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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Do zimy pod strechou... Doprajte si ako darček pohodlie u vás doma. 

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017 objednavky@montter.sk

kde potrebujete.Staviame tam,

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

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022

 TIENENIE NA STRECH

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH
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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

D

D

D
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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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POKOSÍM ZA VÁS

Realizácie záhrad 
Zavlažovacie systémy
Realizácie záhrad 
Zavlažovacie systémy
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PREDAJ A MONTÁŽ
robotických kosačiek
PREDAJ A MONTÁŽ
robotických kosačiek

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

www.e-zahrada.sk
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MUDr. Miloš Janovský
všeobecný lekár pre dospelých v Michalovciach

PRIJÍMAME 
NOVÝCH PACIENTOV

www.lekarmi.sk
0905 249 044

Masarykova 90, 071 01 Michalovce - zdravotnícke centrum Amara
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EXEKÚCIE  ZRUŠÍME�

0907 129 169
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pre sociálne znevýhodnených,  
invalidných občanov, dôchodcov s nízkym  

príjmom a mnohodetné rodiny
Registrujte sa na webe, pošlite email, SMS či zavolajte:

0910 144 367
8.00-11.30  12.00-15.30

Inzerci o oznamu finančne podporilo mesto MichalovceInInnzzzzeeeerrrrcccciiiInInzzzeeerrccciiii

ako spolupracovník POTRAVINOVEJ BANKY SLOVENSKA
FILANTROPIA MKE

PONÚKA POMOC
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ

PRÁCE

0907 572 001
minibagrom
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Štukové omietky
Stavebné úpravy
Hodinový manžel
0940 105 181
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2ROZUMNÁ PÔŽIČKAROZUMNÁ PÔŽIÈKA

0907 924 947
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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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

Nie, vážení čitatelia, nesťažujem 
sa naň. Mám to obrovské šťastie, 
že môžem pracovať z domu a vy-
užívam všetky vymoženosti mo-
dernej doby, ktoré mi poskytujú 
zásielkové obchody.

Nemusím chodiť na verejnosť, ne-
musím nastupovať do prostriedkov 
hromadnej dopravy, nemusím každý 
deň na pracovisko. Som na ňom stále, 
24 hodín denne.

Nemusím sa rozčuľovať, prečo 
ľudia ešte stále vonku nenosia rúška, 
nemusím sa báť ako zamestnanec či 
klient domova sociálnych služieb, 
ktorého zamestnankyňa egoisticky a 
drzo voči kolegom i klientom odmie-
tala rúško a teraz nielenže je pozitív-
na, nielenže musí do karantény, nie-
lenže do karentény musí jej rodina, 
ale ostatní jej kolegovia a klienti sú v 
strachu, čo bude s nimi. Ona je asi v 
pohode, oddovolenkovaná, vycesto-
vaná, bez obmedzenia svojej “slobo-
dy”. Želám jej a jej rodine uzdravenie, 
želám jej kolegom a klientom nenaka-
zenie a hlavne, želám nám všetkým 
návrat k rozumu, hoci aj na takýchto 
prežitých skúsenostiach. To chcem 
však priveľa. Rozum všade skôr ubú-
da, ako pribúda. Je to nezastaviteľný 
trend.

A tak mi je fajn v tom domácom 
väzení. A zjavne ešte dlho bude, vďa-
ka čomu a komu, vie väčšina z nás. 

Prežiť toto všetko, zvládnuť to, je na-
pokon dobrá škola do budúcna. Táto 
doba mnohé a mnohých odhaľuje, 
takpovediac viac ako len donaha. 
Ono to napokon za všetky tie svadby, 
cestovanie, odmietanie čohokoľvek, 
nerešpektovanie ničoho okrem seba 
a vlastných potrieb (je na to aj trošku 
surovejšie slovo, ale to nepoužijem), 
organizovanie zakázaných zhlukov 
ľudí vlastne stojí. Prinieslo to pozna-
nie. O nás, o ľuďoch okolo nás, o tom 
čo a kto je v nich. Domáce väzenie ma 
oslobodilo od nutnosti stretávať sa 
s nimi, vidieť ich aroganciu, musieť 
sa podriadiť ich nevšímavosti. A to 
je veľký dar. Myslím, samozrejme, to 
väzenie. Na rozdiel od nich, môj pes 
rešpektuje pravidlá a normy medzi-
ľudského správania. A to je iba pes. 
Taký ľudský. Kríženec. Z útulku.

Prechod zo sveta, v ktorom som 
nútený žiť, do sveta v ktorom sa mi 
chce žiť, hoci zavretý v karanténe, 
je napokon celkom príjemný. Ak to 
okolnosti umožnia.

Všetko dobré, nena-
kazte sa a pokiaľ možno, 
nenakazte nikoho okolo 
vás!

S pozdravom 

Domáce väzenie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

V prípade, ak máte podozrenie na 
výskyt ochorenia COVID-19 ( koro-
navírusu) a vyskytli sa u Vás prí-
znaky ako napríklad kašeľ, bolesti 
hrdla, dýchavičnosť, horúčka, od-
porúčame postupovať nasledovne:

- výlučne telefonicky kontaktovať svoj-
ho ošetrujúceho lekára alebo operačné 
stredisko a informovať ich o svojom 
zdravotnom stave

- nechodiť priamo do ambulancie vše-
obecného lekára alebo do nemocnice z 
dôvodu možného šírenia nákazy,
- následne po konzultácii s lekárom, po-
stupujte podľa telefonických pokynov,

ako požiadať o vyšetrenie: https://
www.korona.gov.sk/poziadat-o-vy-
setrenie-na-covid-19/

Ako rozoznať ochorenia:

Ako postupovať 
v prípade podozrenia na Covid - 19

» red
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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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LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

Akcia
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PREPICHY
        POD CESTY
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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399€

PLECHOVÉ
GARÁŽE

Dovoz a montáž
 ZDARMA

Dovoz a montáž
 ZDARMA

3x5m11
rokov

na trhu

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !
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KOVANÉ  PLOTYKOVANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLOTY

Tel.: 0907 869 671   www.roakov.sk

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

9 bodov zamykania
gu¾a k¾uèka
6ks k¾úèov
nerezový prah
ANTIPANIC k¾uèka
zvuková a tepelná
izolácia
nová zárubòa

 0918  874  969MICHALOVCE, TESCOHUMENNÉ, ul. 26. novembra è. 1 (bývalý chemlonský internát 1.p.)

Tri pásiky
mahagón

BEZPEÈNOSTNÉ  DVERE ZVUKOVÁ  A  TEPELNÁ  IZOLÁCIA
Hladké
javor

NÉ

BEZP
Elegant
orech

V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT

OBHLIADKA ZDARMA

LIBRABIS
bezpečnostné dvere

Odborná montáž
s licenciou technickej

služby od polície SR

www.LIBRABIS.skwww.LIBRABIS.sk

Slovenská
norma

Certifikát
od národného

bezpeènostného
úradu.
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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
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

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

ARIAN, Námestie Slobody 1366/15, Michalovce
0905 794 715, ariansro@gmail.com
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0907 895 864

PLOŠNÁ
INZERCIA................................
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ZLIKVIDUJME CORONA VÍRUS COVID 19 V NAŠICH PRIESTOROCH
TAR CENTRUM.

Len za 
49,90 € 

-

² ²

V boji proti koronavírusu odporú-
čajú odborníci zvýšiť príjem vita-
mínov. Významnú úlohu v tomto 
smere zohráva vitamín D. Priná-
šame jednoduché recepty, ktoré 
vám ho môžu pomôcť doplniť.

Bežne získava naše telo vitamín D 
prostredníctvom slnečného žiarenia. V 
jesenných a zimných mesiacoch, kedy 
je slnečných lúčov menej, nám jeho zá-
soby môžu pomôcť doplniť aj niektoré 
potraviny. Sú to predovšetkým ryby, na-
príklad losos, tuniak či sardinky, potom 
oleje z rybej pečene, ale aj vaječný žĺtok, 
mlieko a mliečne výrobky, kvasnice či 
rastlinné tuky a oleje.

Penne s lososom 
a smotanovou omáčkou
Suroviny: 300 g cestovín Penne, filet čer-
stvého lososa, olej, 1 menšiu cibuľu, cca 
150 ml smotany, soľ, korenie, syr typu 
parmazán, rukola na ozdobenie

Postup: Cibuľu očistite a nadrobno na-
krájajte. Lososa pokrájajte na kocky. 
Na panvicu nalejte olej, vložte cibuľu a 
orestujte, potom pridajte lososa, soľ a 
nechajte pár minút podusiť. Následne 
zalejte smotanou, okoreňte a na mier-
nom ohni krátko povarte, priebežne 
premiešajte.

Do hrnca dajte vodu, pridajte soľ, 
priveďte k varu a vložte cestoviny. Keď 

budú uvarené, vodu zlejte (cestoviny 
nepremývajte pod studenou vodou) a 
cestoviny vložte na panvicu k lososovi 
a smotanovej omáčke. Zvyšný škrob, 
ktorý zostane na cestovinách, omáčku 
mierne zahustí. Pridajte nastrúhaný syr 
a všetko spolu premiešajte. Na tanieri 
môžete ozdobiť rukolou.

Nátierka s tuniakom
Suroviny: 1 vaničku syru typu cottage, 1 
konzervu tuniaka, 1PL horčice, 1 jarnú 
cibuľku, soľ, korenie

Postup: Tuniaka zmiešajte v miske so 
syrom cottage a horčicou a nadrobno 
nasekanou jarnou cibuľkou. Nátierku 
dochuťte korením a soľou. Podávajte s 
celozrnným chlebom.

Šalát s vajíčkom a tuniakom
Suroviny: 1 menšiu bielu cibuľu, 1 čer-
venú cibuľu, 2 ČL bieleho vínneho octu, 
1 PL dijonskej horčice, 4 PL olivového 
oleja, 2 vajcia, štipku soli, 2 paradajky, 
200 g tuniaka v oleji, 1 rímsky šalát, 100 
g baby mix šalátu, korenie, 50 g malých 
čiernych olív

Postup:
Zálievka: Bielu cibuľu očistite, 

nadrobno nakrájajte a vložte do misky. 
Zalejte octom, olejom a horčicou, podľa 
potreby prisoľte a okoreňte.
Šalát: Vajcia uvarte natvrdo, očistite a 

rozkrojte na štvrtiny.
Červenú cibuľku nakrájame na ko-

lieska, paradajky nakrájajte na štvrtin-
ky. Umyte šalát, natrhajte na menšie 
kúsky, vložte do misky, zalejte polovi-

cou zálievky a zľahka premiešajte. Ci-
buľu, paradajky, olivy, kúsky tuniaka a 
vajíčko položte na šalát a polejte zvy-
škom zálievky. Podávajte s celozrnným 
pečivom.           TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

Recepty s vitamínom D proti COVIDU

Pripravte si cestoviny s lososom.                                        foto autor ThorstenF pixabay
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229

30 kusov

(1 kus = 0,08)Vajcia „M“

129

-35%
cena za 100 g

1.99

Losos  
• fileta s kožou, bez kosti

319

-50%

(1 kg = 0,32)

10 kg balenie

6.49**

Konzumné zemiaky neskoré  
• neprané
• varý typ B – prílohové

Med kvetový

333

-26%

(1 kg = 3,51)

950 g

4.53*

CCHHLLAADDEENNÉÉ

169

-32%

(1 kg = 3,38)

500 g balenie

2.49

Mleté 
brav�ové mäso129

-50%
cena za 1 kg

2.59

Kuracie 
štvrte
• zadné

CCHHLLAADDEENNÉÉ

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Prosciutto Cotto

119

-40%

(100 g = 0,79)

150 g

1.99

 

u nás s nemuste 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 2. 11. 

Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 8. 11. 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.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 19. 10. 2020.
**Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 22. 10. 2020.



MI20-44 strana- 7

riadková inzercia, vtipy / prácamichalovsko
7

33
-0
07
2

Rajo maslo 129

-53%

(1 kg = 5,16)

250 g

2.79*

Eidam
• 45 % t. v s. 
• blok

111

-20%

(1 kg = 4,44)

250 g

1.39

129

Supercena

(1 kg = 2,58)

500 g

Knedli�ky 
s ovocnou 
nápl�ou
• rôzne druhy

ZZMMMRRAAAZZEENNÉÉ

Budvar
• svetlé vý�apné 
pvo

049

-34%

(1 l = 0,98)

0,5 l

0.75

�ubovnianka
• jemne perlvá/perlvá

033

-26%

(1 l = 0,22)

1,5 l

0.45*

Hera margarín 
• 72 % tuku 088

500 g

(1 kg = 1,76) 089

Supercena

(1 kg = 3,56)

250 g

Ochutený tvaroh
• rôzne druhy

Solamyl/
Gustn 099

-28%

(100 g = 0,50)

200 g

1.39*

Tortové 
oblátky 049

-28%

(100 g = 0,33)

150 g

0.69*

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 8. 11. 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.

ena

OD PONDELKA
2. NOVEMBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 19. 10. 2020.
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Oravské kultúrne stredisko v Dolnom 
Kubíne a Krajská hvezdáreň v Žiline 
sú prvými nositeľmi titulov súťaže 
Ministerstva kultúry SR Kultúrno-
-osvetové zariadenie roka. Pri prí-
ležitosti dnešného Dňa osvetových 
pracovníkov im titul na návrh odbor-
nej poroty udelila ministerka kultúry 
Natália Milanová. Prvý ročník súťaže 
vyhlásilo ministerstvo kultúry 30. ja-
nuára 2020. Opatrenia prijaté proti ší-
reniu koronavírusu však vyhlásenie 
výsledkov posunuli z jari až na jeseň.

Oravské kultúrne stredisko uspelo 
v kategórii Kultúrno-osvetové zaria-
denie roka 2019 so všeobecným zame-
raním a Krajská hvezdáreň v Žiline v 
kategórii Kultúrno-osvetové zariadenie 
roka 2019 so špecializovaným zamera-
ním. Víťazi získajú osvedčenie o udele-
ní a užívaní titulu Kultúrno-osvetové 
zariadenie roka za rok 2019, finančnú 
odmenu 2 500 eur a artefakt symbolizu-
júci výhru v súťaži. Okrem iného majú 
právo používať titul Kultúrno-osvetové 
zariadenie roka za rok 2019 a zverejniť 
titul na svojom webovom sídle.

Zámerom súťaže Kultúrno-osve-
tové zariadenie roka je medzi iným 
ocenenie profesionality výkonov kul-
túrno-osvetových zariadení a podpora 
skvalitňovania ich činnosti. Obom ví-
ťazom srdečne blahoželáme.

Pre zaujímavosť - najviac kultúrno 
– osvetových zariadení v miestnych 
a regionálnych podmienkach je v Slo-
venskej republike. Zariadenia patria 
obciam a mestám v sídlach do 3000 
obyvateľov, teda v malých a stredne 
veľkých obciach.      Osobitné postave-
nie z hľadiska miestnej a regionálnej 
kultúry zastávajú mestá Bratislava a 
Košice, ako veľké aglomerácie. V tých-
to mestách sú vybudované najmä špe-
cializované kultúrne zariadenia, ktoré 
fungujú samostatne a svojou špecific-
kou činnosťou nesaturujú činnosť kul-
túrno- osvetových zariadení.  

Na regionálnej úrovni kultúry pô-
sobia spoločenské inštitúcie, ktoré pat-
ria síce do sféry kultúry, ale na druhej 
strane, veľmi dôležitou zložkou ich čin-
nosti je výchova a vzdelávanie.

Najlepšie Kultúrno-osvetové 
zariadenia roka 2019 získali tituly

» red

Ministerstvo životného prostredia 
SR sa nestotožňuje s rozhodnutím 
agrorezortu, ktorý určil pre poľov-
nícku sezónu 2020/2021 kvótu lovu 
vlka a stanovil podmienky jeho lovu.

Minister životného prostredia Ján 
Budaj považuje za chybu úmyselne 
oslabovať populáciu vlka dravého 
na Slovensku „Populácia tejto dravej 
šelmy pomáha znižovať riziko šírenia 
klasického moru ošípaných, ako aj af-
rického moru ošípaných. Vlk je veľmi 
dôležitý pri znižovaní stavu diviakov, 
ktoré spôsobujú škody farmárom a 
zároveň sú predátorom tetrova hôlnia-
ka či hlucháňa hôrneho,“ podčiarkol 
minister Budaj s tým, že ministerstvo 
bude presadzovať, abyvlk dravý nebol 
poľovným zvieraťom, ale aby sa mu zo 
zákona zabezpečila taká ochrana, aká 
prináleží všetkým chráneným živočí-
chom.

Ministerstvo nepovažuje za dôle-
žitý argument, že vlk dravý spôsobuje 
významné škody na hospodárskych 
zvieratách alebo lesnej zveri. Vysoká 
či diviačia zver spôsobila v roku 2019 
poľnohospodárske škody vo výške 17 
mil. eur, a to aj napriek opatreniam po-
ľovníkov. Vlk svojím lovom lesnej zveri 
či hospodárskych zvierat zapríčiňuje 
ujmu štátu a vlastníkom na hospodár-
skych zvieratách (na hospodárskych 

zvieratách v posledných rokoch klesa-
jú na hodnotu 30 – 40 tisíc EUR/ročne), 
no pomáha predchádzať väčším stra-
tám vzniknutých práve pri ničení poľ-
nohospodárskych plodín či prevenciou 
rozšírenia diviakov.

Za posledných 20 rokov bolo v 
rámci legálnych povolení zastrelených 
takmer 1800 vlkov, čo podľa odbor-
níkov negatívne vplýva na zloženie a 
správanie celej populácie.

Lesoochranárske zoskupenie 
VLK požiadalo preto Európsku komisiu 
o obnovenie konania voči Slovensku 
pre porušenie európskej a slovenskej 
legislatívy. Zároveň žiadame ministra 
pôdohospodárstva, aby toto zlé a nepo-
chopiteľné rozhodnutie zrušil.

Ak chcete pomôcť zrušiť tento plá-
novaný odstrel 50 vlkov, pomôžte. Píšte 
listy a emaily na Európsku komisiu aj 
ministrovi.

Vlkovi zabezpečíme ochranu, 
aká prináleží chráneným živočíchom

» red
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PÍLENIE a LIKVIDÁCIA rizikových
 STROMOV  0905 161 243
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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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PRACUJ
U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

8
5

_0
7

4
9

 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

PRÁCA v ČR 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  
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UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené
CALL CENTRUM:  

0915 971 823 I 0918 607 897

Pracuj s EUROPERSONALom v najlepších
automobilových spoločnostiach na Slovensku.

U nás zarábate VIAC ako je priemerná mzda! 

Volajte bezplatne
0800 500 502
0800 500 520
0800 500 002
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INZERCIA

 

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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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ponúka dlhodobú prácu na TPP a živnosť
pre jednotlivcov a partie v Prefách

KONTAKT:  0905 902 180   •   0905 655 360
                           work@iwin.sk   •   praca@iwin.sk

iwin
services spol. s r.o.

Firma IWIN SERVICES spol. s r.o.
Budovateľská 1285
093 01 Vranov nad Topľou

Mzda: TPP 600 - 1.000 € v čistom mesačne, Živnosť 5 – 6 €/h

Mzda: TPP 600 - 1.000 € v čistom mesačne, Živnosť 5 – 6 €/h

Taktiež ponúkame prácu pre zlievarenské profesie:
odlievač, palič, tavič, brusič, lakovač, formovač, žeriavnik, jadrár, zlievarenský robotník

ŽELEZIAR, TESÁR, BETONÁR,
ZÁMOČNÍK, ŽERIAVNIK

ŽELEZIAR, TESÁR, BETONÁR,
ZÁMOČNÍK, ŽERIAVNIK

(prevádzky Sereď, Sučany, Senec, Kysak) v nasledovných profesiách:

Poskytujeme: týždenné zálohy, ubytovanie, dopravu, OOPP hradí firma

Ponuka pre ženy a absolventov – jednoduchá práca vo výrobe, zaškolíme priamo na pracovisku
Mzda: od 650 € v čistom mesačne

PONUKA PRÁCE

OBSLUHA VZV 
NOVÝ JIČÍN

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné    
  (možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené 
  hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného 
  fondu motivačné bonusy

0800 500 091
www.konstrukter.sk

BEZPLATNÁ LINKA

WEB
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Pracuj v Hradci Králové
OPERÁTOR VÝROBY 

0800 500 091 +420 730 893 338

TIP na výlet

Zemplínska Šírava
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


