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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
EXEKÚCIE � ZRUŠÍME

ZASKLENIE BALKÓNOV
ZIMNÉ ZÁHRADY

0907 129 169

za NAJLEPŠIU CENU !!!

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

za bezkonkurenčnú cenu!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

S nami sa na cene dohodnete!

Máte dlhy ? Súdy ? Draʓby ?
62-0043

Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

87-0004

www.mgroupsro.sk

VDĢHILQDQÎQªSrREOªP\Y\ULHši
),1$1Í12&+5$NA 0905 638 627

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

KRTKOVANIE

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

NONSTOP

0908 580 291

NAJNIŽŠIE CENY!

www.cisteniekanalizacie.sk
87-0008

0940 707 621

66-0198

0915 927 993

62-0032

0907 924 947

87-0050

ROZUMNÁ
PÔŽIÈKA
ROZUMNÁ PÔŽIČKA

TERASY PRÍSTREŠKY

87-0019

MASTER GROUP s.r.o.

SEZÓNNE
ZĽAVY

Týždenne do 29 620 domácností

Pochádzam z Michalovského regiónu

0905 188 051

87-0014
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PRÁCA v Nitrianskom
a Trnavskom kraji
POZÍCIA:

Mzda do 1000 €
Nástup ihneď
!!! VYHRAJ KAŽDÝ MESIAC LCD TV, MOBIL ALEBO TABLET !!!
ZABEZPEČÍME UBYTOVANIE
Možnosť týždenných záloh
Stravné lístky v hodnote 3,83 €
Výkonnostný a dochádzkový bonus

INFO NA BEZPLATNEJ LINKE 0800 800 019
web: www.abcjobs.eu • email: info@abcjobs.sk • FB: abcjobs.sro
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OPERÁTOR VO VÝROBE,
ˇ VZV
PICKER A VODIC

viny

zdravie / služby,
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Viete ako odlíšiť chrípku, prechladnutie a ochorenie COVID-19?

Zachovajte chladnú hlavu a zamerajte
sa na príznaky

Chrípka má náhly
nástup príznakov

Chrípka má náhly nástup príznakov z
plného zdravia a je sprevádzaná vysokou
teplotou. „Typickým úvodným príznakom je bolesť kĺbov a svalov, silná bolesť hlavy. Chrípka sa prejavuje suchým
a dráždivým kašľom, často sa objavuje
zimnica a triaška. Po 48 hodinách sa
môže prejaviť nádcha a bolesť hrdla,“ popisujú verejní hygienici. Chrípka je vírusové ochorenie, a preto sa nelieči antibiotikami. Jej liečba spočíva v zmierňovaní
príznakov podávaním liekov na zníženie

Prechladnutie nevzniká náhle

Prechladnutie nevzniká náhle z
plného zdravia a nie je sprevádzané
vysokou teplotou, triaškou bolesťami
kĺbov a svalov. „Typickými úvodnými
príznakmi sú nádcha, kýchanie, slziace
oči a podráždené hrdlo,“ objasňujú verení zdravotníci a zároveň radia, že pri
ľahkých príznakoch ochorenia sa stačí
zdržiavať pár dní v domácom prostredí
a piť veľa teplého čaju a užívať voľne
dostupné lieky, ktoré odporučí lekárnik.
„Pokiaľ ochorenie trvá dlhšie ako 3 dni
a klinický stav sa zhoršuje, je potrebné
navštíviť ošetrujúceho lekára. Pri respiračných ochoreniach spôsobených baktériami, lekár rozhodne o potrebe podávať antibiotiká,“ odporúčajú odborníci.

COVID -19

COVID-19 je infekčné ochorenie,
vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.
Ochorenie sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Väčšina infikovaných má

mierne až stredne závažné príznaky a
uzdraví sa bez hospitalizácie. COVID-19
postihuje najmä dýchací systém a v
niektorých prípadoch vyvoláva ťažký
zápal pľúc. „Príznaky ochorenia sú horúčka nad 38°C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava,
malátnosť, strata čuchu a chuti,“ uvá-

KOVANÉ
KOVAN
NÉ PLOTY
P LOTY

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

STRECHY

NOVÁ
KOLEKCIA POSTELÍ
NÍZKE
UVÁDZACIE CENY

Najlacnejšia strešná krytina v okolí
PRÁCE

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

0948 300 988

87-0047

0907 869 671

AKCIA PLATÍ DO 31.10.2020

tel.: 0915 880 808

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
Ponuky a zameranie ZDARMA.

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

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

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

DUB
MATNÝ

dza sa na stránke korona.gov.sk. Vírus
sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri
kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje
osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie
trvajúcom kontakte s nakazeným. Infekcia sa prenáša aj cez kontaminované predmety.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

STROJOVÉ
POTERY

62-0008

Tel.:

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

autor ExergenCorporation pixabay

ilustračné foto

0940 88 88 29

87-0003

V každom prípade je v týchto časoch
dôležité nepodliehať panike. Či už ide
o chrípku, bežné prechladnutie alebo
koronavírus, zamerajte svoju pozornosť
na príznaky, ktoré by vám mali pomôcť
tieto ochorenia odlíšiť.

telesnej teploty, proti kašľu, bolesti hlavy
a proti zápalu dýchacích ciest. Treba si
dopriať veľa spánku a teplého čaju.

61-0246

Na Slovensku je druhá vlna pandémie a mnoho ľudí zápasí s koronavírusom. Treba však mať na pamäti, že sa o slovo môžu prihlásiť aj
ďalšie respiračné ochorenia. Viete
ich navzájom odlíšiť?

zdravie / služby, domácnosť

michalovsko
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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

MUDr. Miloš Janovský
všeobecný lekár pre dospelých v Michalovciach

PRIJÍMAME
NOVÝCH PACIENTOV

PREPICHY
POD CESTY

www.lekarmi.sk

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

BEZ DEMONTÁŽE!

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

MANIKÚRA
PEDIKÚRA

ÚÈTOVNÍCTVO

62-0015

ón
Sal

ZÁHRADNICTVO

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

0905 308 280

87-0009

87-0091

ARIAN, Námestie Slobody 1366/15, Michalovce
0905 794 715, ariansro@gmail.com

CIBUĽOVINY

ENE
OKRASNÉ KAM

VRESOVCE

PREDAJ HLINIKOVÝCH PROFILOV A TABU¼OVÉHO SKLA
PROFILY aj v povrchovej úprave

POREZ A PREDAJ
tabu¾ového skla, zrkadiel, vàtanie skla
OBJEDNAVKY@TOPHLINIK.SK

0908 042 002
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87-0091

ADRESA : FIDLIKOVA 5, HUMENNÉ

www.zasas.sk
0907 990 754

87-0018

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

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

WWW.TOPHLINIK.SK

43-0037-6

OBNOVA STRIECH

Masarykova 90, 071 01 Michalovce - zdravotnícke centrum Amara

62-0050

62-0004

0905 249 044
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Žobrajúci inžinieri

Nenávisť
Dobrý deň, vážení čitatelia, dnes začínam moju úvahu týmto výrokom známeho francúzskeho esejistu, spisovateľa
a dramatika. Definícia nenávisti nám vysvetľuje, že nenávisť je hlboká, intenzívna
emócia vyjadrujúca zaujatosť, nepriateľstvo a odpor voči inej osobe či faktu ňou
prezentovanému, skupine alebo objektu,
nenávisť sa spája s potrebou škodiť, a to
s pocitom radosti, keď k naplneniu tejto
potreby dôjde. Ide o zmes citu a afektu.
Na rozdiel od hnevu je nenávisť emocionálnym dôsledkom vážneho konfliktu,
frustrácie či deprivácie a ako viac-menej
trvalá psychická zameranosť má vplyv na
interpersonálne správanie danej osoby.
Naši rodáci, žijúci v zahraničí, si v poslednom čase všímajú rozmer nenávisti,
ktorý sa začína zjavovať na sociálnych
sieťach, používaných Slovákmi. A žijúc
zjavne v inom svete, sú zdesení. Keď už
sme pri tých sociálnych sieťach, budem
citovať vyjadrenie aspoň jedného z nich,
tiež na sociálnej sieti: “Mám pocit, že na
internet majú prikázané chodiť najvulgárnejší ľudia. Jedno či mladí, starí, ženy (tie
sú niekedy ešte vulgárnejšie ako chlapi),

skrátka na zaplakanie.“ Píše na sociálnej
sieti lekár slovenského pôvodu, žijúci a
pracujúci v Nemecku. A pokračuje - čím
oplzlejšie a vulgárnejšie, čím agresívnejšie, tým lepšie. Spŕška vulgárnosti, neustále osočovanie. Ja mám na všetkých, čo
píšu tieto ohavnosti, jednu otázku! Čo tým
chcete dosiahnuť? Čo tak raz aj počúvať? A
hlavne sa zamyslieť!“
Victor Hugo, ktorého, dúfam, netreba
nijak osobitne predstavovať, povedal toto:
„Čím menšie je srdce, tým viacej nenávisti
prechováva“. Áno, „pravda plodí nenávisť.“ To je zas citát Decima Magna Ausoniusa, rímskeho dramatika a básnika,
jedného z popredných vzdelancov štvrtého storočia. Dalo by sa to povedať aj takto
- čím viac nenávisti k faktu, tým viac sa
potvrdzuje jeho pravdivosť. Na Slovensku
týchto týždňov to platí asi dvojnásobne.
Skutočne sa to nedá bez tých nenávistných slov, statusov, postojov?
Nedá sa to s rozumom? Boj s
dvomi pandémiami je oveľa
zložitejší ako s tou jednou,
čo tu máme už od jari.
S pozdravom - ROR rúško, odstup, ruky všetko dobré želá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Stretávame na uliciach žobrákov.
Pýtajú peniaze na jedlo, pitie a iné
veci. Poznám však aj iných žobrákov.
Sú to technici, inžinieri, vynálezcovia a inovátori. Sú pracovití a veľmi
nadaní. Cez deň zarábajú peniaze a
po večeroch a cez víkendy menia svoje
nápady na prototypy rôznych riešení.
Fungujú podobne ako kedysi umelci za
socíku. Museli mesiace pracovať na kosákoch, kladivách a hviezdach, aby si
zarobili na uskutočnenie svojich snov. V
iných krajinách takýmto ľuďom vytvárajú podmienky na prácu. Sám si spomínam, ako sme mohli v našom inštitúte Fraunhofer IPA v Stuttgarte pokojne
vymýšľať nové veci. Štát platil úradníkov, ktorí nám pripravovali projekty na
získanie financií, prístrojov a expertíz.
Na Slovensku nútime inovátorov žobrať.
Píšu listy poslancom a ministrom. Nedostávajú odpovede. Niekedy ich politici navštívia a prisľúbia podporu. A už sa
neozvú. Žobráci klopú na dvere a prosia
o pomoc. Potrebujú niečo vyrobiť, otestovať, vypočítať, certifikovať, patentovať alebo odkonzultovať.
Vymýšľajú zaujímavé riešenia. Chýbajú im však zdroje na ich dokončenie a
presadenie vo svete. Bojujú s časom a

peniazmi. Predbiehajú ich konkurenti,
ktorí majú lepšie podmienky - z USA,
Nemecka, Fínska alebo Izraela. Niektorí rezignujú, iní predajú svoje nápady
do zahraničia alebo po nich zostanú
nedokončené pomníky. Z východu im
konkurujú lacní Číňania, na západ ich
silnejší hráči nepustia. A slovenskí politici nakupujú radšej zo zahraničia, ako
od vlastných. Občas sa k nim dostanú
rôzne výzvy, ponúkajúce milióny eúr na
vedu, inovácie a výskum. Ako keby ste
žobrákovi na ulici ponúkali tisíce eúr a
požadovali za to projekty a tabuľky.
Oni to nedajú a musia žobrať ďalej.
A peniaze, ktoré im mali pomáhať, míňajú rôzne agentúry, kamaráti politikov
a treťotriedni profesori na univerzitách,
ktorí vedia dobre písať grantové projekty. Žobrajúcu inžinieri pracujú vo svojich garážach, dielňach a laboratóriách.
Osamelí a opustení
vlastnými deťmi,
ktoré pochopili, že
v zahraničí nemusia
žobrať a môžu realizovať svoje
sny.

» Ján Košturiak

08-0106 TT38

„Svoje nenávisti odieva do subjektívnych právd - hľa, technika malých a neúprimných.“ — Henry De Montherlant.
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Chýbajú vám
kontrolné váhy v obchodoch?

Slovenská obchodná inšpekcia vysdala usmernenie, v ktorom sa
okrem iného hovorí - Podľa zákona o
ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona NR SR o priestupkoch v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o
ochrane spotrebiteľa“) je predávajúci
povinný predávať výrobky v správnej
hmotnosti, miere alebo v správnom
množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov.
V ktorých prípadoch je predávajúci povinný mať na predajni kontrolné váhy,
aby mal spotrebiteľ možnosť prekontrolovať si hmotnosť výrobku?
Zákon č. 198/2020 Z. z. ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
ustanovuje doplnenie zákona o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších
predpisov, ktoré znie: „Povinnosť
umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať
si hmotnosť výrobku sa vzťahuje na
predávajúceho, ktorý predáva výlučne
výrobky predávané na množstvo.“.
Z uvedeného odseku vyplýva, že

podnikatelia, ktorí predávajú výrobky
na množstvo (hmotnosť), musia mať v
predajni určené meradlo, tzv. kontrolné váhy, aby mal spotrebiteľ možnosť
prekontrolovať si uvádzanú hmotnosť
výrobku.
Predávajúci, ktorí predávajú výrobky na kusy (napr. zákusky), ktoré nie
sú označené ich množstvom (hmotnosťou), a teda spotrebiteľ si ich vyberá
podľa ich vzhľadu, nemajú povinnosť
mať v predajni k dispozícii kontrolné
váhy pre prípadný záujem spotrebiteľa
prekontrolovať si hmotnosť výrobku.
V aplikačnej praxi to znamená, že tí
predávajúci, ktorí predávajú iba výrobky predávané na kusy a tieto výrobky
nie sú označené ich množstvom (hmotnosťou), nemusia disponovať platne
overeným určeným meradlom – váhami na prekontrolovanie hmotnosti
– podľa zákona o metrológii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpiosv.

0918 623 064

87-0013

Teraz už by malo byť jasno v tom, v
ktorých obchodoch by ich zákazníci
mali mať k dispozícii a v ktorých to
zákon nevyžaduje.

» Zdroj: SOI

Zbierka
školských pomôcok vyvrcholila

Aj napriek náročnej situácii ohľadom pandémie sa však podarilo vyzbierať veľké množstvo pomôcok.
Začiatok školského roka je pre mnohé
rodiny v núdzi veľmi finančne náročný.
Aj preto sa Spišská katolícka charita
zapája do Zbierky školských pomôcok,
ktorú každoročne zastrešuje Slovenská
katolícka charita. V regióne Spišskej
katolíckej charity bolo k dispozícii až
14 zberných miest, kde mohli ľudia
priniesť nové, ale aj používané školské
pomôcky.
Deti vďaka darom od dobrých ľudí
dostali množstvo potrebných školských pomôcok, od zošitov, peračníkov, farbičiek, pier, cez ceruzky, obaly
na zošity, kružidlá, strúhadlá, pravítka, dosky, nožnice, uhlomery, gumy,
fixky, štetce, farebné papiere, výkresy,
notesy a dokonca do rodín poputovali
aj desiatky používaných, ale aj úplne
nových školských tašiek.
Do zbierky sa zapojilo množstvo
jednotlivcov, rodín, farností, mestské
samosprávy, ale aj rôzne firmy so školskými potrebami. Novinkou bolo zber-

94-00132

né miesto v OC MAX Poprad, kde ste sa
mohli stretnúť s našimi dobrovoľníkmi.
Počas tohto ročníka sa v tomto
regióne vyzbieralo neuveriteľných 30
105 kusov pomôcok. V rámci celého
Slovenska sa vyzbieralo vyše 55 000
kusov potrebných školských pomôcok.
Jednotlivé pomôcky sa už distribuovali do rodín, ktoré majú rôzne finančné
problémy.
Ak ste sa do zbierky nestihli zapojiť
a chceli by ste darovať núdznym deťom
akékoľvek školské pomôcky, ozvite
sa nám. Všetky potrebné kontakty na
Spišskú katolícku charitu nájdete na
stránke: www.caritas.sk.
Spišská katolícka charita je samostatný právny subjekt Spišskej diecézy,
konfederatívne združeným v Slovenskej katolíckej charite. Svojou činnosťou nadväzuje na činnosť Diecezálnej
charity v Spišskej diecéze, ktorá bola
od roku 1927 jedným z členov Ústrednej
Karity na Slovensku.

» Zdroj: SKCH
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Od 1. júna do 15. septembra sa na
celom Slovensku uskutočnil už 11.
ročník Zbierky školských pomôcok.
Na území Spišu, Oravy a Liptova ju
organizovala regionálna Spišská
katolícka charita.
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OD PONDELKA 12. 10.
u nás s nemuste
vybera� medz

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
87,5/90/100 g

C H L AD E N É

Brav�ová krkovi�ka

Milka
�okoláda

• bez kosti, vcelku

cena za 1 kg

• rôzne druhy

-36%
4.99

3

19

-46%
1.29

0

69

(100 g = 0,79/
0,77/0,69)

C H L AD E N É

Supercena
15 kusov

Supercena

�erstvé vajcia "M"

cena za 1 kg

Ka�ica

• s drobam

1

39

2

(1 kus = 0,09)

29
3 kg
balenie

0

99

Mrkva

(1 kg = 0,33)

10 kg ba
balenie
alenie

0,5 l

-45%

10 kg balenie

1.09*

0

-50%

59

6.49*

(1 l = 1,18)

Budvar
B
d

• svetlý ležak

Konzumné zemiaky
• neprané
• varý typ B – prílohové

3

19
(1 kg = 0,32)

Ponuka tovaru platí od 12. 10. do 18. 10. 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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*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 29. 9. 2020.

riadková inzercia, vtipy / práca

michalovsko

7
OD PONDELKA
12. OKTÓBRA

125 g

-29%

-41%

-34%

0.31*

0

40 g

250 g

1.69

2.29*

1

22

0

99

49

(100 g = 0,18)

Zvolenský jogurt

(1 kg = 5,96)

Bryndza v dyhe

• rôzne druhy

(100 g = 2,48)

Zázvorový �aj
• rôzne druhyy

Supercena

C H L AD
AD E N É

200 g

Supercena
Sendvi�

• rôzne druhy

200/210/220 g

-21%
1.89

1

• krájaný

160 g

0

Nitan/
Paprkáš

79

1

69
(100 g = 0,85)

(100 g = 0,49)

Rastlinná náterka
• rôzne druhy

49

(100 g =
0,75/0,71/0,68)

35 %
alkoholu

Coca-Cola

0,5 l

-30%
12.99

8

99
(1 l = 17,98)

200 g

• Coca-Cola
Zero/Sprite/
Fanta

• v ponuke aj
Jägerester
0,35 l za 6,99 €

-52%
7.39*

1,75 l

-42%

3

49

1.19

0

69

Jacobs Velvet

(1 l = 0,39)

• nstantá káva

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 29. 9. 2020.
... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 12. 10. do 18. 10. 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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Jägereister

relax / služby
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www.odb-injektaz.sk

|
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sudoku / služby, domácnosť

michalovsko

9

Hľadáme odberateľov - montážne �rmy
63-0045

Kontakt: 0948 787 777 • www.balkona.eu

3
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PODE� SA
A POMÔŽ

WWW.SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST.SK
WWW
SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST SK

DARUJTE TRVANLIVÉ
O
POTRAVINY ZO SVOJH
NÁKUPU A MY ICH
V K AŽDOM MESTE
VENUJEME T ÝM,
KTORÍ TO NAJVIAC
POTREBUJÚ.

AKO NA TO?

PO ZAPLATENÍ SVOJHO NÁKUPU
sem môžete vloži� vybrané
tvanlivé potaviny.

TAKTO PODAROVA� JE MOŽNÉ všetok suchý
a tvanlivý tovar, napr. cestoviny, konzervy,
stukoviny, múku, olej, cukor, tvanlivé mlieko
a podobne.
NEVHODNÉ POTRAVINY na darovanie
sú napr. ovocie, zelenina, mäso, mlie�ne výrobky
alebo vajcia, �erstvý chlieb a pe�ivo.
NAPLNENÝ KÔŠ bude v každom meste,

�AKUJEME,

ŽE POMÁHATE SPOLU S NAMI!
33-0072

kde Lidl pôsobí, odteraz pomáha�
vybraným organizáciám, ktoré
sa starajú o pomoc pre �udí v núdzi.

ZBIERKA POTRAVÍN
SA ZA�ÍNA OD 1. 10. 2020
A BUDE PREBIEHA�
PO�AS CELÉHO ROKA
VO VŠETKÝCH
PREDAJNIACH LIDL.
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riadková inzercia / práca

INZERCIA

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

ààELAFKLSiàWJBKVààO>KKià àABKKià àKLȵKi
ààELAFKLSiàWJBKVàO>KKià àKLȵKi
àAIELAL?ȚàMOȚ@>
àQȢȇABKKiàWȚILEV
àSȢMI>QVàK>ȵ>P
àR?VQLS>KFBà
àààW>?BWMBȵBKi

Základná mzda:  Í Í Í)ġÍNETTO/ mes.
Miesto práce: +GISJMT Íġ0
Ubytovanieà7"/*

à(ȴàELA àMLàW>MO>@LS>Kȝ

0800 500 091 +420 730 893 338
-LAJFBKHLRàGBàRHLKȵBKiàJFKFJȚIKBàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB

Výročia a udalosti
Slovensko sa kvaliﬁkovalo prvýkrát na
majstrovstvá sveta vo futbale 2010.

3ș/, à(ǳ ),3
+à21, 1^/&ß
Kontakt: 0918

Výročia a udalosti
zomrela Terézia Vansová, slovenská spisovateľka (* 1857).

14. októbra 2009

10. októbra 1942

PRACUJ
U NÁS v ČR

PRÁCA

PRIJMEME

v Nemecku

@ ELEKTRIKÁROV
plat 12 - 14 € / hod.

nástup IHN

@ NEMECKY HOVORIACICH

MZDA OD 850 €
DO 1300€

plat 16 € / hod. (vyučený v obore elektro)
plat 14 € / hod. (nevyučený v obore elektro)

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

Bezplatná infolinka
0800 500 091

@ ZÁMOČNÍKOV NA POMOCNÉ PRÁCE
PRI ELEKTRIKÁROCH
plat 10 - 12 € / hod.

0905 858 718

@

stincik@zoznam.sk

Sobrance

Trebišov

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

09-01

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

Západné Slovensko
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

TIP na výlet

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

Nová Sedlica
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EĎ

PRACOVNÍKOV KU ELEKTRIKÁROM

Michalovce

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

493 960

Mail: mhruby.idelta@gmail.com

85_0707 I 61- 0254∑

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

*2ȅ,3 àȅß+6 à-ǳ/6:

TTT HLKPQORHQBO PH
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85-0689
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MICHALOVCE
michalovsko@regionpress.sk

KŠX-Delta príjme

85_0692
FSAFF

Redakcia:

Pracuj v Hradci Králové

www.konstrukter.sk

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

11

11

66-0187

michalovsko

zdravie / služby
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Strechy v objatí s prírodou
Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!
Viac info na webe:
www.blachotrapez.sk | www.chcemepomahat.sk
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