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Prečo preplachovanie (čistenie)?
Zvýši výkon radiátorov a tepelný výkon
Predĺži životnosť kotla
Zníži náklady na opravy a servisné zásahy
Zníži spotrebu paliva a náklady na vykurovanie
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ČO ČISTÍME?
Radiátory, podlahovka, solar, vymenníky, bytovky

PREÈISTÍME VÁS...
MIKI–SAMO

0905 331 493
mikisamosro@gmail.com
www.kurenar-vodar.sk
Družstevná 1184/2, SEČOVCE
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KONTAKTUJTE  NÁS:
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POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

POSTELE Z MASÍVU
už od 159,- €

tel.: 0915 880 808

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

Zdravotné ortopedické
matrace od 99,-€
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

62
-0
00

4

PREPICHY
        POD CESTY
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ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ

PRÁCE

0907 572 001
minibagrom

87
-0
01

9

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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2ROZUMNÁ PÔŽIČKAROZUMNÁ PÔŽIÈKA
0907 924 947
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0911 420 200
0917 240 135

ARTEL Nám. Osloboditeľov 2 (budova SATUR), Michalovce

RÝCHLOSERVIS MOBILNÝCH TELEFÓNOV
- výmena displeja, vstavaných batérií a iné
- výkup a predaj mobilných telefónov
- odblokovanie
- batérie, kryty, nabíjačky
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0908 979 512

PLOŠNÁ
INZERCIA................................
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 270€
s montážou 419€všetky dvere

SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

 Košice, Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda
   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. poschodie

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

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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www.slovaktual.sk
0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk
MICHALOVCE

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

AKCIOVÉ CENY

POMNIKY´
ŠIROKÝ VÝBER

moderných
tvarov a farieb
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OPRAVY A SERVISOPRAVY A SERVIS

0905 308 280

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

Týmito slovami sa minulú sobotu 
vyznala istá moderátorka komerč-
ného média z pocitov, ktoré preží-
va, keď prichádza do nášho hlav-
ného mesta a vidí tabuľu s nápisom 
Bratislava.

„Konečne život“, vravím si vždy, 
keď opúšťam moje rodné a dlhé roky 
milované mesto Bratislava. Milujem 
totiž civilizáciu vidieka, vidieckej 
obce, s jej medziľudskými vzťahmi, s 
jej nefalšovanou prostou úprimnos-
ťou (pretože akákoľvek falošnosť je tu 
zjavná ako naháč na hlavnom námes-
tí nejakej metropoly). Milujem vidiek 
s malými kamennými obchodíkmi a 
poštou, kde každého poznajú aj bez 
žltého lístka po mene.

Renomované nemecké, britské a 
americké médiá sa zaoberajú novým 
fenoménom, ktorý sledujú už dlhší 
čas. Inteligentní, citliví a pracovití 
ľudia opúšťajú veľké mestá. Do určitej 
miery je to dôsledok pandémie, ale 
tento jav nemá korene iba v nej. Vo 
veľkých mestách je veľa násilia, nie-
len fyzického. Akéhokoľvek, kariér-
neho, medziľudského, darí sa v nich 
nenávisti.

Ľudia v nich protestujú proti 
všetkému a každému, lebo nie sú spo-
kojní s vlastnými životmi, ani sami 
so sebou. Ventilujú svoju nenávisť, 
závisť, svoje komplexy a svoje osob-
né krivdy na verejných protestoch, 

kde sa vykričia, kde si zanadávajú a 
kde – našťastie u nás zatiaľ nie – si 
udrú, kopnú, rozbijú, kde môžu pustiť 
svoj vandalizmus a deštrukciu z uzdy 
bežne inak akože slušných ľudí. Dav 
je pre nich indiferentná hmota, plná 
anonymity, priestor pre sebarealizá-
ciu.

Civilizácia nespočíva v neustá-
lom kriku, v nepretržitom sťažovaní 
sa, vo frfľaní, v agresivite a v egoizme, 
večer spláchnutými kolou a zajede-
nými popcornom vo veľkokine alebo 
presedením v baroch. V tom štádiu sa 
rozpadol vraj navždy večný Rím.

Veľké mestá sú už v mnohých kra-
jinách v rukojemníctve nenávisti, zlo-
by, ničenia, kariérizmu cez mŕtvoly, 
kým na vidieku sa ešte stále civilizo-
vane tvorí a zmysluplne aktívne žije. 
To nie je môj poznatok, to je zistenie 
najčítanejších európskych mediál-
nych titulov. A zisťujem, že až prekva-
pivo pravdivé. Veľké mestá sú plné 
negatívnej energie, v ktorej sa vyžíva-
jú mnohí, mysliac si, že sú „konečne 
v civilizácii“. Najviac však 
tí, ktorí v podstate pre ni-
koho iného, ako pre seba 
samého – nežijú.

Želám vám život v 
službách života, veď 
vy už viete, ako to 
myslím.

S pozdravom

„Konečne civilizácia“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Poľnohospodárom pomôžu pri se-
zónnych prácach evidovaní neza-
mestnaní. Ministerstvo práce, so-
ciálnych vecí a rodiny pripravilo v 
spolupráci s ministerstvom financií 
a výborom NR SR pre pôdohospo-
dárstvo a životné prostredie nový 
projekt na podporu zamestnávania 
uchádzačov o zamestnanie v odvet-
ví poľnohospodárstva. 

Nedostatok sezónnych pracovní-
kov v poľnohospodárstve pomôže rie-
šiť tzv. inštitút sezónnej práce, ktorým 
podporíme vytvorenie 5 000 nových 
pracovných miest. „Je to veľmi vý-
znamné v číslo v časoch, keď sa snaží-
me pracovné miesta udržať. Podstatou 
projektu je, aby ovocinári a zeleninári 
mohli zamestnávať našich evidova-
ných nezamestnaných pri zbere úrody, 
pri zakladaní úrody. Chceme nahradiť 
to, že v čase zatvorených hraníc hrozi-
lo, že nám tohto roku v tejto sezóne zo-
stane úroda na poliach, v sadoch,“ vy-
svetlil minister práce, sociálnych vecí a 
rodiny Milan Krajniak.

Na projekt vyčlenil 12 miliónov eur 
rezort financií. Poslúžia na preplácanie 
odvodov na zdravotné a sociálne pois-
tenie a na starobné dôchodkové spore-
nie. Maximálna výška finančného prí-
spevku na jedného zamestnanca bude 
398,52 eura na mesiac, čo sú odvody 
zamestnanca pri hrubej mzde 820 eur. 
Príspevok na jedného zamestnanca 

budeme poskytovať najviac 6 mesia-
cov, pričom maximálna výška pomoci 
je 2 390 eur na zamestnanca. „Pracov-
né miesta v poľnohospodárstve bude-
me podporovať týmto spôsobom až do 
konca roka 2021. Podpora nie je via-
zaná iba na obdobie koronakrízy, ale 
budeme ňou pomáhať ľuďom aj v budú-
com roku,“ informoval minister práce.

Minister financií tento projekt 
podporil.„Chceme, aby práca v tomto 
odvetví bola atraktívna aj pre našich 
občanov, aby mohli pomôcť poľnohos-
podárom tú úrodu vypestovať aj zo-
zbierať a mohli si tak finančne vylepšiť 
svoju situáciu. Verím, že projekt prine-
sie veľmi dobré ovocie nielen v podobe 
ovocia a zeleniny, ale aj v podobe toho, 
že bude impulzom do ekonomiky,“ 
konštatoval minister financií Eduard 
Heger.

Milióny od štátu na sezónne práce

» red
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Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností 
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

V prípade záujmu nás kontaktujte na 
tel.č. 0907 121 212 resp. na 

e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca 
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností, 
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím 

našich technických, právnych a finančných služieb.

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI
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Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

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

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

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

Plechová strešná krytina
od slovenského výrobcu

a ďalšie klasické 
NAJLEPŠIE CENY

6 �/m�
s DPH

krytiny za
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ZALUŽICE  89
tel.: 056/647 14 38

kamenarstvo.marcin@marstone.sk
0907 993 558  �  0911 306 467

k

KAMENÁRSTVOKAMENÁRSTVO
Žulové pomníky

Hrobky
Cintorínske doplnky

*
*

*

PREDAJ

MARCINMARCIN
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Potrebujete opraviť práčku, umývačku,
sušičku, sporák, varnú dosku, vstavanú rúru, či kávovar?

AKCIA - pre okres Trebišov - neúčtujeme prepravné náklady
                                                                   iba prácu a náhradné diely.

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

Sme tu pre vás. 
ELEKTROSERVIS  VALTIM  Michalovce -
autorizovaný servis značiek Electrolux,

ZANUSSI, AEG, BOSCH, SIEMENS, gorenje, MORA a i.

s

87
-0
04

30908 980 549

P RENÁJOM úžitkových vozidiel do 3,5tP RENÁJOM úžitkových vozidiel do 3,5t

A UTODOPRAVA

S ŤAHOVANIE

A UTODOPRAVA

S ŤAHOVANIE
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Berehovská 2213/13, TREBIŠOV
nabintplus@gmail.com

0917 062 447     0948 760 768

PLASTOVÉ OKNÁ BEZPEČNOSTNÉ DVERE

VSTAVANÉ SKRINE BENÁTSKE FARBY-OMIETKY
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TIP
na výlet

Kláštor
LELES
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!

w w w . p r o f i l i n v e s t . s k
0918 217 665
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V týchto dňoch si ešte niektorí one-
skorenci preberajú na poštách po-
zdravy od správcov bytových spo-
ločenstiev. Do konca mája mali byť 
totiž doručené vlastníkom bytov 
vyúčtovania nákladov. Lenže, čo ak 
niečo nesedí?

Ak vlastník bytu nie je spokojný s 
výsledkom reklamácie ročného vyúč-
tovania nákladov za plnenia služieb 
spojených s užívaním bytu, môže sa 
obrátiť na Štátnu obchodnú inšpekciu. 
Toto právo však majú iba vlastníci v 
tých bytových domoch, ktoré sú spra-
vované na základe zmluvy o výkone 
správy správcovskou spoločnosťou.

Doba reklamácie a úhrady preplat-
ku alebo nedoplatku je vždy uvedená 
na ročnom vyúčtovaní alebo v zmlu-
ve o spoločenstve alebo v zmluve o 
výkone správy. Štandardná lehota na 
reklamáciu je do 30 dní od doručenia 
vyúčtovania. Reklamácia by mala byť 
vybavená podľa zákona o ochrane 
spotrebiteľa tiež do 30 dní. Najskôr by 
ste mali nedoplatok zaplatiť a potom ho 
reklamovať.

Ak dom spravuje spoločenstvo 

vlastníkov bytov, reklamáciu treba ad-
resovať rade, ktorá je dozorným orgá-
nom. Ak sa so spoločenstvom vlastník 
nedohodne, o spore môže rozhodnúť 
súd. To sú však krajné riešenia.

Najefektívnejšou sa stále zdá ces-
ta vznesenia námietky vedeniu spolo-
čenstva vlastníkov bytov a to požiadať, 
aby rokovalo so správcom bytového 
spoločenstva. Spravidla je to schodná 
cesta, niektoré položky sa dostávajú 
do vyúčtovania naozaj omylom a nikto 
nemá problém ich opraviť. Ak je námie-
tok viac, dobrý správca vykoná revíziu 
vyúčtovania položku po položke, zvolá 
schôdzu vlastníkov a na nej vysvetlí 
jednotlivé sumy.

Niekedy si problémy vo vyúčtovaní 
spôsobujú aj vlastníci sami, napríklad, 
ak včas neaktualizujú počet obyvate-
ľov bytu a podobne.

Námietky k vyúčtovaniu 
nákladov za byt

» red
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Svätý Otec František už začal pri-
jímať aj skupinové audiencie, kto-
ré boli počas obdobia pandémie  
takmer tri mesiace zrušené. V pia-
tok 29. mája prijal kardinála Feli-
peho Barbarina, emeritného arci-
biskupa Lyonu, spolu s delegáciou 
komunity s názvom Lazare.

Toto združenie, ktorého členovia sa 
delia o svoje príbytky s bezdomovcami, 
založil vo Francúzsku v roku 2011 laik 
Étienne Villemain. Bol to práve on, kto-
rý Svätému Otcovi navrhol myšlienku 
ustanoviť Svetový deň chudobných, 
uviedol v svojom článku denník La 
Stampa.

V dôsledku opatrení spojených s 
pandémiou prišlo na stretnutie s pá-
pežom len osem osôb, ostatní členovia 
sa s ním však spojili prostredníctvom 
videokonferencie, ktorá trvala viac než 
hodinu.

Jednou z otázok, na ktoré odpove-
dal pápež, bola otázka o dôstojnosti 
človeka, najmä s mentálnym postihnu-
tím. „Môžeš byť ten najlepší športovec, 
môžeš mať železné zdravie, ak však 
nemáš dôstojnosť, je to nanič”, pretože 
dôstojnosť je „podmienkou k dobrému 
životu“. Je to „spôsob ako žiť pred Bo-
hom a druhými“, „s celou tou vnútor-
nou silou vyplývajúcou z toho, že si 
Božím dieťaťom“ a zároveň i s pokorou.

Ďalšou témou bolo - odpúšťať, aby 
nám bolo odpustené. Naučiť sa to nie-
kedy trvá i celý život, preto je dôležité 
postupovať s pokojom a pokorou, až 
kým sa nám neuzdraví srdce, vysvetlil 
pápež. Naopak, ako ďalej zdôraznil, 
nenávisť a zášť sú „zlým bohatstvom“. 
Treba žiť „s Evanjeliom v ruke a v srd-
ci“, „život kresťana musí byť svedec-
tvom“.

Pri stretnutí sa hovorilo aj o dôleži-
tosti chudoby srdca, a to aj u kňazov a 
zasvätených osôb. Členovia združenia 
Lazare položili pápežovi otázku, či by 
mohli otvoriť svoj dom aj vo Vatikáne. 
Svätý Otec im odporúčal modliť sa za 
to. Na záver všetkým odporúčal reflek-
tovať nad otázkou: „Akým spôsobom 
odpovedáme na veľkodušnosť a lásku, 
ktorú sme prijali?“

Môžeš mať železné zdravie, 
ak však nemáš dôstojnosť...

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas

 www.odb-injektaz.sk
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TIP na výlet

Zemplínska Šírava
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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

Marianna Sovjaková  0907 895 864

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

párny týždeň: 
Michalovce, Močarany, Topoľany, 
Vrbovec, Budkovce, Čičarovce, 
Dúbravka, Jovsa, Kaluža, Kloko-
čov, Krásnovce, Kusín, Lastomír, 
Nacina Ves, Palín, Pozdišovce, 
Rakovec nad Ondavou, Sliepkov-
ce, Strážske, Trhovište, Trnava pri 
Laborci, Zemplínska Široká, Sob-
rance, Trebišov, Cejkov, Hriadky, 
Zemplínske Hradište 

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

michalovsko@regionpress.sk

Redakcia: Štefánikova 44
 MICHALOVCE

Michalovce

Sobrance

Trebišov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
extérnych spolupracovníkov

člen ONLINE PANELU 
schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

člen adMeter PANELU
(el. meranie médií smartfónom)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
02 / 208 508 14, e-mail: anketari@median.sk
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LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

v Kráľovskom Chlmci

Kontakt:
0948 378 553

Preukaz odb. spôsob. NUTNÝ!
Nástup ihneď !
750 € brutto/ mesiac

15. júna 2019 bola inaugurovaná do 
funkcie prezidentka Slovenskej re-
publiky Zuzana Čaputová. V parla-
mente predniesla svoj prejav o stave 
spoločnosti, ktorému sa médiá i po-
litici venovali dostatočne. Už menej 
sa zaujímali o jej názory na to, v čom 
by sme sa mali poučiť z nedávnej 
krízy. Z jej zamyslenia vyberáme:

„Kríza, ktorá nás zastihla, má svoje 
tragické dopady na zdravie a životy ľudí. 
Ale má aj svoje pozitívne stránky. Uká-
zalo sa, že keď ako spoločnosť máme 
rovnaký cieľ, dokážeme veľké veci. 

Prejavili sme veľkú dávku sú-
držnosti, solidarity a disciplíny. Boli sme 
ochotní prijať obmedzenia a správali 
sme sa naozaj príkladne. 

Kríza našim svetom otriasla a 
umožnila nám pozrieť sa na svet inak. 
Zastaviť sa, stíšiť sa a naplno prežiť to 
málo, čo nám po prijatí prísnych opat-
rení zostalo – kontakt so svojimi najbliž-
šími. 

Zrazu sme dýchali čistejší vzduch, 
na uliciach sme sa nemuseli vyhýbať toľ-
kým autám, ukázalo sa, že do obchodu 

nemusíme chodiť tak často, ako sme boli 
zvyknutí predtým a potvrdilo sa, že pra-
covať sa dá aj z domu. Uvedomili sme si 
hodnotu blízkosti, silu objatia, sociálne-
ho kontaktu. 

Začali sme sa viac zaujímať o príro-
du, lebo sme v nej našli útočisko v čase 
pandémie. Začali sme pozorne počúvať 
vedcov a expertov. Už vieme, čo zna-
mená samota a pocit vylúčenia zo spo-
ločnosti, keď sme zostali zavretí doma. 
Pocítili sme, akí sme slabí. Dnes už vie-
me, že krízu by sme nezvládli bez ľudí, 
ktorí často nedostávajú za svoju prácu 
adekvátnu odmenu - personál nemocníc 
a zdravotníckych zariadení, lekári a le-
kárky a všetci pracujúci v službách, kto-
ré nám v čase krízy zabezpečovali naše 
základné potreby - predavačky a preda-
vači v obchodoch, lekárnici a lekárničky 
a mnohí ďalší.

A to najdôležitejšie, čo nám kríza 
ukázala je, že bez obrovskej angažo-
vanosti ľudí a ochoty pomáhať jeden 
druhému, by sme to nezvládli. Myslime 
na to vždy, keď pred nami budú stáť ďal-
šie veľké výzvy a držme spolu aj naďa-
lej.“

Prezidentkin rok vo svetle pandémie

» redakčne krátené

TIP
na výlet

Kaštieľ
STREDA nad Bodrogom
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