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Týždenne do 29 620 domácností

Nakupujte
online !

87-0021

www.minimax.sk

za NAJLEPŠIU CENU !!!

0907 148 965
0905 195 458

87-0019

STUDNE

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

6 �/m�

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY

KRTKOVANIE

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

Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

ZÁHRADNÍCTVO

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

ÚÈTOVNÍCTVO

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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s možnosťou
využitia
kamerového
systému
87-0018

87-0030

- Vedenie jednoduchého
a podvojného úètovníctva
- Personalistika a mzdy
- Daòové priznania
- Zakladanie s.r.o.
ARIAN, Masarykova 60, Michalovce
0905 794 715, ariansro@gmail.com

0907 572 001

87-0025

minibagrom

62-0018

www.zahradnictvo-uhrin.sk

0905 188 051

ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ
PRÁCE

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

0940 234 800

Pochádzam z Michalovského regiónu

87-0014

87-0004

62-0003

ONUFER.STRECHY, Humenné, tel.: 0905 866 578
e-mail: onufer.strechy@gmail.com

NAJNIŽŠIE CENY!

www.cisteniekanalizacie.sk

NONSTOP

0908 580 291

87-0008

Plechová strešná krytina

spravodajstvo / služby
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Sociálna poisťovňa operatívne

Neopusťme toho, kto zostal vzadu

Sociálna poisťovňa informuje zamestnávateľov a SZČO o platení poistného za mesiac marec aj priamo,
prostredníctvom SMS a e-mailu. Doteraz rozoslala okolo 500 tisíc mailov a sms správ všetkým subjektom,
ktoré majú v Sociálnej poisťovni
nahlásené aktuálne kontakty. Žiadosti sa začínajú prijímať prostredníctvom elektronického formulára.

„Rizikom je, že nás postihne ešte
horší vírus – vírus ľahostajného egoizmu“, upozornil pápež František
v Nedeľu Božieho milosrdenstva.
„Milosrdenstvo neopúšťa toho, kto
zostáva pozadu,“ zdôraznil Svätý
Otec.

Základnou podmienkou odkladu poistného je pokles čistého obratu
alebo príjmu z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 percent a viac.
Nárok na odklad platenia odvodov
si už teraz môžu podnikatelia uplatňovať vyplnením a odoslaním elektronického formulára, ktorý na tento účel
pripravila Sociálna poisťovňa a zverejnený je na jej webovej stránke tu: Čestné vyhlásenie.
Pre získanie rýchlejšej spätnej
väzby formou notifikácie o zapracovaní požiadavky je vhodné uprednostniť
webovú verziu formuláru a jeho elektronické odoslanie.
Ak niekto nedisponuje prístupom
k internetu, je možné využiť aj listinnú
podobu formuláru. Po vyplnení a podpísaní ho treba zaslať poštou na adresu
príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, prípadne doručiť do schránky v jej
priestoroch.
Spôsob určenia poklesu čistého

obratu a poklesu príjmov z podnikania
a inej samostatnej zárobkovej činnosti
je určený nariadením vlády Slovenskej
republiky č. 76/2020 Z. z. z 9. apríla
2020 o spôsobe určenia poklesu čistého
obratu a príjmov z podnikania a z inej
samostatnej zárobkovej činnosti.
Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že čestné vyhlásenia na účely
odpustenia povinnosti platiť poistné
na sociálne poistenie za apríl 2020
môže prijímať až po splnení nasledujúcich podmienok-musí to schváliť
parlament, podpísať prezidentka SR a
uverejniť Zbierka zákonov SR. Splnenie
všetkých týchto náležitostí je možné
očakávať v týchto dňoch a až po splnení týchto náležitostí zákon nadobudne
platnosť a účinnosť.
Hneď ako sa tak stane, Sociálna
poisťovňa oznámi odvádzateľom poistného všetky potrebné skutočnosti
a spôsob, akým bude potrebné dokumenty prijímať.

» SP

V Nedeľu Božieho milosrdenstva
19. apríla slávil pápež František svätú
omšu v rímskej Svätyni Božieho milosrdenstva neďaleko Vatikánu. Na rovnakom mieste celebroval pred 25 rokmi
pápež sv. Ján Pavol II., ktorý neskôr v
roku 2000 ustanovil sviatok Božieho
milosrdenstva na termín Druhej veľkonočnej nedele.
Pápež slávil omšu bez prístupu
verejnosti, len za účasti niekoľkých rehoľníčok z Kongregácie sestier milosrdného Ježiša, ktoré sa starajú o pútnickú
svätyňu.
„Minulú nedeľu sme slávili zmŕtvychvstanie Učiteľa, dnes sme svedkami
zmŕtvychvstania jeho učeníka,“ začal
homíliu pápež František. Poukázal
na to, ako Pán čakal na oneskoreného apoštola Tomáša, ktorý nakoniec
„predchádza ostatných učeníkov: neverí len v zmŕtvychvstanie, ale aj v bezhraničnú lásku Boha“.
Svätý Otec sa v závere homílie pozrel na konkrétnu výzvu k milosrdenstvu, pred ktorou stojí ľudstvo dnešnej
doby, poznačenej krízou pandémie:
„Teraz, zatiaľ čo myslíme na jedno

!!! CHRÁÒTE SEBA A HODNOTU VÁŠHO MAJETKU !!!

pomalé a namáhavé zotavovanie sa z
pandémie, vkráda sa práve toto nebezpečenstvo: zabudnúť na toho, kto zostal
pozadu. Rizikom je, že nás postihne ešte
horší vírus – vírus ľahostajného egoizmu. Prenáša sa počínajúc ideou, že život sa zlepšuje, ak je lepšie mne, že bude
dobre, ak bude dobre mne. Začína sa to
tu a dôjde to k selektovaniu osôb, k vyraďovaniu chudobných, k obetovaniu toho,
kto je pozadu, na oltári pokroku.“
„Nemyslime len na naše záujmy, na
záujmy jednej časti. Berme túto skúšku
ako príležitosť pripraviť zajtrajšok všetkých. Bez vyraďovania kohokoľvek. Pretože bez vízie celku nebude budúcnosti
pre nikoho.“ varoval pápež František.

» Zdroj: Vatikánske správy

ZABEZPEÈÍME:

dezinfekciu Vašich priestorov, v súvislosti s
obmedzením šírenia sa nového nevidite¾ného
KORONAVÍRUSU „COVID-19“ !!!
Naša jedinečná ponuka platí do vypredania zásob a obsahuje:

Ultrazvukový rozprašovač

(celkový objem dezinfekcie prístrojom až do 105 m³)
PLESEŇ

ODVLHÈUJEME:

+
Dezinfekčný prostriedok

ZLÁ IZOLÁCIA

(náklady na celoplošnú dezinfekciu na 1 deň len 3 €)

VYKONÁVAME:

- objekty s poškodenou izoláciou proti zemnej vlhkosti
- profesionálne postreky proti plesniam –
- objekty bez izolácie proti zemnej vlhkosti a pivničné
dlhodobo likvidujeme plesne až do 3 cm hĺbky
priestory
muriva, BEZ NUTNOSTI VÝMENY OMIETOK
- rodinné domy, kostoly, pamiatkové a historické budovy... - hĺbkové odstránenie choroboplodných zárodkov
BEZ STAVEBNÉHO ZÁSAHU
Vám zabezpečí zdravé a bezplesňové bývanie

Výročia a udalosti
udial sa výbuch jadrovej elektrárne v Černobyle.

26. apríla 1986

V rámci prebiehajúcej akcie, Vám momentálne ponúkame
bezplatné konzultácie s našimi technikmi vo Vašom regióne.
Rezervujte si vopred dátum a čas konzultácie.

tel.: 0910 531 321

Výročia a udalosti
sa George Washington stal prvým prezidentom USA.

30. apríla 1789

S
U

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

D

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

t Prešov, Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A

AKCIA 270€

s montážou 419€

O

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

K

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
t Košice, Sídlisko Terasa, Sokolovská 5
Po-Pia: 8-17
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66-0066

DUB
MATNÝ

U

e-mail: osmoisolcompany@gmail.com
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87-0031

VZLÍNAJÚCA VLHKOSŤ

záhrada, domácnosť, služby

OPRAVY A SERVIS

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ DREVO

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

Bude zima, bude mráz. Vy
ste

pripravení užívať si teplo
domova.

0918 689 755

87-0009

0905 308 280

LETNIČKY

ELEKTRICKÝCH MOTOROV
A PONORNÝCH ÈERPADIEL
0905 690 318 navijanie.valo@gmail.com
Výročia a udalosti
sa konala prvá medzinárodná oslava
Sviatku práce.

my
to
dáme!

MARCIN

KAMENÁRSTVO
PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

Otvorme si srdcia
a egÁ pokorme
Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma

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

www.slovaktual.sk

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

0917 062 447

85_0041

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

POSTELE Z MASÍVU
už od 159,- €

0948 760 768

Berehovská 2213/13, TREBIŠOV
nabintplus@gmail.com
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

87-0031

www.zasas.sk
0907 990 754

62-0021

1. mája 1890

STROMY KVETY
KRÍKY OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ PORADENSTVO
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

PLASTOVÉ OKNÁ

Super
cena

87-0035

NAVÍJANIE A OPRAVA

MICHALOVCE

Buk (33cm)

Ján Va¾o

ZÁHRADNICTVO
MUŠKÁTY SURFÍNIE
BEGÓNIE
TRVALKY A INÉ

3

87-0039

michalovsko

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

Najväčší výber
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.
POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk

BENÁTSKE FARBY-OMIETKY

87-0025

VSTAVANÉ SKRINE

MI20-17 strana-
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tel.: 0915 880 808

62-0008

Nakupujte priamo od výrobcu.

súťaž / služby

4
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Koronaman VYHODNOCUJE SÚŤAŽ
Pred necelým mesiacom sme vyzvali podnikateľov, ktorí sa nevzdávali a bojujú
s epidémiou korony aj ekonomicky, aby nám dali vedieť svoje nápady.

5

Sľúbili sme vybrať:
projektov

KTORÉ PODPORÍME
INZERCIOU
V HODNOTE

5 000

EUR

Dostali sme viac podnetov ako sme čakali a tak nám výber trval dlhšie. Odhodlanie a presvedčenie malých a stredných podnikateľov, ktoré
obsahovali tieto projekty, bolo veľmi motivačné. Podporu si zaslúžil každý jeden. Napokon sme však vybrali 5 projektov, ktorým sa budeme
venovať. Snažili sme sa zostaviť pestrý mix, ktorý obsahuje rôzne činnosti. Sú to tieto:

Veríme, že podporou tohto projektu pomôžeme nielen
jednej ﬁrme, ale cez podporu zdravia a udržateľnosti
biznisu aj viacerých podnikateľov.

Študijné centrum BASIC, Senec

Zákaz osobného stretávania veľa biznisov doslova vypol. V prípade prechodu na online vzdelávanie a konzultácie je to naopak cesta, ako osloviť nových zákazníkov aj z oblastí, kde ste doteraz nepôsobili. Veríme, že
podpora pre senecké študijné centrum bude príkladom
a inšpiráciou aj pre ďalších.

NOVÝOOM

Spoločenská hra Kalórie,
Dom srdca Martin

Obmedzenie pohybu sa prejavilo u viacerých na váhe
a sekundárne aj na zdraví. Preto podporíme projekt, ktorý má nielen podnikateľský, ale aj zdravotný
rozmer.

Predajne konceptu Farmfoods,
AGROTRADE GROUP Rožňava

Značku a projekt Farmfoods vytvorili slovenskí
farmári, ktorých podporíme pri ich snahe dostať do
povedomia špičkové slovenské potraviny, vyrábané
bez konzervantov a „éčok“, ktorých sú priemyselne

vyrábané potraviny plné. Pre všetkých, čo sú kvôli vírusu doma a varia sebe aj deťom - nech jedia
zdravé potraviny.

Potulný kováč Ladislav Gulyas,
Sládkovičovo

Zrušenie festivalov, jarmokov a ostatných verejných podujatí, ale aj zatvorenie škôl zrušilo šancu
na prezentáciu viacerým remeselníkom. Umelecký
kováč aktívne hľadá spôsoby, ako dostať jeho remeslo k ľuďom aj v dobe pandémie a keďže to bude
príklad aj mnohých ostatných, radi ho v tom podporíme.

INTERIÉROVÉ
PROTI32ľIARNE
BEZPEÎ1OSTNÉ

ľLĿNRYD

R
SHOW

KOŠICE

www.solodoor.sk

predajna.kosice@solodoor.sk

0910 126 582

Ponúkame CERTIFIKOVANÉ dvere
3RUDGHQVWYR=DPHUDQLH0RQW£Ŀ
Po-Pia 8:30 - 17:00 | Sobota 9:00 - 12:00

ZABUCHNITE SA

66-0076

Dezinfekcia vozidiel ultrazvukom,
Design Technology, Poprad

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0918 477 323 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

MI20-17 strana-

4

63-0064

oblastné zastúpenie pre východný región

.
020
4. 2
30.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

redakčné slovo / domácnosť, služby

michalovsko

STK / EK
STK/

Aj spomienky nás učia

0914 177 177

bez čakania

pre osobné a užitkové vozidlá do 3,5 t
motocykle a vozíky

STK TV s.r.o. | Dopravná 4 | Trebišov

390 EUR
MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

34-0028

EK

1090 EUR
ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ,
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

85_0252
85_0050

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

30 ROKOV NA TRHU

5

Naozaj som to nemal rád. Kopať a okopávať záhradu, obrábať záhony so zeleninou, nosiť vodu, zalievať. Roboty
na celú jar. Moja nebohá stará mama
to zvládala. Aj sama. Pretože – záhrada musela byť. A keď sa varilo, nešla
do supermarketu, ale za stodolu, s
nožom v ruke a vybrala si čo bolo treba. Dopestovala si všetko. Zeleninu,
ovocie, bylinky, aj niektoré koreniny.
A nielen pre seba, ale pre celý dom a
často aj pre menej pracovité susedy,
ktoré v nedeľu o desiatej dobehli so
slovami „Beta, nemáš pórek?“ Alebo,
„Beta, nemáš patruželu?“ Stará mama
Betka vždy mala, aj na rozdávanie.
Pritom nemala žiadnu farmu, ani skleníky, iba pôdu, ruky a silu. A aj tej pôdy
jej stačilo pomenej. V horúcom lete si
išla ruky vyťahať, čo nosila vodu spredu
zo studne. Bojovala proti krtkom, ručne
zbierala mandelinku zo zemiakov a stíhala aj domácnosť a v mladších časoch aj
prácu na družstve.
Dnes kosíme trávniky a po mrkvu
utekáme autom do supermarketu. Jablká,
slivky a višne patria medzi najdrahšie
ovocie, hrušky sú luxus. Samozrejme, z
dovozu. Domácich niet. Kupujeme lacné
citrusy a ešte lacnejšie banány a v lekárňach umelé chemicky vyrábané vitamí-

ny. Zemiaky z obchodnej siete v komore
začnú hniť po týždni, zemiaky zo záhrady
vydržali v pivnici do mája nasledujúceho
roku.
A my hnijeme v radoch počas čakania
na voľný košík alebo možnosť vstupu do
obchodu.
Dnes sa tomu vzletne hovorí potravinová bezpečnosť. V skutočnosti na
Slovensku skôr nebezpečnosť. Stačí, aby
kdesi uviazlo pár kamiónov a ani tú mrkvu do polievky nemáme. Čosi sa stane a
vrhneme sa na obchody ako vyhladovaná
svorka vlkov. Už nevieme žiť tak, aby sme
využili všetky možnosti, ktoré nám okolnosti priam vnucujú.
Veď malú záhradku môžeme mať aj
na balkóne, ale o tom až niekedy nabudúce. Ja iba že až teraz vidno, ako je dobré
zachovávať si zvyky starých rodičov, ako
je dobré nebáť sa práce so zemou a ako
je dobré zvýšiť vlastnú potravinovú bezpečnosť aspoň
čiastočným samozásobiteľstvom.
Začína sa sezóna, ešte
je čas. A tento rok aj čas
najvyšší!
Nech sa vám
darí

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

NAJ - STRECHA s.r.o.

obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0940 776 203

ZAPIKAN, Davidov

Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

BUDE
DOBRE

66-0075

#ZOSTANDOMA

MI20-17 strana-

5

6

spravodajstvo / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

Nové karanténne nariadenia

Záchranné koleso pre kultúru

Úrad verejného zdravotníctva vydal s
účinnosťou od 20. apríla nové karanténne opatrenia, zamerané na prevenciu šírenia epidémie.

Komplikovaná situácia v súvislosti
s epidémiou si vyžiadala ďalšie nové
usmernenia rezortu kultúry z úrovne
jeho ministerstva.

Všetky osoby, ktoré prídu zo zahraničia, pôjdu do povinnej štátnej karantény.
Výnimky platia pre niektoré skupiny –
napríklad tehotné ženy, osoby nad 75 rokov, osoby s vážnymi zdravotnými problémami, „pendleri“, vodiči a posádky
nákladnej dopravy s cieľom zásobovať
SR a podobne.
Všetkým osobám, ktoré od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstupujú na územie
Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na
dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19
a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca
izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní.
Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám
žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.
Všetkým osobám, ktoré od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstupujú na územie
Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby
bezprostredne po návrate do Slovenskej
republiky oznámili túto skutočnosť a to
telefonicky alebo elektronicky poskyto-

27. apríla 2014

vateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú
starostlivosť v špecializačnom odbore
pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na
území Slovenskej republiky uzatvorenú takúto dohodu sú povinné oznámiť
umiestnenie do izolácie miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.
Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria
sa nariaďuje, aby všetkým osobám, ktoré
v období od 20. apríla 2020 od 7.00 hod.
vstúpili na územie Slovenskej republiky,
vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v
spoločnej domácnosti, vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19.
Opatrenie sa nevzťahuje na osoby,
ktoré sú v ňom uvedené ako výnimky.
Ich presná špecifikácia je na webovej
stránke Úradu verejného zdravotníctva
SR.

» Zdroj: ÚVZ SR

Výročia a udalosti

Fond na podporu umenia (FPU) informuje, že pokračuje ďalej vo vyhlasovaní
nových výziev. Vyhlásil napríklad výzvu
č. 10 (bez niektorých pôvodne plánovaných podprogramov), kde dáva do pozornosti hlavne podprogram určený pre akvizíciu knižníc. Predbežná alokácia bola
navýšená, aby FPU takto pomohol vydavateľstvám a kníhkupcom. V tejto súvislosti sa FPU obracia na všetky knižnice,
aby mysleli na svoje lokálne kníhkupectvá, ktoré momentálne nemajú zákazníkov a ak to bude možné, aby nákupy realizovali primárne prostredníctvom nich.
Keďže sú knižnice rozmiestnené po celkom Slovensku, bude možné takto aspoň
trochu pomôcť všetkým. Motiváciou k nákupom kníh bude aj nulové spolufinancovanie takto predložených projektov.
FPU vyhlásil mimoriadnu výzvu
pre všetky oblasti umenia, kultúry a

kreatívneho priemyslu na predkladanie
projektov, ktoré pokladá za realistické v
tejto situácii uskutočniť. Alokácia na podprogram je tiež len predbežná.
Fond na podporu umenia zároveň
prosí, aby jednotlivé subjekty vrátili čo
najskôr prostriedky z projektov, na ktoré
získali podporu a už teraz vedia, že ich
nebudú realizovať.
O príspevky z prvej pomoci môžu žiadať aj slobodné povolania
Ministerstvo práce, sociálnych veci
a rodiny SR vydalo nové usmernenie,
ktorým spresnilo definíciu samostatne
zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré
majú nárok na príspevok z prvej pomoci.
Vďaka tomu ľudia, ktorí vykonávajú slobodné povolanie a nie sú v pracovnom
pomere alebo v obdobnom pracovnom
vzťahu získajú potrebnú pomoc. Rokovania o prijímaní ďalších riešení aj naďalej pokračujú. Ministerstvo kultúry
zriadilo informačnú linku – adresu, na
ktorú mu možno posielať otázky – ide o
adresu pomoc@culture.gov.sk.

» red

Výročia a udalosti

25. apríla 1792

skomponoval Claude Joseph Rouget de
Lisle skladbu „La Marseillaise“, ktorá sa
stala francúzskou národnou hymnou.

33-0039

uskutočnila sa kanonizácia pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II.
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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

CHEMSTROJ, s.r.o., Priemyselná 720, Strážske 072 22
H Ľ A D Á M E

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
michalovsko@regionpress.sk

CNC operátor - programátor

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

od 6 €/hod na TPP; od 9 €/hod. na živnosť
−
−
−
−
−

práca na CNC obrábacích strojoch (fréza + carusel)
výroba súčiastok podľa výkresovej dokumentácie
programovanie, zoradenie a obsluha strojov, programovací jazyk Heidenhain
kontrola kvality, meranie vyhotovených výrobkov, súčiastok
preverovanie presnos� výrobku

INZERCIA

Marianna Sovjaková 0907 895 864
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

Kontaktná osoba: Monika Marcinová, monika.marcinova@chemko.sk

87-0038

Beneﬁty:
− perspek�vna a stabilná ponuka na dobu neurčitú
− zodpovedajúce ﬁnančné ohodnotenie podľa dosahovaných pracovných výsledkov
− možnosť osobného rastu
− možnosť TPP alebo živnos�
− stravovanie v areáli ﬁrmy s príspevkom zamestnávateľa

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
Sobrance
Michalovce
Trebišov

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

Spoločnosť PMP Montex s.r.o. poskytujúca služby v oblasti montáží, rekonštrukcií, opráv a údržby technologických celkov ako aj v oblasti modernizácie výrobných
zariadení a montáži a demontáži oceľových konštrukcií

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

Západné Slovensko

HĽADÁ ZAMESTNANCOV

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

do trvalého pracovného pomeru na pracovné pozície
montér, potrubár, zámočník, zvárač, technik realizácie
PONÚKAME:
■ Mzdové ohodnotenie od 880 Eur/mesačne podľa skúseností a zručností
■ Možnosť kariérneho a ﬁnančného rastu
■ Absolvovanie certiﬁkovaných školení
■ Ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom

POŽIADAVKY
■ Manuálna zručnosť
■ Ochota cestovať
■ Flexibilita a spoľahlivosť
■ Technické/strojárske vzdelanie
■ Anglický jazyk – pokročilý – platí
pre pozíciu technik realizácie

Kontakt: PMP Montex s.r.o., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava www.pmpmontex.sk

52-0053

V prípade záujmu nám pošlite svoj životopis mailom na kariera@pmpmontex.sk.
Do predmetu správy uveďte názov pozície o ktorú máte záujem.

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
45.115
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
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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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Najčítanejšie regionálne noviny

47-064

KR

Chcete chovať hydinu?

PEKNÉRÚŠKA.SK

www.pekneruska.sk

Doručenie kuriérom

do 24 hodín
priamo k Vám

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

ško
Ochrranné rú
so znakom
Slovenska

Objednávky na MORKY
nahlásiť do 3.mája

z edície
“
VLÁDNEME TO
„ZV

100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

SETL SK

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk

����������������������������������

�����������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0002-2

SK.ABAINNOVATOR.COM

�������������������������������������������
���
�������������������������������������������������
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85_0265

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

0918 726 754
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

94-0057

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

