nezmyselné stimuly pre investorov. V krajnom prípade ich
môžeme ponúknuť do oblastí s najvyššou mierou
nezamestnanosti.

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604

V regiónoch dnes máme malých podnikateľov či
rodinné firmy, ktoré by vedeli a aj potrebovali zamestnať ľudí, no nemôžu. Naopak sa musia skladať
na spomínané investičné stimuly. Navyše ich ťaží
neustále pribúdanie byrokracie. Nesmieme však
zabúdať na rozvoj infraštruktúry. Nie len na diaľnice, ale aj na ostatné cesty či železnice. Prioritou
musí byť ponúknuť občanom pohodlné, kvalitné
a efektívne cestovanie za prácou
v okolí. V strane SaS máme na
každú oblasť jasný plán, ktorý
pomôže všetkým regiónom na
Slovensku. Ak totiž pôjdeme naďalej rovnakým smerom, povestné „posledný zhasne“, zaznie
z niektorých regiónov Slovenska skôr, ako by sme čakali.

Juraj Jevin

starosta obce Pusté Čemerné
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii
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NOVEMBER 89
Ako bude vyzerať Európa a svet o ďalších tridsať rokov?

Nielen v ľudskom živote, ale aj živote krajiny sú tri desaťročia veľmi dlhé obdobie. Od roku 1989 sme stihli odísť zo spoločného štátu
s Čechmi a vstúpiť do EÚ a NATO. V Európe pred troma dekádami neexistovala ani spoločná mena v EÚ, ani voľný pohyb bez hraníc.
Ak sa za 30 rokov zmenilo tak veľa, ako budú
vyzerať Slovensko, Európa a svet v roku 2049?
Odpoveď nie je príjemná. Nikdy od revolučného
roku 1989 nečelila Európa toľkým výzvam, ako
dnes. Na susednej Ukrajine je už šiesty rok vojna,
ktorá si vypýtala 13 tisíc obetí. Ďalší dvaja susedia,
Maďarsko a Poľsko, sa odkláňajú od demokracie.
Európska únia síce ustála aj migračnú krízu
aj krízu eurozóny, ale protieurópske nálady
bublú pod povrchom. Rusko aj Čína sa snažia
podkopať jednotu členov Únie a Severoatlantickej
aliancie a oslabiť obe inštitúcie. Spojené štáty
kedysi pomáhali zakladať EÚ, dnes ju Donald
Trump otvorene sabotuje. Po desiatkach rokoch
rozširovania zóny voľného obchodu sa trhy
veľkých štátov začali zatvárať.

■

Dosiahli sme veľa

Pre Slovensko sú to všetko zlé správy. Situácia
v Európe po roku 1989 nám veľmi vyhovovala.
Vďaka EÚ v Európe jasne platí, že väčšie štáty
musia rešpektovať zvrchovanosť a názory
menších, vrátane nás. Vďaka NATO sa územiu
jeho členov už sedem dekád vyhýba konflikt.
Slovensku tiež nahráva, že vieme obchodovať
s celým svetom, vytvoriť tak pracovné miesta
a zdvihnúť životnú úroveň ľudí u nás. A tisíce
Slovákov dnes môžu slobodne cestovať, študovať,
pracovať či podnikať v Európe a vo svete.

■

ako spoločný trh EÚ rozšíriť na služby či digitálnu
ekonomiku, nech členské štáty spoločne rastú a
Odpoveď na to, ako bude vyzerať Európa v bohatnú. A ako zastaviť globálne otepľovanie, aby
roku 2049 sčasti záleží na tom, či sa slovenská sme si v tom zhone po prosperite nezničili životné
európska a zahraničná politika zmobilizuje, a či prostredie.
sa aj našim politikom, odborníkom a diplomatom
podarí udržať duch spolupráce a kompromisu vo ■ Niet malých a veľkých
svete. Tú alternatívu – súperenie a konfrontáciu
Tu neplatí to občasné slovenské, že sme príliš
– sme už v minulom storočí zažili a žiaden
rozumný človek si nepraje reprízu. Čo vieme teda malí na to, aby sme niečo za hranicami ovplyvnili.
Aj tie menšie krajiny – a často sú to práve menšie
v najbližšej budúcnosti urobiť?
krajiny – vedia vyriešiť problém či sprostredkovať
dohodu lepšie ako veľké, lebo sa na ich nápady
Treba chrániť stabilitu a prosperitu
svet pozerá menej podozrievavo. A dobré idey sa
Európy tým, že pomôžeme posilniť
rodia v krajinách bez ohľadu na počet obyvateľov;
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá
veľké krajiny nemajú monopol na múdrosť.
hry dozerajú.
Slovensko má aj talentovaných ľudí, aj relatívne
dobrú reputáciu v Európe a vo svete, len to chce
■ Spolupráca s Bruselom
mať v zahraničnej politike jasno a zhodu medzi
V prvom rade musíme ísť sami príkladom. čelnými predstaviteľmi štátu. A práve tá nám dnes
Ak budeme zneužívať krízy ako tú migračnú na chýba ako soľ.
Tomáš Valášek
získavanie vnútropolitických bodov búšením do
„Bruselu“, tak nás nikto v EÚ či Aliancii nebude
brať vážne. V druhom rade to chce chrániť stabilitu
a prosperitu Európy tým, že pomôžeme posilniť O autorovi
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá hry dozerajú. Tomáš Valášek je riaditeľom euTreba prispieť vlastnou energiou a nápadmi rópskych operácií Carnegie nadácie
k dokončeniu reformy bankového systému či pre medzinárodný mier a bývalým
veľvyslancom Slovenskej
migračnej politiky v EÚ, aby Únia lepšie predišla
republiky pri NATO.
budúcim krízam. Je aj na Slovensku, aby poradilo,

Spolupráca, nie rozkol

BURZAMOČARANY.SK
POZVÁNKA:

V nedeľu 24. novembra od 7.30 do 10.00 hod.

27-0001-4

aj ovčích, kozích, z líšok...

Info: 0905 350 531, Kožušníctvo Jamník, www.mtl.sk

79-0354

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

7
MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
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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

Sprostredkovanie opatrovateľskej

práce v Rakúsku už 15 rokov

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

66-0084-1

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

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

TIP na výlet

Sobrance
Michalovce
Trebišov

85_0690

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

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

83-0421

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

MI19-45 strana-
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

Východné Slovensko

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!
Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44
a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

Facebook: aiwsk

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

Stredné Slovensko

32-0137

VYHLIADKOVÁ VEŽA DUKLA

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

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

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

Spoločnosť z PO

0904 996 772

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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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PRESADZUJEME ZÁKONY
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Slovensko neriadi ani predseda vlády, ani
TEVPEQIRX 7PSZIRWOS VMEHME Z]FEZSZEÐM
OXSV° HSO¤ŁY YTPEXMĨ ĤX¤XR]GL ½VEHR°OSZ
HSWEH^SZEĨ HS JYROGM° WZSNMGL āYH° EN
Z]FEZMĨWTV¤ZR]VS^WYHSO
8EO WE WXEPS ŁI XVSNR¤WSFRÀ TVIQM¬V FÀZEP
Yc SHW½HIR¬LS HEċSZ¬LS TSHZSHR°OE ŁI
ĤX¤XRE XENSQR°ÐOE ^E 71)67( FÀZE Zc F]XI
OXSVÀ HSWXEPE EOS SHQIRY ^E Z]FEZIRMI
WTV¤ZR]GL
VS^WYHOSZ
TSHTVIHWIHE
TEVPEQIRXY VMIĤM SFWEH^SZERMI ZÀ^REQRÀGL
TSWXSZ Wc QEǽ¤RSQ WYHGSZME WM TS^EWXEZYN½
ZÀOSRJYROGMIEŁOIÒWETVIZEP°ŁIREQMIWXS
ZPEWXR¬LS ZIHSQME Ec WZIHSQME Z]H¤ZEPM
VS^WYHO] TSHāE TSO]RSZ QEǽI  Slovensko
HRIWRITEXV°SFÐERSQEPISVKERM^SZERIN
WOYTMRI WYHGSZ TVSOYV¤XSVSZ ZP¤HR]GL
TSPMXMOSZ TSPMGENXSZ OXSV° TSH ZIHIR°Q
Z]FEZSZEÐSZ ^EFI^TIÐSZEPM TVI WIFE
REZ^¤NSQ QRSŁWXZS WPYŁFMÐMIO ZÀLSH
JYROGM° Mc ÐMIVR]GL RI^HERIRÀGL TIċE^°
4VIHEPM R¤W ZĤIXOÀGL ^E WZSN PY\YWRÀ ŁMZSX
8¤XS SVKERM^SZER¤ WOYTMRE ^EOVÀZE WZSNY

^PSHINMRYEc^EXMEāÐSTVIWIFEOVEHRIQMPM¶R]
āYÒSQ TSHLEH^YNI SQVZMRO] Zc TSHSFI
ZPEOSZ^EHEVQSEPIFSZMERSÐRÀGLTV°WTIZOSZ
Oc H·GLSHOSQ 4VMXSQ OIF] RIVS^OV¤HEPM
ZIVINR¬ ǽRERGMI RISOV¤HEPM WPYĤRÀGL āYH°
EcRIOSVYQTSZEPMWTVEZSHPMZSWĨFSPSF]ZMEG
TIċE^° RE ^EFI^TIÐIRMI H·WXSNR¬LS ŁMZSXE
TVIZĤIXOÀGL
8SXSTSZEŁYNIQI^ENIHIR^cRENZ§ÐĤ°GL
^PSÐMRSZZSÐMSF]ZEXIāSQ7PSZIRWOE
4VIXSSH^EÐMEXOYZSPIFR¬LSSFHSFME
STEOSZERITVIHOPEH¤QIHSTEVPEQIRXY
R¤ZVL]^¤OSRSZScTVIYOE^SZER°
T·ZSHYQENIXOY^EZIHIR°LQSXRIN
^SHTSZIHRSWXMZIVINRÀGLJYROGMSR¤VSZ
ÐMSc^SHTSZIHRSWXM^EĤOSHYWT·WSFIR½
TVMZÀOSRIZIVINRINQSGM8MIYQSŁRME
SHLEPMĨEcTSWXMLSZEĨZĤIXOÀGLOXSV°
^RIYŁ°ZEN½WZSNYQSGRERI^¤OSRR¬
SFSLEGSZERMIWE:P¤HREOSEP°GME
TVMNEXMIXÀGLXS½ÐMRRÀGL^¤OSRSZ
Z]XVZEPSSHQMIXE(RIWYŁZMIQITVIÐS

2ETVMIOW½ÐEWR¬QYWXEZYWTSPSÐRSWXMZcLRYX°
3Ā%23 ZIV°QI ŁI 7PSZIRWOS Q·ŁI F]Ĩ
Z^HIPERSYWPYĤRSYESXZSVIRSYOVENMRSYOHI
WEWXEXSÐR°EÐIWXR°SFÐERMEFYH½QEĨPITĤMI
%X°OXSV°OVEHR½ETSHZ¤H^EN½WEFYH½QEĨ
LSVĤMIEOSWEQEN½HRIW:IV°QIŁIREREĤY
OVENMRY FYHIQI Q·GĨ F]Ĩ LVH° RMIPIR OZ·PM
REĤINTV°VSHIREĤMQĤTSVXSZGSQZ]R¤PI^GSQ
YQIPGSQ E ĤMOSZRÀQ āYÒSQ EPI EN TVIXS
ŁI REĤE OVENMRE FYHI WTVEZSZER¤ HSFVI E
HSFVÀQMTSPMXMOQM7QISXZSVIR°OWTSPYTV¤GM
WSZĤIXOÀQMÐIWXRÀQMTSPMXMOQMOXSVÀQMHI
SPITĤ°ŁMZSXāYH°ERMISOĤIJX]SPMKEVGLSZE
ZPEWXR¬SFSLEXIRMIģX¤XQYW°HEĨRENEZSŁI
WEZMITSWXEVEĨRMIPIR
S āYH° OXSV° RIGLG½
ÐM RIQ·ŁY TVEGSZEĨ
EPI ŁI WM Z¤ŁM TSGXMZS
TVEGYN½GMGLāYH°OXSV°
TSGXMZSTPEXMEHERIE
SHZSH] WXEVEN½ WE S
VSHMRYEZ]GLSZ¤ZEN½
WZSNIHIXM

436%>1)743091%*-9

:]ĤIXVSZERMI 1EVM¤RE /SÐRIVE Z W½ZMWPSWXM W JEPĤSZER°Q
QMPM¶RSZÀGL ^QIRMIO XIPIZ°^MI 1EVO°^E YOE^YNI EOS QEP RE
TSZIP WYHGSZ TVSOYV¤XSVSZ EN TSHTVIHWIHY TEVPEQIRXY ^E
WXVERY71)67(1EVXMRE+PZ¤ÐE4SHāE^ZIVINRIRINOSQYRMO¤GMI
WM 1EVXMR +PZ¤Ð Z]QIRMP W 1EVM¤RSQ /SÐRIVSQ WXSZO] WTV¤Z E
TSOVEÐSZEPZMRXIR^°ZRINOSQYRMO¤GM°ENTSZVEŁHIRSZMR¤VE.¤RE
/YGMEOE2E/SÐRIVSZIŁIPERMISZTP]ZċSZEPZÀFIVSZ¬OSRERMEZ
WTSPYTV¤GMW/SÐRIVSQFSNSZEP^EHSOSRÐIRMITI^MRWOINWOP¤HO]

W /SÐRIVSQ VMIĤMP QMPM¶RSZÀ FM^RMW W TS^IQOEQM RE ÏMIVRIN
ZSHI 2E STP¤XOY /SÐRIV Z]XVZEPS FSNSZEP ^E Z°ĨE^WXZS 71)69
ZSZSāF¤GLEǇWXEVEPWEǅSHSFVÀQIHM¤PR]SFVE^WZSNMGLSTMÐMIO
4VI 1EVXMRE +PZ¤ÐE Z]FEZMP VMEHIRÀ VS^LSZSV Z Q¬HM¤GL GI^
RSZMR¤VOYOXSV¤TVIRILSVSFMPEĤTMREZ½VSFSXYEYZIVINċSZEPE
ÐSOSāZIO TSHāE NILS ŁIPERME :]ĤIXVSZERMI TSHZSHY WS
^QIROEQMYOE^YNIŁI1EVXMR+PZ¤ÐRIWP½ŁMPSFÐERSQ7PSZIRWOIN
VITYFPMO]EPIQEǽ¤RSZM/SÐRIVSZM7TVIRIZIVMPWEWZSNQYWāYFY
TSWPERGE R¤VSHRIN VEH] E TVIXS OEŁHÀ ÒEPĤ° HIċ OXSVÀ ^SXVZ¤
ZSJYROGMMTSHTVIHWIHYR¤VSHRINVEH]NITVI7PSZIRWOSETVI
ZĤIXOÀGL SFÐERSZ FI^TIÐRSWXRÀQ VM^MOSQ 2ETVMIO XSQY ŁI
6SFIVX*MGSLSZSJYROGMMFV¤RMZPEWXRÀQXIPSQSTEOSZERI
H¤ZEQI R¤ZVL] RE NILS SHZSPERMI 1EVXMR +PZ¤Ð QYW° SH°WĨ
TVIXSŁISTMÐOEQEǽ¤RE1EVM¤RE/SÐRIVEZSZIHIR°TEVPEQIRXY
NIYV¤ŁOSYZĤIXOÀGLWPYĤRÀGLSFÐERSZ7PSZIRWOE

>EXMEāÐSWEWXEXMW°GITSHRMOEXIāSZTSGXMZSTVMTVEZSZEPMRE^EZIHIRMI
RSZ¬LS W]WX¬QY I/EWE ǽRERÐR¤ WTV¤ZE NILS WTYWXIR°Q YāELÐMPE
TSHZSHR°OSQSOV¤HEĨĤX¤X,RYXMI3Ā%23ŁMEHER¤TVEZYEZ]ZSHIRMI
SWSFRIN^SHTSZIHRSWXM
)/EWEXIHEVIKMWXVEÐR¤TSOPEHċEOXSV¤NIGI^MRXIVRIXTVMEQSRETSNIR¤
REHEċSZÀ½VEHQEPE^EFI^TIÐMĨSOEQŁMX½IZMHIRGMYXVŁMIFEXÀQEN^ZÀĤMĨ
ZÀFIV(4,2EQMIWXSXSLSLVS^°TVIWRÀSTEO
7½OVSQR° TVSKVEQ¤XSVM X^Z IXMGO° LEGOIVM  TSYO¤^EPM RE Z¤ŁRI HMIV] Z
W]WX¬QI 4SQSGSY NIHRSHYGL¬LS TVSKVEQY HSO¤ŁI I/EWE XPEÐMĨ FPSÐO]
FI^XSLSEF]MGL^EWMIPEPEHEċSZ¬QY½VEHY4VIHENGEWEXEOQ·ŁIZ]LR½Ĩ
TPEXIRMYHER°EZĤX¤XRSQVS^TSÐXIFYH½GLÀFEĨWXSZO]QMPM¶RSZIYVOXSV¬
QSLPMWP½ŁMĨRESFRSZYRIQSGR°GĤO·PÐMRESTVEZYEZÀWXEZFYGMIWX
,RYXMI 3Ā%23 YŁ TVIH WTYWXIR°Q I/EW] YTS^SVċSZEPS RE LVS^F]
E RIHSWXEXO] W]WX¬QY 2¤Ĥ XMIċSZÀ QMRMWXIV ǽRERGM° )HYEVH ,IKIV
TVIHPSŁMP R¤ZVL ^¤OSRE OXSVÀ QEP TVIHSĤPÀ W]WX¬Q IPIOXVSRMGOÀGL
VIKMWXVEÐRÀGL TSOPEHR°G ^PITĤMĨ ģX¤X REQMIWXS XSLS TVMTVEZMP RSZ¬
VMIĤIRMI OXSV¬ TSHRMOEXIāSZ WX¤PS
OSTYTIċE^°ERETVMIOXSQYQ¤Z¤ŁRI
GL]F]
7]WX¬Q ^E XEOQIV  QMPM¶RSZ IYV F]
QEP F]Ĩ PITĤ° EOS XIR TVIHGL¤H^EN½GM E
TSHZSH]RIWQMIZ·FIGYQSŁRMĨ
ŀMEHEQI EF] TVI^MHIRXOE *MRERÐRIN
WTV¤Z] 76 T 0IROE ;MXXIRFIVKIVSZ¤
SOEQŁMXI
TVIHWXEZMPE
STEXVIRME
OXSVÀQM ^EFV¤RM HEċSZÀQ ½RMOSQ
4VIQM¬V4IXIV4IPPIKVMRMF]QEPZ]ZSHMĨ
EN TIVWSR¤PRY ^SHTSZIHRSWĨ TVIXSŁI
EO RMIOXS WTYWXMP HIVEZÀ W]WX¬Q FYÒ
LS RIHSWXEXSÐRI SXIWXSZEP EPIFS S
GL]F¤GLZIHIP3FIQSŁRSWX°W½^P¬
)HYEVH,IKIV
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systém eKasa je deravý!
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