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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
"LETNÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA"

0940 234 800

www.zahradnictvo-uhrin.sk

Kurzy anglického,
nemeckého
a talianskeho jazyka
Akadémia vzdelávania Michalovce, Nám. slobody 3
Tel.: 0902 930 232, www.avmichalovce.sk

ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ
PRÁCE

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

87-0022

62-0021

87-0025

minibagrom

0907 572 001

00-0000

Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena
62-0018

62-0032

0907 924 947

ZÁHRADNÍCTVO

87-0004

ROZUMNÁ
PÔŽIÈKA
ROZUMNÁ PÔŽIČKA

Týždenne do 29 620 domácností

87-0019
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Navždy nás opustila pani Eva Kristinová

P RENÁJOM úžitkových vozidiel do 3,5t
A UTODOPRAVA
S ŤAHOVANIE


   
  
  

 

  
   

Navždy nás opustila významná divadelná a filmová herečka a recitátorka
Eva Kristinová (5. 8. 1928 - 14. 6. 2020)
vo veku nedožitých 92 rokov.

87-0043

0908 980 549

my
to
dáme!

GAUCH

s.r.o.

   
  
62-0007

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

Eva Kristinová začala štúdium na
bratislavskom Odbornom divadelnom
kurze v roku 1948. Už po prvom ročníku
ju vtedajší šéf činohry SND a súčasne
pedagóg Odborného divadelného kurzu Jozef Budský prijal za členku súboru
Slovenského národného divadla. Našej
prvej divadelnej scéne ostala bez prestávky verná ďalších takmer štyridsať rokov.
Eva Kristinová dokázala svoje postavy na divadelných doskách, v televízii a v
rozhlase vykresliť s psychologicko-realistickým detailom. Stvárnila ženy pevných
názorov, ktoré radšej ako ideály obetovali vlastný život. Pozornosť si získala
ako predstaviteľka shakespearových
postáv, ale aj v postavách hier nemeckého dramatika Bertolta Brechta. Preslávili
ju televízne spracovania titulných úloh
z Alžbety Anglickej, Márie Tudorovej
či Lucrezie Borgie a tiež rad postáv zo
slovenskej klasiky stvárnených pred kamerou – Kubo, Rysavá jalovica a ďalšie.
Vynikala v recitačnom umení. Prezident
SR Ivan Gašparovič udelil 1. septembra
2008 Eve Kristinovej Rad Ľudovíta Štúra
I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti
rozvoja slovenského divadelného umenia a kultúry.
Na divadelných doskách stvárnila
Eva Kristínová približne 80, väčšinou

dramatických postáv. Z jej vzťahu k ľudovej poézii, piesňam a obradom sa odvinula línia postáv slovenskej ženy - Zuza
Javorová v Ženskom zákone, či Zuzka v
Statkoch zmätkoch, Eva v Bačovej žene.
Protipólom jej ľudových postáv boli kreácie kráľovských typov žien, kde v prednese mohla uplatniť sklony k heroickému
pátosu, vzdoru a vášni – Lady Macbeth,
Kleito v Atlantíde, Gertrúda v Hamletovi.
„Buďte sami sebou! Neštylizujte
sa do póz, nekopírujte si na tvár masky
iných! Snažte sa využiť čas, ktorý máte
a bol vám daný, aby ste sa čo najviac dozvedeli dobrého, čo najviac potrebného
a potom uvidíte, že len na tom sa dá budovať celý svoj zmysluplný život. Keď do
seba naberiete plytkosť, tak už nikdy na
nej nebudete môcť nič stavať, lebo plytkosť je piesok. Ten sa rozsype.
V živote treba vybudovať pevné fundamenty a robiť to s radosťou a chuťou.“
(Eva Kristínová)
S úctou...

» red

Tel.:

VÝROBA
BRÁN, PLOTOV, ZÁBRADLÍ
kovaných-lamelových-ťahokov...
KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
lexanové prístrešky-schody
PREDAJ A MONTÁŽ
www.roakov.sk pletív-brán-stĺpikov

0907 869 671

87-0047

KOVANÉ
KOVAN
NÉ PLOTY
P LOTY

Potrebujete opraviť práčku, umývačku,

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

Sme tu pre vás.
ELEKTROSERVIS VALTIM Michalovce autorizovaný servis značiek Electrolux,
ZANUSSI, AEG, BOSCH, SIEMENS, gorenje, MORA a i.

STRECHY - čistenie - nátery - opravy
VÝ ŠK OV É PR ÁC E 0905 161 243

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

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€

s montážou 419€

kovanie ZDARMA
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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66-0006-1

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

iba prácu a náhradné diely.

34-0045-5

www.slovaktual.sk

85_0041

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

AKCIA - pre okres Trebišov - neúčtujeme prepravné náklady

87-0040

87-0027

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

0944 720 9ka
32

BEZ DEMONTÁŽE!

66-0126

Vaše ﬁnančné problémy vyrieši
FINANČNÁ OCHRANA 0905 638 627

NON STOP lin

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

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

PREPICHY
POD CESTY
62-0004

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

´
POMNIKY

ŠIROKÝ VÝBER
moderných
tvarov a farieb

AKCIOVÉ CENY

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

0919 082 596

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

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

s možnosťou NONSTOP
využitia
kamerového
systému

0908 580 291

87-0041

RENOVÁCIA
HROBOV

0905 308 280

87-0009

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

DLHY ? SÚDY ? DRAŽBY ?

Slovenská firma

MARCIN

KAMENÁRSTVO
PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

ZALUŽICE 89
85_0412

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

MI20-26 strana-

3

87-0031

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

3

43-0037-6

OBNOVA STRIECH

služby, domácnosť

87-0008

michalovsko

spravodajstvo, sudoku / služby
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Mandátna zmluva

Opäť možnosť odkladu poistného

Mandátnou zmluvou sa osoba označená ako mandatár zaväzuje obstarať určitú obchodnú záležitosť za odplatu pre
druhú osobu – mandanta, v jeho mene
a na jeho účet.
Obchodnou záležitosťou môže byť
napr. vedenie účtovníctva, poskytovanie
právnych služieb, uzatváranie poistných
zmlúv, predaj podniku a podobne. Mandátna zmluva je svojim obsahom a účelom
príbuzná príkaznej zmluve upravenou Občianskym zákonníkom a spolu s komisionárskou zmluvou a zmluvami o sprostredkovaní, resp. obchodnom vedení, ju
zaraďujeme medzi obstarávateľské zmluvy.
Mandátna zmluva pre svoju platnosť
vyžaduje naplnenie podstatných náležitostí. Medzi tieto náležitosti patrí určenie
zmluvných strán - mandant a mandatár.
Vymedzenie obchodnej záležitosti a spôsob zariadenia obchodnej záležitosti - obchodnú záležitosť, ktorú má mandatár v
mene mandanta vykonať, musí byť určité a
presne špecifikované. Poslednou podstatnou náležitosťou je odplata - v mandátnej
zmluve musí byť dohodnutá odmena pre
mandatára.
Mandátna zmluva patrí medzi neformálne zmluvné typy to znamená, že
zákon nevyžaduje písomne vyhotovenie.
Výnimkou je prípad, keď predmetom zmluvy je záväzok mandatára, ktorý spočíva vo
vykonaní právnych úkonov v mene mandanta, kde mandant musí udeliť písomné
plnomocenstvo.
Najpodstatnejšími
povinnosťami

Zamestnávatelia a SZČO majú možnosť odkladu poistného aj za jún
2020. samozrejme, až po splnení istých pravidiel.

mandanta je najmä odovzdanie mandatárovi informácie a veci, ktoré sú potrebné
na vykonanie obchodnej záležitosti a nahradenie mandatárovi účelne vynaložené
náklady a dohodnutú odmenu. Obsahom
povinností mandatára je zas postupovať
pri výkone obchodnej záležitosti s odbornou starostlivosťou, vykonať obchodnú
záležitosť osobne, ak zmluva neurčuje inak
a odovzdať mandantovi veci, ktoré od neho
prevzal za účelom vykonania obchodnej
záležitosti, vrátane povinnosti nahradiť
prípadnú škodu, ktorú spôsobil na týchto
veciach.
Medzi najčastejšie dôvody zániku
zmluvy patrí splnenie záväzku, teda vykonanie obchodnej záležitosti. Vzájomná dohoda o ukončení a taktiež samozrejme smrť
mandatára, resp. zánik, ak mandatárom
bola právnická osoba. Mandátnu zmluvu
však možno za zákonom ustanovených
podmienok aj vypovedať, a to buď čiastočne alebo v celom rozsahu. Účinnosť výpovede nastáva okamžite, ako je výpoveď
doručená druhej strane. Pri výpovedi zo
strany mandatára však nastáva účinnosť
výpovede až koncom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená mandantovi.

ného na sociálne poistenie za mesiac
jún 2020 Sociálnej poisťovni predložili
čestné vyhlásenie. Formulár čestného
vyhlásenia Sociálna poisťovňa v týchto
dňoch pripravuje a o jeho zverejnení na
Zamestnávatelia a samostatne zá- webovej stránke bude včas informovať.
robkovo činné osoby (SZČO) majú prePokles obratu resp. príjmu z poddĺženú lehotu na zaplatenie poistného nikania oznámi odvádzateľ Sociálnej
za jún 2020 až do 31. decembra 2020. poisťovni práve prostredníctvom elekVyplýva to z nariadenia vlády o splat- tronického formuláru. Zaslanie jeho
nosti poistného na sociálne poistenie elektronickej verzie zabezpečí rýchlu
v čase mimoriadnej situácie, núdzo- spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej
vého stavu alebo výnimočného stavu splatnosti poistného. Ak nemá prístup
vyhláseného v súvislosti s ochorením k internetu, bude môcť Sociálnej poisCOVID-19 zo 17. júna 2020.
ťovni doručiť jeho listinnú podobu.
Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac jún 2020 do
31. decembra 2020 platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO,
ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej
činnosti v uvedenom mesiaci poklesol
o 40 percent a viac. Lehota splatnosti
poistného na sociálne poistenie za jún
2020 sa za zamestnancov nemení.
Pri odklade splatnosti za mesiac
jún 2020 dáva Sociálna poisťovňa do
pozornosti zamestnávateľom a povinne poisteným SZČO, aby na účely určenia predĺženej lehoty splatnosti poist» Zdroj: SP

Výročia a udalosti
Ján Pavol II. navštívil Prešov a modlil sa Akatist s gréckokatolíckymi veriacimi.

2. júla 1995

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0918 477 323 | www.balkona.eu
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Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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oblastné zastúpenie pre východný región

4

.
020
6. 2
30.

splátky od 149 €

splátky od 98 €

S 5
3 1
U

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady
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A sú tu zas

52-0003-77

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
bola Podkarpatská Rus anektovaná Sovietskym zväzom.

29. júna 1945

STROJOVÉ
POTERY

0948 300 988

85_0163

Nie, nie je na vine Medard – vravia meteorológovia a argumentujú, že
Medard „prší od západu“, kým toto počasie, ktoré tu v júni máme, prichjádza
od východu. Je mi veľmi ľúto všetkých
pracovitých ľudí, ktorým živel v sekunde zmenil ich domovy, celoživotné
dielo, na skládku už viac nepoužiteľného odpadu. Určite v rámci mojich
osobných možností nejako pomôžem.
Lebo ľudia si majú pomáhať. To ich
robí ľuďmi.
Ľúto mi je pri pohľade na takú
spúšť. O to viac ľúto, že sa pravidelne a
čoraz častejšie opakuje. Viac menej prichádza s každým lokálnym silnejším
či časovo dlhším dažďom. Zaplavujú
nás malé potôčiky a jarky, priekopy.
Každý rok. A každý rok vidíme tie isté
obrazy a počujeme tie isté výpovede vo
večerných spravodajstvách – hádam
už od „Jarovníc“. Tamojšia tragédia
sa udiala takmer pred štvrťstoročím.
Áno, čas letí. Iba reči akosi zostávajú. Ustaraní starostovia, čakajúci na

akési spasiteľské eurofondy, občania
poukazujúci na nevyčistené priekopy,
potôčiky. A koľkože hektárov lesa to za
to štvrťstoročie z našej krajiny zmizlo?
Koľko pôdy sme zaasfaltovali, zabetónovali?
Nuž, „za starých čias“, keď ešte žili
gazdovia a keď tí gazdovia ešte gazdovali, bolo všetko akosi inak. Každý
si pred domom svoju priekopu pravidelne čistil aj bez eurofondov, z hory
doviezol iba toľko dreva, koľko potreboval na stavbu či opravu chalupy, z
kameňov na roliach staval hrádze, medze, na ktorých vyrastali remízky, vedel, že na svahu sa orie po vrstevnici a
nie v smere spádu toho svahu. Aj domy
si naši predkovia v určitých lokalitách
stavali na vyvýšenú „deku“, neraz aj
meter nad úroveň okolitého terénu.
Naši predkovia to vedeli a dokázali sa pred prívalmi vody
účinne brániť. My máme
poistky v poisťovniach a
oči pre plač. Ale to naozaj
nestačí. Treba sa vrátiť k
rozumu. K prírode. K
ohladuplnosti k nej.
Je najvyšší čas.
S pozdravom

0918 217 665
www . pr of il in ves t.s k
27-0014-9

Povodne. Kým pred dávnejšími desaťročiami našich predkov zaplavovali veľké vodné toky, dnes nám
ničia domovy a záhrady potôčiky a
jarky.
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Čo s nešťastným nájomným

Peniaze, moc a sláva

Ministerstvo hospodárstva Sloven- nájme majetku štátu je upravený v § 13c
skej republiky môže na základe zá- ods. 6 zákona o poskytovaní dotácií,
kona o poskytovaní dotácií poskyt- podľa ktorého sa nájomné počas obnúť dotáciu na úhradu nájomného, dobia sťaženého užívania za prenájom
ak užívanie predmetu nájmu bolo nehnuteľného majetku štátu znižuje na
v súvislosti so zamedzením násled- polovicu, ak správca ako prenajímateľ
kov šírenia nebezpečnej nákazlivej podá žiadosť o dotáciu na úhradu náľudskej choroby COVID-19 znemož- jomného. O zvyšok pôvodne dohodnunené.
tého nájomného (vo výške 50% nájomného) správca požiada v mene nájomcu
Dotácia sa týka tých nájomných formou elektronického formulára od
vzťahov (vrátane nájmov majetku štá- ministerstva hospodárstva.
tu), ktoré vznikli najneskôr 1. februára
V konečnom dôsledku nájomca
2020, ktorých predmetom je miestnosť de facto priamo neuhradí správcovi
alebo jej časť alebo súbor miestností žiadne nájomné, pretože pôvodne dourčené rozhodnutím stavebného úradu hodnuté nájomné sa zníži o polovicu
na iné účely ako na bývanie a v ktorých zo zákona a zvyšná časť pôvodne donájomca predáva tovar alebo poskytuje hodnutého nájomného bude správcovi
služby konečným spotrebiteľom vráta- uhradená na jeho účet z dotácie minisne súvisiacich obslužných priestorov terstva hospodárstva.
a skladových priestorov, alebo trhové
miesto. Nepôjde teda o nájomné vzťahy, ktorých predmetom je nájom stavieb alebo pozemkov.
Aj keď je príjemcom dotácie na
úhradu nájomného nájomca, o dotáciu
žiada prenajímateľ v mene nájomcu
a na svoj vlastný účet. V nájomných
vzťahoch uzatváraných podľa zákona
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“) sa za prenajímateľa
považuje Slovenská republika, zastúpená príslušným správcom majetku
štátu (ďalej len „správca“).
Osobitný režim počas pandémie pri
» Zdroj: MF SR

Sú ľudia, ktorých ničí alkohol, drogy
alebo hazardné hry. Mení sa ich správanie a výzor. A sú aj ľudia ktorých
menia peniaze, moc a sláva. Mení sa
ich správanie aj výzor.

si, že sú na tom ešte horšie ako tí prví.
Tých prvých ľudia často ľutujú, tých
druhých nenávidia. Tí prví sú už na dne,
tých druhých pád ešte čaká. Niektorým
moc stúpla do hlavy tak, že sa budú prezliekať z oblekov do väzenského úboru.
Tí prví končia niekedy na ulici, tí Ešte aj na súdoch vystupujú arogantne
druhí na rôznych VIP večierkoch. Strá- a sebavedomo. Tí, ktorí sa ocitli na dne
cajú postupne citlivosť k svojmu okoliu sa pokúšajú vstať. Pyšní a sebavedomí
a dovoľujú si stále viac. Sú nenásytní, egocentrici tiež padli, ale nevšimli si to.
arogantní a myslia si, že zákony pre nich Chudobní a hladní sa zachránia skôr, ako
neplatia.
bohatí a presýtení.
Poznám jedného „podnikateľa.“ KuMnísi sa pripravovali na boj proti zapuje si drahé autá a užíva si luxus - z pe- maskovanému zlu v púšti. Evagrius Pontňazí, ktoré mu zarábajú iní ľudia. Neváži ský alebo Ján Kasián hovorili o tom, že
si ich a chce z firmy stále viac - služobný dobré veci sa môžu stať pre človeka zlými,
Rolls - Royce a ďalšie márnivosti. Svojimi ak ich nezvládne - napríklad maškrtnosť
drahými hračkami sa rád vychvaľuje v ča- a závislosť na vyberaných jedlách, zlé
sopisoch. S ľuďmi ho spájajú len peniaze myšlienky, láska k peniazom, hnev, nea cesta k moci. Túži po obdive a kupuje si schopnosť naplniť sa radosťou, lenivosť a
v médiách o sebe obdivné články. Penia- chvastanie sa.
ze sa pre neho stávajú drogou - potrebuje
Kto je viac ohroich viac a viac. Pomáhajú mu získať moc a zený zlom - tí, ktorí
falošnú slávu.
stratili všetko, alebo
Sú dve skupiny ľudí, ktorí majú prob- ti, ktorí chcú všetko
lém. V jednej sú ľudia, ktorí skončili na mať? Tí, čo skončili
ulici, nemajú peniaze ani strechu nad na ulici, alebo tí,
hlavou. Alkohol im pomáha prežiť a stá- ktorí bývajú
vajú sa na ňom závislí. V druhej skupine za vysokými
sú tí, ktorí majú nadbytok peňazí a sta- plotmi?
vajú sa závislí na moci a sláve. Myslím
» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
spáchal Gavrilo Princip v Sarajeve atentát na Františka Ferdinanda,
následníka rakúsko-uhorského trónu a synovca cisára Františka Jozefa I..

33-0051

28. júna 1914
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riadková inzercia / práca, služby

Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom &%+ßȶàK>àMOȚ@RàSàȴ /
MY JU PONÚKAME!

*2ȅ&ààȅß+6

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
michalovsko@regionpress.sk

Výhodné platové podmienky. Ubytovanie zabezpečené a hradené. Možnosť záloh a nadčasov.
Prax podmienkou. Náplň práce: Obsluha, nastavovanie a údržba strojov.

+à-/ǳ!2à",àȴ/

PRAVIDELNÝ TURNUS.
UBYTOVANIE ZDARMA, DOVOZ ZO SLOVENSKA
ƠÐ,Ð.0!-4'1)-Ð Ð2'#ƠÐ8"0+

Bližšie informácie na tel. čísle

7Ȅ)&1ßàȅ&3,1,-&0

61_0025

*&),*à)ß ,à73,)'1ß
saludosro@gmail.com

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

Príjmeme
ZORAĎOVAČOV
do ČR

%ɥ"ǳ1ßà-/ǳ!2à

ͽͽààà ààͽàà

7

0915 932 584.

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09
85_0403

NEMÁTE PRÁCU

michalovsko

MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

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

HĽADÁ

extérnych spolupracovníkov
člen ONLINE

PANELU

člen adMeter

PANELU

schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

Výročia a udalosti
zomrel Jim Morrison, americký spevák
(* 1943).

3. júla 1971

33-0050

(el. meranie médií smartfónom)

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02 / 208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

INZERCIA

Marianna Sovjaková 0907 895 864

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.

TIP na výlet

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

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

Zemplínska Šírava

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

47-095

Najčítanejšie regionálne noviny

STROJOVÉ
POTERY
www.mikbau.sk

STROJOVÉ
S
TROJOVÉ O
OMIETKY
MIETKY

+421 948 912 937
+421 918 048 257
mikbau.sk@gmail.com

MI20-26 strana-

8

85 0406

8

