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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
Týždenne do 29 620 domácností

"LETNÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA"

Drc AURA ponúka diagnostické
špeciálne biorezonančné vyšetrenie
- hĺbkové, rýchle, bez vedľajších účinkov

Kurzy anglického,
nemeckého
a talianskeho jazyka

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

OBNOVA STRIECH

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

NONSTOP

0908 580 291

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

BEZ DEMONTÁŽE!

0907 572 001

0905 308 280

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

ROZUMNÁ
PÔŽIÈKA
ROZUMNÁ PÔŽIČKA
0907 924 947

99€

0907 148 965
0905 195 458

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

10 DEKOROV

62-0021

43-0037-6

DVERE
PODLAHY
UL. ŠPORTOVÁ 29, MICHALOVCE (ZIMNÝ ŠTADIÓN)

www.baudom.sk info@baudom.sk

TEL. 0907 338 488
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SKLADOM

OSB DOSKY

87-0053

69€

STUDNE

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

INTERIÉROVÉ DVERE
2 DEKORY

za NAJLEPŠIU CENU !!!

Slovenská firma

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

PORTA

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

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

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

PRESTON

62-0004

OPRAVY A SERVIS

minibagrom

87-0008

87-0004

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ
PRÁCE

87-0009

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

87-0019

Akadémia vzdelávania Michalovce, Nám. slobody 3
Tel.: 0902 930 232, www.avmichalovce.sk

PREPICHY
POD CESTY

62-0032

00-0000

Najbližší termín: 7.8.2020

00-0000

Objednávky: 0948 247 308

87-0025

už aj v Michalovciach

www.drcaura.sk

33-0063
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2

rokov
na trhu

Učíme sa chodiť

PLECHOVÉ
GARÁŽE

3x5m

399€

Niekto venuje najväčší podiel svojej životnej energie, elánu a času
na to, aby sa naučil, ako “v tom
chodiť”.

Dovoz a montáž
ZDARMA
87-0029

11

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

0917 062 447

0948 760 768

Berehovská 2213/13, TREBIŠOV
nabintplus@gmail.com
PLASTOVÉ OKNÁ

VSTAVANÉ SKRINE

Najčítanejšie regionálne noviny

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

BENÁTSKE FARBY-OMIETKY

Mnohí sú v tejto disciplíne skvelí
naprieč časom, bez ohľadu na spoločensko-politické pomery, členstvo v
množstve aktuálne vhodných strán
či zápise v registri ŠTB. Poznáme ich,
takmer každý tu na Slovensku pozná
toho svojho “eštébáka” či “boľševika”, dnes - “demokratického kapitalistu”, najčastejšie s výrazným, ak nie
až “rustikálnym” ľavicovým cítením.
Cítením. Konaním už vôbec nie. A
vieme, že kto má dobrý nos, ucíti včas
kadečo.Včas vhodne iba pre neho - výhradne.
Potom máme malinké deti, ktoré
sa učia zvládať prvé krôčiky životom.
Máme ľudí po úrazoch, haváriách a tí
sa tiež neraz učia chodiť opäť. Väčšina z nich sa aj naučí a tým ostatným
musíme pomáhať, už len preto, že sme
ľudia. Niektorí sa po zlomeninách stavajú na nohy opakovane. Lebo človek
má stáť, rovno stáť a ísť. To je jeho
údel, bez ohľadu na okolnosti.
Treba stáť, sme predsa preto ľuďmi, aby sme za každých okolností

stáli. Podľa možnosti a zmyslu pre
slušnosť - rovno! Známy legendárny
pesničkár Karel Kryl má v jednej pesničke konštatovanie - “zaujímame postoje, namiesto toho, aby sme stáli”.
Málokedy sa hrá, keď už náhodou aj
tento autor, tak väčšinou - “vrah o morálke káže”. To je síce tiež aktuálna,
ale úplne iná téma. Niekedy čoskoro
sa k nej vrátim.
Teraz ešte raz o tom vzpriamenom
chodení. Má výhodu aj v tom, že ľuďom pri ňom vidíte do tvárí. A viete
často a našťastie včas rozpoznať, kto
ju má a kto už nie. Tú vlastnú. Lebo aj
tváre sú u nás na predaj, iba tovar, v
mnohých prípadoch. Namä tváre z
bilbordov.
Vzpriamiť sa, postaviť sa a spraviť
krok a za ním ďalší a ďalší - o tom je
život. Po každom páde a úraze rýchlo vstať a ísť ďalej. A keď
sa nedá, tak sa to treba,
hoci opakovane, učiť a
naučiť.
S pozdravom a želaním, aby váš nastávajúci týždeň bol
plný správnych
krokov -

Stal som sa ministrom

87-0025

Ponúkli mi miesto ministra. Minuli sa
kandidáti. Jedni kradli, ďalší odpisovali a ostatní odmietli. Zobral som to.

MARCIN

KAMENÁRSTVO
PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

87-0031

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

obchody. Všade veľa masiek a falošných
úsmevov. Volajú právnici, že som nepredĺžil nevýhodné zmluvy. Hrozia penále.
Skrachovaný politik analyzuje v archíve
Mám veľkú kanceláriu a pod sebou moju diplomovku. Ateista strihá moje
tisíce úradníkov. Požiadal som najvyš- staré videá z duchovných stretnutí. Tlaších o dôležité dokumenty. Krútili sa ako čí na mňa klub 500. Ak im nepomôžem,
hadi. Nosili mi rôzne fascikle, len nie to, tak každý deň vyhodia jedného hráča
čo som chcel. Rozprávali niečo o utaje- golfu. Ako v rukojemníckej dráme. Noných spisoch. S úsmevom vysvetľovali, vinári prekrúcajú a komentujú moju
že vedia, čo majú robiť a mne stačí chodiť prácu. Snažia sa ukázať svoj výnimočný
na stretnutia s občanmi.
intelekt a moju neschopnosť. Mojej rodiVo funkciách sú ľudia z firiem, s kto- ne nadávajú. Nič sa mi nedarí. Pracujem
rými ministerstvo obchoduje. A kradnú do úmoru a všetko na mňa padá. Padám
ako straky. Podľa presných schém - aj ja. Ministerstvo sa mi stráca v akejsi
komu, koľko a za čo. Stačí vymeniť figúr- hmle. Prebúdzam sa spotený a strašne
ky a mohol by som kradnúť aj ja. Chcem unavený. Našťastie to bol iba zlý sen.
však úrad vyčistiť. Vytváram zoznam Cítim obrovskú úľavu. Odchádzam do
firiem, ktoré dávali úplatky. Právnici mi Kláštora pod Znievom. Sedíme s chlapvysvetľujú, že zmluvy za desiatky mi- cami na lavičke pred Dobrým Pastierom
liónov na predražené služby sa nedajú a tešíme sa. Nemusívypovedať. Snažím sa aspoň vyhodiť me robiť ministrov,
ľudí, ktorí zmluvy pripravili. Niektorí nemáme veľké basú nevyhoditeľní, ostatní majú nárok voráky, kancelárie
na veľké odstupné. Pracujem od rána do a úradníkov. Máme
večera, sedem dní v týždni. Ľudia píšu iba slobodu ľudí, ktorí
protestné listy, že zmeny sú pomalé. Vo- nič nemajú a nemulajú mi rôzne telefónne čísla - neznámi aj sia.
známi, ktorých som roky nevidel. Jedni
mi chcú radiť, druhí žiadajú funkcie pre
seba alebo svoje deti. Ďalší prišli robiť
» Ján Košturiak

TIP na výlet

Ruská Bystrá

Hrabová Roztoka

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Inovec
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služby, domácnosť, reality

87-0022

3

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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Čo majú spoločné
cisári, králi a žobráci?

Letná mora mnohých
- uštipnutie hmyzom

Raňajkovať by ste mali ako cisári,
obedovať ako králi, no večerať musíte ako žobráci. A hneď z troch príčin
- klesne vám krvný cukor, nastavíte
si efektívne spaľovanie tukov a lepšie sa vyspíte.

Muža v Česku napadol roj ôs. Po početných pichnutiach dostal anafylaktický šok a upadol do bezvedomia.
Záchranárom sa ho už nepodarilo
oživiť. Toľko agentúrna správa.

» red

Uštipnutia osou, včelou, či komárom,
čmeliakom, sršeňom a kliešťom zanechávajú v mieste bodnutia jed. V organizme niektorých ľudí vyvoláva búrlivé
negatívne reakcie.
Uštipnutie osou alebo včelou
Pre správnu liečbu je dôležité rozpoznať, o aký druh reakcie po bodnutí
hmyzom ide. Všeobecne môžu nastať
dva typy prejavov: nealergická reakcia,
vyvolaná pôsobením nízkomolekulárnych látok účinkujúcich na cievy a alergická reakcia, spôsobená proteínmi.
Po bodnutí
Ak sa objaví iba drobný lokálny opuch
a svrbenie v oblasti, kde je uštipnutie, ide
o nealergickú reakciu, prirodzenú pre
každého človeka. Slabá bolesť by mala
ustúpiť do 24 hodín. Ak človek prekoná
už raz celkovú reakciu je potrebné urobiť
zásadné opatrenia. Pacient musí byť informovaný o včasnej a účinnej samoliečbe a mal by byť vybavený preukazom s
uvedením diagnózy alergie na včelí alebo osí jed a s návodom ako postupovať
v prípade uštipnutia hmyzom. Tiež musí

byť vybavený osobným pohotovostným
balíčkom. Čím rýchlejšie alergická reakcia nastupuje, tým je závažnejšia. Vtedy
je nevyhnutné ihneď uložiť postihnutú
osobu do stabilizovanej polohy a zavolať
rýchlu lekársku záchrannú službu.
Ťažká lokálna reakcia
Nadmerný opuch, ktorý môže byť až
veľkosti mužskej dlane.
Ľahká celková reakcia
Druhý stupeň sa prejavuje generalizovanou žihľavkou, svrbením na celom
tele a nevoľnosťou.
Mierna celková reakcia
Príznakmi sú opuch mäkkých tkanív
tváre, pocit úzkosti v hrudníku s napínaním na vracanie. Ovyklé sú aj závraty a
bolesti brucha.
Ťažká celková reakcia
Pridáva sa pocit sťaženého dychu s
ťažkým prehĺtaním, zachrípnutím, zastretým hlasom, omámenosťou a strachom zo smrti.
Anafylaktický šok
Nastupuje zmodrenie pier a prstov
rúk, s poklesom krvného tlaku s kolapsom. Výnimkou nie je ani pomočenie
a bezvedomie.

» red

TIP na výlet

Hrad

66-0125-1

„Ak chcete schudnúť alebo znížiť hladinu cukru v krvi, mali by ste
konzumovať veľa energie v potrave
ráno a iba trochu včer,“ hovorí Kerstin
Oltmanns, ktorá vedie sekciu psychoneurobiológie na univerzite v Lübecku.
Spolu so svojimi kolegami uskutočnila
dôkazovú štúdiu so šestnástimi dospelými mužmi s normálnou hmotnosťou.
Väčšinu energie strávila polovica z nicho 9:00 a druhá polovica zas o 19:00.
Obed mali všetci a vždy rovnaký.
Povedzme si však hneď na úvod,
že večerať by sme mali najneskôr štyri hodiny pred spánkom. A teraz sa
pozrime na to, čo večerať, ak chceme
konzumovať posledné denné jedlo v
súlade so zásadami zdravej výživy. V
prvom rade by malo platiť, že večera by
mala byť ľahká, no zároveň výživná. Je
vhodné dopriať si pokrm so zvýšeným
podielom bielkovín a nižším obsahom
sacharidov. Existuje obrovské množstvo rozličných druhov zeleniny, ktoré
je možné pripraviť na mnoho spôsobov.
Skvelou večerou je šalát z čerstvej zeleniny. Ale aj chutná krémová zelenino-

vá polievka. Ak ste “na mäso”, potom si
pripravte na večeru kuracie či morčacie
mäso. Môžete si dopriať aj ryby, ktoré sú
nielen bohaté na bielkoviny, ale aj na
dôležité omega mastné kyseliny. Medzi
potraviny vhodné na večeru môžeme
zaradiť aj rozličné mliečne výrobky.
Doprajte si kvalitný jogurt, dobrou voľbou je cottage cheese alebo mozzarella,
ku ktorej neodmysliteľne patria chutné
paradajky, bazalka a olivový olej.
Práve v letných mesiacoch vždy,
keď jete jedlo, metabolická aktivita
vášho tela sa zvyšuje a s ňou aj teplo,
ktoré vydáva, pretože musí tráviť tuky,
sacharidy a bielkoviny, ktoré ste práve
jedli.A z horúcej bežnej noci noci je zrazu noc už naozaj celkom neznesiteľná.
A ako dopadla štúdia? Muži, ktorí
konzumovali striedme večere, odbúravali telesný tuk oveľa rýchlejšie ako
tí,, ktorí sa večer “napakovali” do plna.
A ich glykémia sa čoskoro dostala do
pásma normy.
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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
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ka
Reálna záru

12 rokov

OBNOVA KOMÍNOV
PRÁ
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

27-0038-3

CIA
LETNÁ AK

- v súlade s nariadením
Európského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426
- emisná trieda 5

Zastúpenie pre SR:

PLYNEX, Kátlovce 2, 919 55

www.plynex.sk

plynex1@gmail.com
Tel.: 033 5576143 - Mob.: 0905 908 867
66-0155

DESTILA s.r.o. BRNO

STK// EK
STK

prodejna@destila.cz
Tel.: +420 545 531 248 I Mob.: +420 736 680 101
61_0174

4.augusta 1875 Výročia a udalosti
zomrel Hans Christian Andersen, dánsky
spisovateľ (* 1805).

www.destila.cz

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
Výročia a udalosti
sa datuje vznik skautingu; zakladateľ lord Robert Baden-Powell zatrúbil
na roh africkej antilopy kudu na 1. skautskom tábore na ostrove Brownsea.

1.augusta 1907
TIP na výlet

BITU FLEX s.r.o.

34-0107

EK

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

ZAPIKAN, Davidov

MI20-31 strana-
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OD NEDELE 2. 8.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
Hrozno biele
stolové

Vajcia M

kg

-56%

15 kusov

1

29

44

(1 kus = 0,09)

platí od 30. 7.

1

3.29

400 g
Instantá káva

300 g

3

99
(1 kg = 13,30)

Nitan/Paprkáš

Dusená
šunka

• krájaný

120 g

0

• exta tenké
plátky
• rôzne druhy

3

49
(1 kg = 8,73)

99
(100 g = 0,83)

Trvanlivé mlieko
• polotu�né

1l

-42%

Kuracie prsia
a štvrte

0.85*

49

cena za 1 kg

C H L AD E N É

2

99

250 g

2

49
(1 kg = 9,96)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 21. 7. 2020.
Ponuka tovaru platí od 2. 8. do 8. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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33-0063

0

Supercena

Schwarzwaldská
šunka

riadková inzercia, vtipy / práca

michalovsko

7
TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY
2. – 8. AUGUSTA

Supercena
350 g balenie

1

29

Chery aradajky
dat�ové stacové

(1 kg = 3,69)

Jumbo
72/84 ks

Detské lienky

kg

• junior/maxi

-56%

9

99
(1 kus = 0,14/0,12)

0.89

Konzuné
zeiaky
skoré

0

39
10 x 0,2 l
2l

3 x 60 g

2

49

Car-Sun
• rôzne druhy

180 g

Lina

• rôzne druhy

1

(1 l = 1,25)

19
(100 g = 0,66)

** Biocídne výrobky používajte bezpe�ne!
Pred aplikáciou si pre�ítajte údaje na obale a prpojené
informácie o výrobku!

Termix do vrecka
• rôzne druhy

8 x 0,5 l
4l

3

99

Urpiner Multack

(1 l = 1,00)

750 ml

120 g

0

Univerzálny
dezinfek�ný srej**

2

99

59
(100 g = 0,49)

(1 l = 3,99)

MI20-31 strana-
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 2. 8. do 8. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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“Máte za sebou plamene”

Od klimatizácie späť k vetraniu

Christian Marty riskoval svoj život a
bol prvým človekom, ktorý prekročil Atlantik na surfovej doske. O 19
rokov neskôr bol pilotom nadzvukového stroja Concorde, ktorý havaroval po vzlete a následnom požiari
pri Paríži.

Reštaurácia - každý druhý stôl voľný. Racionálny, nie príliš dlhý jedálny lístok. Ceny dobré. Pri vstupe
škatule s gumovými rukavicami
veľkosti S a veľkosti XL. Viaceré dezinfekčné dávkovače, všetko podľa
predpisov.

» red

Všetko splnené do bodky. Mnohé
nemocnice by sa mohli prísť podučiť.
A ak chcete použiť toaletu, musíte si
obliecť masku. Všetci zamestnanci
chodia okolo vášho stola s s plastovým
chráničom pred ich tvárou.
Lenže! V reštaurácii sa akosi zle
dýchalo. Správne, aj klimatizácia bola
vypnutá, no na druhej strane, zas nebolo ani len pootvorené žiadne okno,
neexistovala možnosť prirodzene vetrať.
Ale - nariadenia, vyhlášky a predpisy boli dodržané. Ibaže to, čo platilo
v súvislosti s ochranou proti pandémii
tento rok v marci, to už je doba kamenná ochorenia Covid 19. Medzitým veda
uskutočnila obrovský skok v poznaní.
Mnohí vedci poukazujú na to, že
aerosoly hrajú hlavnú úlohu pri koronových infekciách, ide o malé častice,
ktoré vírusy môžu prenášať vzduchom
dlhý čas, najmä v uzavretých miestnostiach bez prívodu čerstvého vzduchu alebo ventilačných systémov so
špeciálnymi filtram. A môže to mať
veľký zmysel.Vo vnútri sa konali všetky dobre známe udalosti, pri ktorých sa

mnoho ľudí nakazilo z jedného zdroja.
Rôzne párty, večerné prednášky, bitúnky, bane. Keď tisíce ľudí demonštrovali proti rasizmu pred týždňami na
uliciachii, existoval veľký strach. Ale
pretože to boli demonštrácie vonku,
takmer nikto sa nenakazil.
Zdá sa však, že tieto informácie neprenikajú k tým, ktorí z nich majú robiť
koncepty a následné opatrenia. Rozširujte medzi svojimi priateľmi, že všade
treba dlho a účinne a podľa možnosti
nepretržite vetrať. Že otvorené okná
dnes znamenajú spásu, kým klimatizácia je nákazovo vysoko riziková. A
že nie je chyba to nevedieť, ešte donedávna to nevedeli ani samotní vedci.
Chyba je to neskúsiť.

» red (zdroj Der Spiegel)

33-0058

Posledné, čo pilot Christian Marty
počul 25. júla 2000 o 16:43 hod. počas
štartu z Paríža bolo: “Máte za sebou
plamene, horíte…” V tej chvíli sa v
pilotnej kabíne ešte neozval žiaden
varovný signál, horela totiž palivová
nádrž, ale to vtedy ešte nikto nevedel.
Až o sekundy neskôr začali motory lietadla strácať ťah. Let Air France 4590
sa začal rútiť k zemi. Bola to prvá a
jediná havária nadzvukového stroja
britsko-francúzskej produkcie Concorde. Tenký Concorde so špičatým nosom, nazývaný „lietajúca ceruzka“, a
pre mnohých najelegantnejšie lietadlo
všetkých čias, horel ako pochodeň. V
tejto fáze štartu však už vzlet nebolo
možné prerušiť. Concorde mal na palube100 cestujúcich, z toho 96 Nemcov,
ktorí chceli byť v New Yorku za tri a pol
hodiny a vyraziť na plavbu na jednom z
plávajúcich luxusných hotelov po svetových oceánoch.
Za smrť 113 ľudí (vrátane posádky a
obetí na zemi) pri katastrofe pri Paríži
podľa súdu bola zodpovedná americká
spoločnosť Continental Airlines. Súd
jej nariadil zaplatiť pokutu 200-tisíc

eur a milión eur odškodné francúzskej
leteckej spoločnosti Air France. Jedného z mechanikov Continental Airlines
Johna Taylora odsúdili na 15 mesiacov
podmienečne. Ostatných obvinených
- nadriadeného mechanika Continental Airlines Stanleyho Forda, ako aj
bývalého predstaviteľa francúzskeho
leteckého úradu a dvoch konštruktérov
Concordu - súd oslobodil.
Príčinou nehody z 25. júla 2000 bol
podľa súdu kus kovu, ktorý odpadol z
lietadla americkej spoločnosti na odletovú dráhu pred vzletom Concordu z
parížskeho letiska Charlesa de Gaullea.
Pneumatika kolesa lietadla po náraze
naň začala horieť, explodovala a prerazila palivovú nádrž.
Je to síce “už” dvadsať rokov, ale
pred nimi dala táto smutná udalosť
drsnú bodku za jednou úžasnou érou
civilného dopravného letectva.
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Na pomoc Slovensku
V platnosti už je prvá dohoda s Všeobecnou úverovou bankou , a.s.
(VÚB) o poskytovaní úverov s Antikorona zárukami od EXIMBANKY
SR. VÚB tak môže poskytnúť slovenským podnikateľom úvery od 2 do 20
miliónov eur s maximálnou úrokovou sadzbou 1,9 percenta p.a. so zárukami od EXIMBANKY SR až do 80
percent hodnoty úveru.
„Sme veľmi radi, že sa nám po takej
krátkej dobe od zverejnenia výzvy, podarilo podpísať túto dohodu s jednou z
najväčších bánk s dlhoročnou tradíciou
na slovenskom trhu,” uviedla generálna
riaditeľka EXIMBANKY SR Monika Kohútová.
V rámci tohto programu finančnej
pomoci bude EXIMBANKA SR poskytovať záruky v prospech bánk za účelom
poskytovania zvýhodnených úverov
podnikom. Napomôže tak podnikom
preklenúť nepriaznivé obdobie spôsobené pandémiou COVID-19 za účelom
udržania zamestnanosti, podpory finančnej kondície, likvidity a peňažných
tokov podnikov.
Úvery s antikorona zárukou sú určené slovenským podnikom, ktoré majú
záujem v bankách čerpať úver vo výške
od 2 miliónov eur do 20 miliónov eur a
budú poskytované so splatnosťou 2 až 6
rokov. Na úver sa vzťahuje poplatok za
záruku vo výške závislej od splatnosti
úveru, ktorý bude podniku odpustený

ak udrží zamestnanosť. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť
na financovanie svojich prevádzkových
ako aj investičných potrieb.
„Veľká garančná schéma dnešným
dňom reálne vchádza do ekonomickej praxe. Som veľmi rád, že sme tento
projekt dotiahli do konca. Teraz je len
na bankách a firmách, aby štátom zaručené úvery pracovali v prospech Slovenska. Verím, že sa do tohto programu
zapoja aj ďalšie banky. Toto je prvýkrát
v histórii Slovenska, čo vláda využila
takýto nástroj, že ponúka firmám v zárukách pol miliardy eur mesačne,“ povedal minister financií Eduard Heger.
Firmy a podnikatelia by sa teda
mali jednoduchšie dostať k novým finančným zdrojom. „Bude to výhodné
pre spotrebiteľov ale aj pre banky, keďže úvery bude garantovať štát vo výške
80 percent až 90 percent. Zvyšok rizík
so sebou ponesú komerčné banky, na
ktorých zostane aj posudzovanie rizikového profilu jednotlivých klientov,“
povedal štátny tajomník ministerstva
financií Marcel Klimek.
Veľká garančná schéma by mala
mať mesačnú kapacitu 500 miliónov
eur. V rámci nej sa budú môcť prostredníctvom jednotlivých bánk financovať
malé aj veľké spoločnosti. Garančná
schéma je súčasťou opatrení na zmierňovanie dopadov pandémie nového
koronavírusu.

» Zdroj: MFSR
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Sociálna poisťovňa informuje
živnostníkov o odvodoch
Sociálna poisťovňa pravidelne v júli
informuje živnostníkov o vzniku,
zániku alebo zmene ich odvodovej
povinnosti, čo sa odvíja od ich podaného daňového priznania za rok
2019.
Pre pandémiu koronavírusu živnostníci mohli využiť zákonnú možnosť a odložiť si podanie daňového
priznania až na koniec mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa skončí mimoriadna situácia. Z tohto dôvodu
sa v niektorých prípadoch posúva aj
posudzovanie a oznámenie ich povinného sociálneho poistenia a platenie
odvodov v novej výške.
SZČO, ktoré nepodali daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
za rok 2019 do 31. marca 2020 (alebo
majú predĺženú lehotu na podanie tohto daňového priznania), od 1. júla 2020
naďalej platia poistné ako SZČO z takého vymeriavacieho základu, z akého
ho platili do 30. júna 2020 na základe
daňového priznania za rok 2018, a to až
do nového posúdenia. Termín nového
posúdenia vzniku/zániku povinného
poistenia závisí od ukončenia mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením
COVID-19.
Nové odvody za mesiac júl treba zaplatiť do 8. augusta.
Iný je postup v prípade povinne po-

istených SZČO, ktorým podľa zákona
o dani z príjmov nevznikla povinnosť
podať daňové priznanie za rok 2019.
Títo poistenci musia túto skutočnosť
čo najskôr oznámiť Sociálnej poisťovni
prostredníctvom čestného vyhlásenia
(Čestné vyhlásenie SZČO o nepodaní
daňového priznania za rok 2019). Pri
splnení všetkých podmienok dôjde k
zániku povinnosti platiť poistné na
sociálne poistenie za obdobie od 1. júla
2020.
Sociálna poisťovňa pripravila na
svojej webovej stránke Kalkulačku na
výpočet poistného pre SZČO. Podľa
nej živnostníci a ostatné SZČO, ktoré
podali daňové priznanie za rok 2019 do
31. marca 2020, zistia, či budú od 1. júla
2020 povinní platiť poistné na sociálne
poistenie a môžu si informatívne vypočítať jeho výšku.

» Zdroj: SP

Hľadáme odberateľov - montážne �rmy
63-0045

Kontakt: 0948 787 777 • www.balkona.eu
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SPOLOČNOSŤ
spoločnosť

Najčítanejšie regionálne noviny
Tlačová správa

Navštívte miesta kde
sa písala história Malého Ríma

Zažite stredovekú Trnavu trochu inak

Nadšenci histórie i obdivovatelia
kultúrnych pamiatok majú až do
konca augusta príležitosť spoznať
zákutia, kde sa písala história Trnavy a dozvedieť sa čosi viac aj o
jej pokladoch.

Ak sa počas letných potuliek Slovenskom ocitnete v blízkosti Trnavy, určite nevynechajte návštevu tohto prvého slobodného kráľovského mesta a
spoznajte jeho históriu originálnym
spôsobom. Mesto Trnava totiž v lete
spustilo novú GPS hru Záhada mocného opasku, vďaka ktorej majú deti
i dospelí možnosť zažiť stredovekú
Trnavu netradične. Stačí dobre nabitý
smartfón, pripojenie na internet a chuť
vyraziť za dobrodružstvom.

Spoznajte Trnavu
očami kráľov

Počas výnimočnej prehliadky Malého Ríma pod názvom Spoznajte Trnavu tak, ako ju zažili králi, sprievodca
záujemcom predstaví rôzne pamiatky,
zavedie ich na miesta, ktoré navštívili
králi a porozpráva rôzne historické
zaujímavosti, o ktorých mnohí možno
ani netušili. Prehliadky sú bezplatné, budú sa konať vždy od pondelka

Spoznajte miesta, ktoré navštívili
králi.
foto zdroj Trnava Tourism
do piatka so začiatkom o 10.00 hod a
miestom stretnutia pred Mestskou vežou. „Tento projekt sa každý rok teší
veľkej obľube a sme veľmi radi, že sme
ho mohli spustiť aj toto leto,“ hovorí
Alexander Prostinák, zastupujúci výkonný riaditeľ oblastnej organizácie
cestovného ruchu Trnava Tourism.
„Na podujatie sa netreba nahlasovať
vopred a prehliadky sú dokonca v slovenčine i v angličtine. Trnavu tak spoznáte očami kráľov a uvidíte, že tu nič
nie je nemožné. Ani cestovať v čase,“
dodáva. Okrem týchto prehliadok sa
každú nedeľu konajú počas mesiacov
júl a august Potulky Malým Rímom v
slovenskom jazyku. „Sprievodca sa s
vami podelí o historické zaujímavosti a
ukáže vám rôzne zákutia, kde sa písala história tohto kráľovského mesta,“
uzatvára Alexander Prostinák.

Vydajte sa hľadať stratený kľúč

K tomu, aby ste si mohli túto originálnu GPS hru zahrať, vám postačí mobilný telefón a chuť spoznávať históriu
hravým spôsobom. Hra vás prevedie
cez trnavské uličky k novovzniknutým
sochám v životnej veľkosti, stretnete sa
s nočnou hliadkou, so staviteľmi, hasičmi, zamilovanými študentami, kuruckými vojakmi, žobrákmi i s mestským
vrátnikom Portariom. „Každá socha
prichádza z rôzneho storočia, ale všetky
spája jeden príbeh a jeden stratený kľúč.
Ide o kľúč od Dolnej Brány, ktorý stratil
mestský vrátnik Portarius pri svojej rannej ceste do práce,“ objasňuje Peter Cagala, jeden z tvorcov hry a zároveň vedúci úseku kultúry na Správe kultúrnych a
športových zariadení mesta Trnava.

V rámci hry sú po Trnave rozmiestnené sochy v životnej veľkosti.
foto autor martin hesko

Hra sa spúšťa online

Ak si chcete hru zahrať netreba inštalovať žiadnu aplikáciu. „Stačí si len zapnúť
mobilné dáta a povoliť sledovanie GPS
polohy, aby sme vás mohli navigovať na
jednotlivé stanoviská“, vysvetľuje programátor hry Martin Polák. „Odporúčame
nabiť si pred výletom do stredoveku baterku na 100%, keďže hra má cez 40 screenov,“ radí.
Na stránke hradby.trnava.sk nájdete
základné inštrukcie k hre, potrebnú výbaČaká na vás dobrodružná cesta
Hra Záhada Mocného opasku neláka vu a štartovacie tlačidlo NOVÁ HRA, ktoiba deti. Premiéry sa zúčastnili všetky rým sa Záhada Mocného opasku spúšťa.
vekové kategórie a jej princíp je jednoduchý. „Počas dobrodružnej cesty budete Výroba sôch nebola jednoduchá
riešiť drobné úlohy, hádanky, budete
Autorkou sôch, ktoré hrou spreváchodiť i utekať. Zároveň zistíte mnohé za- dzajú je scénická výtvarníčka Naďa
ujímavosti o výstavbe hradieb, rozmachu Salbotová. Jej úlohou bola nielen tvorTrnavy, požiaroch aj dobývaní tohto krá- ba výtvarných návrhov ale aj realizácia
ľovského mesta. A samozrejme, že vás sôch. „V procese boli mojimi kolegami
na konci čaká originálne prekvapenie,“ skúsení majstri Oto Prelovský a Tomáš
pozýva Peter Cagala. „Úlohou hráčov je Šimon. Bez nich by niečo tak technicnájsť kľúč skôr ako do Trnavy pricvála ky náročné nemohlo vzniknúť,“ hovorí
jeden z najväčších pánov Uhorska – kráľ Naďa Salbotová. „Sochy sú vyrobené z
Ľudovít z Anjou,“ približuje Jana Pe- viacerých materiálov – železných konkárková, scenáristka projektu. „Záhada štrukcií vo vnútri, polystyrénu a vystuMocného opasku je plná farebných ilu- ženej škrupiny z cementového lepidla.
strácií, animácií a prináša zaujímavé pi- Sú veľmi ťažké a vyžadujú si na manikošky z dejín. Deti sa v hre dozvedajú, čo puláciu naozaj fyzickú silu. Veľká vďaka
otláčali stavitelia do najstarších tehál, aj patrí aj pánovi Štefanovi Prelovszkému,
akou fintou sa husitskí vojaci prešmykli šéfovi dielne, v ktorej sme sochy vyrábali a vytvoril mi úžasné zázemie na
do mesta,“ dopĺňa J.Pekárková.

Osádzanie sôch sa nezaobišlo bez techniky.
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prácu,“ dodáva autorka sôch.

Na tvorbe hry sa podieľalo
veľa kreatívnych ľudí

Mesto Trnava hru pripravovalo od
júna 2019, kedy začali vznikať prvé modely sôch, scenár hry, kľúčový príbeh,

Výroba sôch prebiehala v dielni.
foto autor peter cagala
stanoviská, úlohy pre hráčov, ilustrácie
a grafika. Je napísaná hravým jazykom,
a unikátna je aj zvukovou verziou, ktorú
načítal herec, trnavský rodák Kamil Mikulčík. Zvuková podoba hry poteší nielen rodičov s malými deťmi, ktoré ešte
nevedia čítať, ale aj milovníkov audio
kníh, ktorí si chcú prejsť trnavské hradby
so slúchadlami, nerušení zvukmi a ruchmi mesta. Históriu Trnavy môžu interaktívne objavovať aj zahraničí turisti, pretože je preložená a predabovaná. O jej
preklad do anglického jazyka sa postaral
Matej Juran a hra sa v angličtine volá
The Mystery of Mighty Bell. Nadaboval
ju írsky hudobník žijúci v Trnave Graeme Mark. Na jej tvorbe sa však podieľali
aj ďalší šikovní ľudia. Historický námet
má na svedomí Adrian Kobetič, ilustrácie Ján Baláž, produkciu Ján Novák, Jana
Pekárková, zvukovú réžiu Filip Hittrich.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

michalovsko

riadková inzercia, vtipy / práca
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PRAVIDELNÝ TURNUS.
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Otvorme si srdcia
a egÁ pokorme
Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma
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Michalovce
Trebišov

61_0025

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

NEMÁTE PRÁCU

my
to
dáme!

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

PLOŠNÁ
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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

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

PRÁCA, PRÁCA, PRÁCA

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky
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na rôzne pozície:

Nemecká pracovná zmuva I Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu I Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

OPERÁTOROV VÝROBY I *,+1ǳȅ+&(,3
(,+1/,)ȓ/,3à(3)&16 Ià3,"&ȴ,3à373
73ǳ/ȴ,3à!,àIà*,+1^/,3àȅ)ȗ7&Ȏ
.PĉA?ÍTÍġCQICHÍPCNS@JGICÍ-QRP?T? Í)MJֈL Í.P?F? Í+GISJMT
"MNP?T?Í?ÍS@WRMT?LGCÍ8"0+ Í

)MLR?IR 0918

493 960

+?GJÍmhruby.idelta@gmail.com

12€ - 15€ BRUTTO NA HODINU

www.simon-fleisch.de I job@simon-fleisch.de

+421

944 995 400

85_0517

BV
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BRAVČOVÁ PORÁŽKA
V NEMECKU
PRÁCA PRE MÄSIAROV

Výročia a udalosti
zomrel Eugen Suchoň, slovenský hudobný
skladateľ (* 1908).

5. augusta 1993

ZBER CHMEĽU – NAJTRADIČNEJŠIA ZO VŠETKÝCH BRIGÁD
Veľmi obľúbená brigáda. Priemerný denný zárobok je 1250 Kč/deň, (cez 45 € / deň a viac).
Celkový zárobok predstavuje cca 26250 Kč / 21 dní (950 €). Výplata v hotovosti, zálohy každý týždeň.
Ubytovanie a cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok. Nástup cca 13.8. Práca nie je ťažká (aj pre
ŠTUDENTOV), ale hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca je vhodná pre ženy, mužov aj páry.
Viac na 0948 762 295 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop
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Západné Slovensko

Prijmeme MONTÁŽNYCH
PRACOVNÍKOV V ČR
(mužov, ženy a páry)
Kontakt: 0915 971 823
0905 552 537 I 0918 607 897

85_0509, I 61- 0190

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

85_0511

0907 895 864

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

zdravie / služby

12

Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

" #
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Prijmeme nových zamestnancov
����������������
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Klimatizácie
na splátky

����������������
�����������������
���
������������

  #  
)'  %   !

85-0505
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pre dlhodobú prácu do Nemecka aj
cez zimu
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85_0489

34-0113

0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu
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52- 0084
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0915 863 995
www.lk-servis.sk

47-095

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

