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Týždenne do 29 620 domácností

Ján Va¾o

NAVÍJANIE A OPRAVA
0905 690 318 navijanie.valo@gmail.com

87-0035

ELEKTRICKÝCH MOTOROV
A PONORNÝCH ÈERPADIEL

KRTKOVANIE

PREPICHY
POD CESTY
62-0004

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

NAJNIŽŠIE CENY!

www.cisteniekanalizacie.sk

87-0004

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

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

87-0018

83-0155

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

0905 308 280

87-0009

0905 188 051

87-0014

Pochádzam z Michalovského regiónu

ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ
PRÁCE

POKOSÍM ZA VÁS

Realizácie záhrad
Zavlažovacie systémy

0907 572 001

Priemyselná 1, Michalovce, 0905 503 222
AUTOMOWER EXPERT, 0905 105 793

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

87-0019

za NAJLEPŠIU CENU !!!

62-0017

www.e-zahrada.sk

87-0025

minibagrom

MANIKÚRA
PEDIKÚRA

87-0013

0918 623 064

ón
Sal
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62-0015

Štefánikova 62, 1. poschodie, Michalovce, 0904 413 882

nariadenia / služby, domácnosť

0917 062 447

Slovensko v medzičase pandémie

0948 760 768

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

VSTAVANÉ SKRINE

BENÁTSKE FARBY-OMIETKY

87-0025

PLASTOVÉ OKNÁ

MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

Vzhľadom na dobrý vývoj so šíre- níkovi. Pri jednom stole môžu sedieť
ním nového koronavírusu na Slo- maximálne dvaja ľudia alebo rodičia s
vensku sa mohli od stredy 6. mája deťmi.
spojiť fázy 2 a 3 z plánu otvárania
Naďalej platí zákaz stretávania sa
prevádzok.
na verejnosti mimo osôb žijúcich v spoOtvorí sa tak krátkodobé ubyto- ločnej domácnosti. Pri sledovaní prevanie bez spoločného stravovania, chodu na ďalšiu fázu sa znižuje hranikaderníctva, pedikúry a manikúry, ca sledovaného ukazovateľa kĺzavého
vonkajšie turistické atrakcie, taxisluž- mediánu na 50.
by, bohoslužby (za presne stanovených
Posledná fáza uvoľňovania pravipodmienok) a svadby. Tiež aj obchody
a služby bez obmedzenia rozlohy, von- diel nenastane, vzhľadom na inkubačkajšie terasy verejného stravovania, nú dobu vírusu, skôr ako za 14 dní. V
rehabilitačné služby, múzeá, galérie, tejto fáze sú totiž zariadenia s veľmi
knižnice a výstavné siene. Všetko za veľkým epidemiologickým rizikom.
prísnych hygienických podmienok.
Obchody zostávajú až do odvolania
každú nedeľu zatvorené.
Taxíky musia byť s namontovanou
deliacou stenou, ktorá napríklad fóliou oddeľuje vodiča od radu zadných
sedadiel so zákazníkom. Uvoľnili sa
prevádzky obchodov a služieb, ale s
dezinfekciou rúk, pri dodržiavaní 25
štvorcových metrov (m2) na zákazníka, ako aj pri dodržaní dvojmetrových
odstupov. Vo verejnom stravovaní sa
povoľujú vonkajšie „terasy“, ale okraje stolov musia byť dva metre od seba,
dotykové plochy stolov a stoličiek sa
musia dezinfikovať po každom zákaz» red
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3x5m

rokov
na trhu

1090 EUR

390 EUR

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ,
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

85_0298
85_0050

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

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

NONSTOP

87-0008

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

STK// EK
STK

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

34-0028

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

INTERIÉROVÉ DVERE

t Košice, Sídlisko Terasa, Sokolovská 5
Po-Pia: 8-17

0914 177 177

STK TV s.r.o. | Dopravná 4 | Trebišov

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

bez čakania

EK

AKCIA 270€

s montážou 419€

2

66-0066

DUB
MATNÝ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

0908 580 291

Dovoz a montáž
ZDARMA

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

PLECHOVÉ
GARÁŽE

399€

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

30 ROKOV NA TRHU
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87-0029

2

služby, záhrada, domácnoť

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

Materiály:
HLINÍK, DREVO

62-0021

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
b
e
tr
kd

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

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

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

www.montter.sk

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ DREVO
Bude zima, bude mráz. Vy
ste

pripravení užívať si teplo
domova.

0918 689 755

0919 370 730, 0919 383 363

Super
cena

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

Potrebujete opraviť práčku, umývačku,

Buk (33cm)

ssušičku, sporák, varnú dosku, vstavanú rúru, či kávovar?

87-0039

Videá a fotky realizácií nájdete na:

87-0091

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

62-0009

farba
ANTRACIT

Sme tu pre vás.
ELEKTROSERVIS VALTIM Michalovce autorizovaný servis značiek Electrolux,
ZANUSSI, AEG, BOSCH, SIEMENS, gorenje, MORA a i.
AKCIA - pre okres Trebišov - neúčtujeme prepravné náklady
iba prácu a náhradné diely.

MARCIN

POSTELE Z MASÍVU
už od 159,- €

KAMENÁRSTVO
PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

Najväčší výber
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.

87-0031

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

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

tel.: 0915 880 808

62-0008

Nakupujte priamo od výrobcu.

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

87-0040

Volajte: 056 642 3290, 0915 915 535 valiskalubomir@stonline.sk

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

3

e-mail: osmoisolcompany@gmail.com

87-0031

VZLÍNAJÚCA VLHKOSŤ

škola, služby

4
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www.slovaktual.sk

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

85_0041

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

Výročia a udalosti
sa uskutočnilo v Nemecku verejné pálenie židovských kníh a voči
nacistickému režimu nepriateľských autorov.

75-50

10. mája 1933

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

NAJ - STRECHA s.r.o.

BEZ DEMONTÁŽE

MOJE RÚŠKO CHRÁNI TEBA,
TVOJE RÚŠKO CHRÁNI MŇA.

0940 776 203
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

49-0021

#ZOSTANDOMA

obnova: eternitových
plechových
plochých

MI20-19 strana-
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redakčné slovo / služby, domácnosť

michalovsko

Netriumfujme nad skromnosťou!
Skromnosť dostáva u nás deň čo deň
facky od rána do večera. Skromnosť
je vysmievaná v médiách, skromnosť je opľúvaná obmedzenou neobmedzenosťou, po skromnosti
dupú bagandže nevedomosti a nenávisti, egoizmu a samoľúbosti.
Boli časy, keď sa skromnosť považovala za cnosť. Moderní vykladači
„doby“ ju však vnímajú ako nedostatok sebavedomia. Ako čosi, čo ich drzo
obmedzuje v ich individuálnych potrebách a nárokoch. Porážať skromnosť
nadutosťou a rozťažnosťou je dnes in.
Obmedzení sa predsa neobmedzujú a
ani nedovolia, aby ich niekto nejak obmedzil – hoci všeobecne unzávanými
a demokraticky prijatými pravidlami.
Nariadeniami v čase krízy. Život medzi
neobmedziteľnými obmedzenými je
ťažký. Lebo skromnosť je tichá.
Ľudská samoľúbosť sa najviac prejavuje práve v záťažových životných
situáciách. Naopak, skromnosť je ťažko plniteľná forma dobra! Poslaním
človeka je konať dobro a vždy pomáhať ľuďom, zvlášť v ťažkých časoch.
Skromnosť sa rovná milosrdenstvu,
lebo človek len vďaka jedinej skromnosti už je milosrdný k druhým ľuďom,

5

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

neobťažuje ich svojimi nárokmi, netrápi ich svojim poukazovaním na nejakú dôležitosť. Skromný človek preto v
živote nikdy neprehráva. Jeho talenty
a hodnoty sa vďaka skromnosti nikdy
nezmenšujú, naopak, rastú.
Skromnosť taktiež vôbec neznamená slabosť, ako si myslia niektorí, čo
zo skromnosti majú vyrážky. V živote
spoločenstiev a národov kráča pýcha
pred záhubou. Úroveň kultúry je priamo proporcionálna spoločenskej a medzinárodnej skromnosti.
Nedajme sa zmiasť tým, že egoizmus je všade okolo nás. Nedajme sa
zmanipulovať takzvanými potrebami
egoistov a ich arogancie. Hoci akokoľvek nagélovanej, láskavo usmiatej a
sršiacej milotou – taká arogancia je
najnebezpečnejšia.
Skromnosť je bitá v tieto dni hlava
– nehlava. Je len na nás, či to
tak necháme.
Veľa síl na jej obranu,
vážení – s pozdravom

0950 266 604

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Už od 22.4.2020

OTVORENÉ

NOVÝOOM

SH

OWR

www.sumanabytok.sk

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

INTERIÉROVÉ
3527,32ľ,$51(
%(=3(Î12671

ľLĿNRYD

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

MI20-19 strana-
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66-0076

66-0075

ZĽAVA 35%

83-0147

NA CELÝ SORTIMENT

spravodajstvo / služby
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Milujme blízkych, no nebojme sa o nich Potrebujeme misionárov zmeny
Ľudia, milujme, empaticky stojme
pri svojich blížnych, buďme anjeli v
ľudských kožiach, ale nebojme sa o
blízkych. Strach zo seba dajme preč,
vyliečme naše obavy. Tie nás iba ničia, ba dokonca priťahujú nedobré
pokračovania.
Je dobré stať sa do určitej miery
„splachovacími“ - ak nás čosi zranilo,
spláchnime to. Von, nie do trinástej
komnaty, z ktorej po čase začnú pôsobiť naše neistoty. Nevytesňujme, harmonizujme. Strach je veľmi prepotrebná emócia, má nás chrániť, no ak mu
počas dlhšej doby dovolíme, aby nás
opanoval, zožerie nás. Nepestujme si v
sebe zranenia, oslabuje nás to.
Pomáhajme našim milovaným,
ktorí skutočne potrebujú našu pomoc.
No napomáhajme psychicky aj fyzicky
toľko, koľko sami vládzeme. Nie som
za to, aby sme si privodili „rakovinu
za dobrotu“. Je veľmi dobré odhadnúť
zlatý stred „na čo máme“ a rovnako
tak odhadnúť, kedy už naša nadpráca druhú stranu ešte viac oslabuje. Je
dobré prenechať zdravý kus práce aj na
chorého, lebo práve to ho môže rýchlejšie prinavrátiť do zdravého stavu.
Nerobme z druhých ešte väčšie kaliky,
ľútosť nie je láska.
A neraz sa tí starí ľudia korony vonkoncom neboja, oveľa viac prehnane a
škodlivo sa strachujú ich potomkovia.
Je to depeša pre nich samotných – ana-

lyzovať vlastné obavy. Milujme, no nebojme sa. Milujem svoju mamu. Bude
mať tento rok osemdesiat rokov. Ona sa
korony nebojí a dosť možné, že práve
preto sa jej nebojím ani ja. Odovzdala
mi svoj nezlomný pohľad na bytie, že
facky a zlé životné obdobia prichádzajú, ale nie sme tu preto, aby sme im
podľahli, ale aby sme sa im pevne postavili, porozumeli všetkým krízam a
premenili ich na skúsenosti, ktoré nám
zostanú navždy. Sú to perly, najväčšie
možné bohatstvo, ktoré je možno odniesť si zo života. Perly sa tvoria dlhé
roky, tak aj diamanty sa celia tlakom
horniny, neraz pri veľkých teplotách.
Rovnako tak aj najväčšie bohatstvá
ľudského ducha prichádzajú cez pády,
nedostatok, choroby, bolesť, krízy,
tlak... Nie sú to príjemné časy, ale každá zmena prináša aj neskutočné pole
nových možností.
Nebojím sa korony a nebojím sa ani
o mamu, nemocného svokra, ktorého
mám veľmi rád.
Milujme druhých, no nebojme sa o
nich. Prahnú po našej láske a pomoci,
nie po vyplašenosti a našich obavách.
Len veľmi slabého môže podporiť slabosť iného. Toho, kto chce plnohodnotne žiť a skutočne sa ozdraviť, teší
bezpodmienečná láska. A v tej niet ani
jediného odtieňu strachu.

» Pavel „Hirax“ Baričák

Motivátor,
autor úspešnej série kníh Šlabikár šťastia

Nedávno v Prahe ľudia protestovali
proti chaosu vo vláde. Chápem, že
niektorí politici nevedia, čo majú v
súčasnej situácii robiť. Oni to však nevedeli predtým a nebudú vedieť ani
potom. Jednoducho nevedia.
Sú aj takí, ktorí si v dnešnej dobe
môžu plniť svoje sny - predvádzať sa alebo sa hrať na diktátorov. Chaos je všade
okolo nás. Prečo by mal chýbať vo vláde?
Skúsme v týchto dňoch viac študovať teóriu chaosu, reziliencie a antikrehkosti. Nefňukajme a nenadávajme na
chaos. Môže spôsobiť kolaps, ale môže
nám priniesť aj prelomovú inováciu spoločnosti. Potrebujeme ju. Ľudia sa musia
vzdať pasivity a ilúzií, že „supermani“
zhora to vyriešia. Profesor Milan Zelený
hovorí, že zmeny v spoločnosti prichádzajú zdola, nie z ministerstiev. Hľadajme cesty, experimentujme, učme sa nové
veci a inovujme.
Slovensko má tri problémy - sme
prví v Európe v regionálnych rozdieloch,
prví v negatívnych následkoch zmien v
automobilkách a patríme k posledným v
inováciách. Máme čo robiť. Potrebujeme
misionárov zmeny. V regiónoch.
Všetko bude inak a nikto nevie ako.
Máme veľa odborníkov, ktorí vedia ana-

lyzovať minulosť, ale iba málo tých, ktorí
vidia kontúry budúcich zmien. Môžeme
sa aj uzatvoriť - do svojho ega a pocitu,
že majú patent na pravdu. Mám radšej
tých, čo pravdu hľadajú. Od tých, čo si
myslia, že ju našli radšej utekám. Namiesto najlepších praktík, potrebujeme
série experimentov. Namiesto lamentovania a čakania, že nám niekto pomôže,
potrebujeme akciu. Pomôcť si budeme
musieť sami. A pomáhať by sme mali aj
slabším okolo nás. Jasné, že potrebujeme
aj veľké zmeny - na Slovensku odstrániť
pijavice, ktoré roky vyciciavali našu
republiku a jej krajinu. Aj svet sa bude
musieť vysporiadať s vládou korporácií,
ktoré slúžia iba jedinej veci - rastu a zisku. Bez ohľadu na prírodu a ľudí. Mám
pocit, že koronavírus nás prišiel ochrániť
pred týmito nadnárodnými monštrami a
psychopatmi, ktorí ich
riadia. Nezakazujme
chaos, zakážme monopoly a obmedzme
diktatúru
peňazí.
Užívajme si rôznorodosť prírody a krásu
chaosu.

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
bol v Berlíne podpísaný dodatočný protokol o bezpodmienečnej
kapitulácii Nemecka.

9. mája 1945

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0071

0918 477 323 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

49-0020

oblastné zastúpenie pre východný región

.
020
5. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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riadková INZERCIA, zdravie / práca

michalovsko

my
to
dáme!
Otvorme si srdcia
a egÁ pokorme
Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma
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Ako znížiť podomácky krvný cukor
V čase písania tohto príspevku, 29.4.2020,
je na svete známych 3 161 563 diagnostikovaných prípadov s ochorenim COVID-19.
Vyliečených je zatiaľ 975 624 a zomrelo
žiaľ až 219 287 ľudí, zväčša vo vyššom
veku. Keď budete čítať tento článok, čísla
budú ešte vyššie.
Závisieť budú od zavedených opatrení, ich dodržiavania obyvateľmi a dopadom postupného uvoľňovania opatrení.
Mali sme šťastie, že sme neboli prvou európskou krajinou, kde sa koronavírus rozšíril.
Mali sme šťastie, aké v Taliansku a neskôr
aj Španielsku nemali. Sme svedkami rozšírenia nevídanej epidémie, neskôr nazvanej
pandémia, lebo postihuje a ovplyvňuje celý
svet. Sme príkladom pre mnohé krajiny.
Medzi zisteným prvým prípadom chorého
u nás a prvými karanténnymi opatreniami
zavedenými vládou uplynuli iba štyri dni.
Mali sme šťastie v pokračujúcich opatreniach, ktoré boli našou vládou správne načasované a tým aj vysoko účinné.
Mali sme šťastie aj v tom, že nie sme tak
vysoko tranzitnou krajinou, ako iné západoeurópske štáty.
A máme veľké šťastie aj v našich ľuďoch, ktorí sa s rozumnou pokorou podrobili opatreniam a zväčša akceptovali a porozumeli významu nastolených opatrení.

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

O aktivite ochorenia hovorí viac
údajov:
1. Počet aktívne infikovaných v konkrétny deň je u nás dlhšiu dobu nízky.
Pozorujeme nízke denné prírastky nových
nakazených.
2. Počet aktívne infikovaných – čo predstavuje počet všetkých pozitívnych znížený o počet vyliečených a počet zomretých.
U nás k dnešnému dňu (29.4.2020) je toto
číslo 885.
3. Deň začiatku epidémie – je deň, kedy
bol infikovaný 1 človek na 1 milión obyvateľov. U nás to bolo 8. marca 2020
4. Komunitné šírenie je u nás zatiaľ
úspešne pod kontrolou.
5. Máme stále málo nakazených zdravotníckych pracovníkov, čo je veľmi dôležitý
ukazovateľ možnosti liečby pacientov.
6. Index nákazlivosti R, schopnosť šírenia sa vírusu v populácii,
je ostro sledovaným ukazovateľom a výsledky sú
v súčasnosti priaznivé.
Ochorenie je na ústupe,
ak číslo R je menšie ako
jedna.
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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

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

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

SENIANSKE
RYBNÍKY

Sobrance
Michalovce
Trebišov

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

CNC operátor - programátor
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
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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

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

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

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

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

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

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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mikbau.sk@gmail.com
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