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Týždenne do 29 620 domácností

Nakupujte
online !

87-0021

www.minimax.sk

ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ
PRÁCE

MARCIN

minibagrom

KAMENÁRSTVO

87-0025

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE

PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

87-0019

0907 148 965
0905 195 458

+1&Þ/Ș013,
*)&/013,

- NÁTERY STRIECH
- NÁTERY VO VÝŠKACH
mobil:

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

87-0004

7>ßMOFG>QBɊKȅß@BKR

85_0282

0940 973 777

ZALUŽICE 89

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

87-0031

0907 572 001

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)

ODVLHÈUJEME:

PLESEŇ

+
Dezinfekčný prostriedok

ZLÁ IZOLÁCIA

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

1

e-mail: osmoisolcompany@gmail.com

87-0031

VZLÍNAJÚCA VLHKOSŤ

redakčné slovo, sudoku / služby

0917 062 447

Dávame si zabrať aj keď naozaj netreba

0948 760 768

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

VSTAVANÉ SKRINE

BENÁTSKE FARBY-OMIETKY

87-0025

PLASTOVÉ OKNÁ

Výročia a udalosti

4. mája 1953

získal Ernest Hemingway za román Starec a more Pulitzerovu cenu.

NAVÍJANIE A OPRAVA

ÚÈTOVNÍCTVO

2. mája 1945

Výročia a udalosti

dobyla Červená armáda Berlín.

záchranárom, sestrám
aj lekárom, predavačkám,
kuriérom, pekárom,
policajtom, hasičom,
šoférom autobusov,...

PREPICHY
POD CESTY
62-0004

87-0018

A všetkým, ktorí bojujú za národ!

Výročia a udalosti
Bratislava a Viedeň podpísali zmluvu
o oficiálnom partnerstve.

3. mája 1993

S
U4 7

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
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€

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
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

0905 308 280

ĎAKUJEME!

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

www.zahradnictvo-uhrin.sk

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce
62-0018

87-0035

0940 234 800

strany niektorých tých mladých viedlo
takmer k pouličnému lynču dôchodcov. Nemožno sa vyhovárať na „Matoviča“ - mimochodom, iba na hlavného
hygienika, ak už a na krízový štáb...
Kam sa podela spoločenská zodpovednosť, súdnosť? Kam sa podela
empatia mladých? Kam sa podela ich
ľudskosť? Kam sa podela spomienka
na to, že niekoľkí ešte žijúci z tých starkých boli súčasťou pádu nacistického
Berlína pred 75 rokmi? Že prežili 50 – te
roky, že zvládli diktatúru boľševizmu?
Teraz majú trpieť diktát bezohľadnosti?
Na Slovensku sa začala – spontánne a masovo – veková segregácia. A s
ňou nenávisť. Nenávidíme Rómov, nenávidíme migrantov, nenávidíme každého, kto je iný, najnovšie nenávidíme
našich starkých. Milujeme iba seba. A
svoje práva. Svoj rozmach a svoj rozlet.
Svoje ja. S takouto „láskou“
sa však žiť nedá. Vegetovať zjavne áno. Stačí
vám to, vy, mnohí mladší? (Určite – dúfam – nie
všetkým.)
S pozdravom –
za zdravý rozum

OPRAVY A SERVIS

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

ELEKTRICKÝCH MOTOROV
A PONORNÝCH ÈERPADIEL
0905 690 318 navijanie.valo@gmail.com

V redakčnom slove (a toto je už tretia verzia toho dnešného) som tuším
ešte nikdy nepoužil citát nášho čitateľa. Dúfam, že mi to prepáčite a jeho
autor, pán Dušan z Prievidze, tiež:
„Dobrý deň prajem. (Píše a pokračuje.) Posledné mesiace a týždne nám
všetkým dávajú zabrať. Je to hlavne v
dôsledku celosvetového problému
šírenia sa nebezpečného vírusového
ochorenia. Čo je však možno ešte horšie, je nedokonale vysvetlená alebo
chápaná „pomoc“ seniorom v tomto
období. Je to totiž absolútne neetický
fakt, s ktorým sa občas človek stretáva
v realite. Stalo sa mi, žiaľ, že skupina
mladých ľudí mi takmer neumožnila
ísť do hypermarketu v podvečerných
hodinách. V skutočnosti bol poloprázdny... Je možné , že aj oni sa dožijú
vyššieho veku a potom možno dostanú
rozum...“
Nuž, nariadenie vzniklo s účelom chrániť dôchodcov. To bol dobrý
úmysel. V uplynulých dňoch si však
vďaka jeho striktnému dodržiavaniu
zo strany „empatických“ mladších
ľudí dôchodcovia nesmeli nakúpiť ani
v sobotu. „Len pre bielych“ z minulého storočia sa zmenilo na Slovensku
súčasnosti „len pre mladých“. A zo

ZÁHRADNÍCTVO

Ján Va¾o
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87-0009
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záhrada, služby, domácnosť

michalovsko

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ DREVO
pripravení užívať si teplo
domova.

0918 689 755

Buk (33cm)

Super
cena

87-0039

Bude zima, bude mráz. Vy
ste

3

62-0021

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.
farba
HNEDÁ

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

ZÁHRADNICTVO

,
mete.tam
ia
v
a
t
S trebuje

LETNIČKY

kde po

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

MUŠKÁTY SURFÍNIE
BEGÓNIE
TRVALKY A INÉ

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

Videá a fotky realizácií nájdete na:

Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma

POSTELE Z MASÍVU
už od 159,- €

STROMY KVETY
KRÍKY OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ PORADENSTVO
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

Najväčší výber
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.
Nakupujte priamo od výrobcu.

POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk

tel.: 0915 880 808

www.zasas.sk
0907 990 754

62-0008

Otvorme si srdcia
a egÁ pokorme

0919 370 730, 0919 383 363

MIKI–SAMO
PREÈISTÍME VÁS...
Prečo preplachovanie (čistenie)?
D Zvýši výkon radiátorov a tepelný výkon
D Predĺži životnosť kotla
D Zníži náklady na opravy a servisné zásahy
D Zníži spotrebu paliva a náklady na vykurovanie

ČO ČISTÍME?
Radiátory, podlahovka, solar, vymenníky, bytovky
KONTAKTUJTE NÁS:

87-0030

my
to
dáme!

www.montter.sk

87-0091

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

À
à
<
$

0905 331 493
mikisamosro@gmail.com
www.kurenar-vodar.sk
Družstevná 1184/2, SEČOVCE
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87-0027

ANTRACIT
7016

www.slovaktual.sk

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

85_0041

Materiály:
HLINÍK, DREVO

farba
ANTRACIT

riadková inzercia / služby

4
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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
michalovsko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

Otvorme si srdcia
a egÁ pokorme

INZERCIA

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

Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma

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

0918 217 665

Sobrance
Michalovce
Trebišov

www. pr ofilin vest .sk
27-0014-5

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

Už od
22.4.2020

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

OTVORENÉ

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
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83-0147

ZĽAVA 35%

Námestie Osloboditeľov 23, 071 01 Michalovce
1. poschodie /bývalý OD ŠÍRAVAN/

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

NA CELÝ SORTIMENT

www.sumanabytok.sk

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

prezidentka, sudoku / služby

michalovsko

5

Prezidentka varuje
pred nárastom domáceho násilia

Sprievodným javom dlhodobej
izolácie je aj nárast domáceho násilia,
páchaného najčastejšie na ženách, deťoch a senioroch. Aj na Slovensku sa
tento trend potvrdil. Konštatovala to
prezidentka SR Zuzana Čaputová na
sociálnej sieti.
V porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka stúpol počet volaní žien
hľadajúcich pomoc až štvornásobne.
Prezidentka je presvedčená, že obete
domáceho násilia musia mať väčšiu
dôveru, že po nahlásení prípadu budú
dostatočne chránené. „Ak zažívate násilie zo strany blízkeho človeka a ste v
ohrození života alebo zdravia, môžete
kontaktovať políciu na čísle 158. Urobte
tak aj vtedy, ak máte podozrenie, že je v
ohrození niekto vo vašom okolí,“ varuje prezidentka.
„Ak sa potrebujete poradiť a získať
informácie o tom, čo môžete v kritickej

situácii robiť, kontaktujte bezplatnú národnú linku pre ženy zažívajúce násilie
0800212212, ktorá funguje nonstop,“
informuje Zuzana Čaputová. Kontakty
na organizácie, ktoré poskytujú pomoc
a ubytovanie obetiam násilia aj ich deťom, sú dostupné aj na webovej stránke
zastavmenasilie.gov.sk.
Deti a mladí ľudia nájdu pomoc
a podporu na nonstop Linke detskej
dôvery 116 111, na Linke detskej istoty
0907401749 alebo v nonstop online
poradni
ipcko.sk/chatova-poradna.
Viac informácií o ďalších možnostiach
pomoci pre deti zažívajúce násilie sú
dostupné aj na stránke detstvobeznasilia.gov.sk.
Všetky uvedené kontakty môžete
využiť aj v prípade, ak poznáte ženu,
dieťa alebo inú osobu ohrozenú násilím a chcete sa poradiť o tom, čo môžete urobiť. V súčasnosti by sme všetci
mali ešte citlivejšie vnímať, čo sa deje
v našom okolí. Môžeme tak zachrániť
ľudí, ktorí sa ocitli v bezvýchodiskovej
situácii.

0918 623 064
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87-0013

V porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka stúpol počet volaní
žien na núdzové linky, hľadajúcich
pomoc, až štvornásobne.

Foto: prezident.sk, autor: Peter Konečný
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Výročia a udalosti

havaroval a zhorel Hindenburg, najväčšia
vzducholoď všetkých čias.

7. mája 2009

MORSKÉ OKO
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66-0075

na samite Európskej únie v Prahe bolo
založené Východné partnerstvo.

5
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spravodajstvo / SLUžBY
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Sucho nadobúda formu katastrofy

Nosenie rúška – povinnosť a výnimky

Suchom rôznej intenzity sú postihnuté viac ako dve tretiny Slovenska, pričom výrazné až výnimočné
pôdne sucho je v celom profile na
približne dvadsiatich percentách
územia a zasahuje okrem juhozápadu tiež severné časti západného,
stredného a východného Slovenska. Ani dlhodobejšie prognózy počasia neavizujú zmenu. Zrážky sú
občas síce hlásené, ale ich intenzita
je väčšinou iba symbolická.

Od 25. marca až do odvolania platí čom „pri pobyte v prírode“, „v aute“ či
povinnosť nosenia ochrany na tvá- v „kabíne vozidla verejnej dopravy“
ri, ktorá prekrýva nos a ústa. Od 21. platia výnimky.
apríla 2020 je špecifikovaná takto:
Výnimku z pohybu na verejnosti
opatrenia stanovujú pre pohyb „v príVšetkým osobám sa zakazuje vy- rode“. Hoci ide o pojem, ktorý nemá
chádzať a pohybovať sa na verejnosti MDVQ¼GHҤQ¯FLXVPHWRKRQ£]RUXŀHLGH
bez prekrytia horných dýchacích ciest o pohyb vo verejne prístupnej zeleni a
(nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, teda sa týka verejne prístupných lesov,
šatka alebo iné prostriedky, ktoré brá- O¼NÏLSDUNRY7£WRY¿QLPNDNHÑŀHLGH
nia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou: o verejný priestor, nijak nevplýva na
ɧGHW¯GRURNRYYHNX
nosenie rúška v obydlí či na súkromɧRV¶EVR]£YDŀQ¿PLSRUXFKDPLDXWLV- nom pozemku.
tického spektra
V prírode nemusia nosiť rúško osoɧRV¶EYX]DYUHWRPYR]LGOHDNV¼YģHW- E\ŀLM¼FHYVSRORÏQHMGRP£FQRVWLDNMH
ky osoby v aute zo spoločnej domác- ich vzdialenosť od iných osôb minimálnosti
QHPHWURYDRVRE\QHŀLM¼FHYVSRORÏɧ YRGLÏRY YHUHMQHM GRSUDY\ NWRU¯ V¼ nej domácnosti pri pobyte v prírode, ak
sami v uzavretej kabíne oddelene od ich vzájomná vzdialenosť je minimálne
ostatného priestoru určeného na pre- PHWURY
pravu osôb
ɧRV¶EŀLM¼FLFKYVSRORÏQHMGRP£FQRVWL
pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialeQRVħRGLQ¿FKRV¶EPLQLP£OQHPHWrov
ɧ RV¶E QHŀLM¼FLFK Y VSRORÏQHM GRP£Fnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzáMRPQ£ Y]GLDOHQRVħ MH PLQLP£OQH 
metrov.
Povinnosť nosiť rúško je teda stanovená pre pohyb „na verejnosti“, pri» Zdroj: VIA IURIS

» red

Výročia a udalosti

5. mája 1945

americká armáda oslobodila koncentračný tábor Mauthausen.

33-0044

Slovenský hydrometeorologický
ústav (SHMÚ) eviduje na Slovensku
v rámci monitoringu pôdneho sucha
postupné zhoršovanie situácie. V povrchovej vrstve pôdy je mierne až extrémne sucho na 95 percentách celkovej
obrábanej plochy. Deficit vlahy je pozorovaný už na takmer celom území SR
okrem najvyšších polôh. SHMÚ v tejto
súvislosti už niekoľkokrát vydal aj výstrahy. Situácia sa podľa monitoringu
meteorologického sucha naďalej zhoršuje. Aktuálne prevažujú na Slovensku
podľa ústavu veľmi suché až extrémne

suché podmienky. „Podľa indexu SPEI
je na väčšine staníc extrémne sucho,
veľmi sucho je na desiatich staniciach.
Mierne sucho je len na Sliači,“ spresnil
Slovenský hydrometeorologický ústav.
Normálne podmienky sú už prakticky
iba v Žiari nad Hronom a na Sliači. Najhoršia situácia je v Čadci a v Medzilaborciach. Veľmi zlá je v Kuchyni, Švedlári a v Spišských Vlachoch.
Ovocinári a záhradkári v uplynulých dňoch riešili mierne až závažné
poškodenie budúcej úrody mrazmi, na
toto obdobie s neobvyklou intenzitou
a taktiež ustálenosťou v počte dní za
sebou. Tu neboli veľké rozdieli medzi
nížinami a oblasťami s vyššou nadmorskou výškou. V kotlinách už podľa
SHMÚ nie je snehová pokrývka a všade je mimoriadne sucho. „Práve suché
povrchové vrstvy zemského povrchu a
studené, veľmi suché vzduchové hmoty, ktoré k nám prechodne prúdia od
severu až severovýchodu, sú hlavnými faktormi, ktoré vplývajú teraz na
pokles teploty vzduchu,“ informoval
SHMÚ.
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CHEMSTROJ, s.r.o., Priemyselná 720, Strážske 072 22
H Ľ A D Á M E

CNC operátor - programátor
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

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

my
to
dáme!
Otvorme si srdcia
a egÁ pokorme
Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma

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
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63-0066

oblastné zastúpenie pre východný región

.
020
5. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

85-0267
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