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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
0907 895 864

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY
62-0001

PREPICHY
POD CESTY

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

0907 148 965
0905 195 458

1LÏLDV£V'/+Y6'Y'5$ĿBY,
(;(.&,(32'V2'1&,"2GGOŀenie!
0905 638 627 finanÎná ochrana

87-0015

87-0019

STUDNE

66-0051

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................

za NAJLEPŠIU CENU !!!

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

h
telefónnych číslac
Sme tu pre vás na

1
0908 444 00 8
0915 880 80

AKCIA
C P
PLATÍÍ DO 31.03.2021

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

NONSTOP

0908 580 291

87-0001

87-0012

www.cisteniekanalizacie.sk

- výmena displeja, vstavaných batérií a iné
- výkup a predaj mobilných telefónov
- odblokovanie
0911 420 200
- batérie, kryty, nabíjačky 0917 240 135

62-0004

Prečistenie kanalizácií
Monitorovanie kanalizácie
Vývoz žumpy
Prenájom mobilných WC
NAJNIŽŠIE CENY!

0905 188 051

Realizujeme záhrady, zámkové dlažby,
palisády, ploty a iné stavby.
P.R.L. s.r.o., tel.: 0911 927 026

ARTEL Nám. Osloboditeľov 2 (budova SATUR), Michalovce
RÝCHLOSERVIS MOBILNÝCH TELEFÓNOV

KRTKOVANIE

Pochádzam z Michalovského regiónu

Týždenne do 29 620 domácností

62-0002

Najčítanejšie regionálne noviny

Stredná odborná škola dopravy a služieb Strážske
PONÚKA TIETO ŠTUDIJNÉ A UÈEBNÉ ODBORY:
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3767 M dopravná akadémia
9245 M ochrana osôb a majetku
6403 L podnikanie v remeslách a službách
(nadstavbové štúdium)

3161 F praktická žena
3686 F stavebná výroba
dopravy a služieb
Mierová 727, Strážske

strazskesos@gmail.com � 056/64 77 294 � 0918 362 440 � www.sosstrazske.wbl.sk
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87-0018

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

politická inzercia, služby
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OPRAVY A SERVIS

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

0905 308 280

AKCIA 270€

s montážou 419€

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

66-0007-1

DUB
MATNÝ

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40 | objednávky príjmame telefonicky
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STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

87-0009

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

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

61-0056

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

Kúpim BYT | Kúpim GARÁŽ
PLATBA
v MI, TV v HOTOVOSTI
09 4 9 85 4 569

34-0010

www.slovaktual.sk

85_0099

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

michalovsko

gastro
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www.kovovestojanynakvety.sk
www.natex-nabytok.sk

Sedacie súpravy

Kuchyne
a skrine
aj na mieru

e
l
te

Tel.Ï.:
+421566285100
0902093903 KráĀovský Chlmec, Mierová 3
MI21-11 strana-
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34-0061
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zdravie, služby, gastro
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Liečba postcovidového syndrómu
hradená už aj zdravotnou poisťovňou

PREKONALI STE COVID
A MÁTE PRETRVÁVAJÚCE ŤAŽKOSTI?
OBRÁŤTE SA NA VÁŠHO LEKÁRA
A POŽIADAJTE O KÚPEĽNÚ
LIEČBU U NÁS.

61_0044

Viac informácií na www.kupele-bj.sk
alebo na telefónnych číslach:
054/477 4323, - 4460

Výročia a udalosti
prezident USA Ronald Reagan prišiel so strategickou obrannou iniciatívou, návrhom na vývoj technológie na obranu proti nepriateľským raketám

61_0060

32-0031

23. marca 1983

ZIMNÉ ZÁHRADY * PRÍSTREŠKY * PRESKLIEVANIE TERÁS

9\UiEDPHDPRQWXMHPHPDWHULiO\YìKUDGQH]R6ORYHQVND

NRQåWUXNFLHDVWHQ\U{]Q\FKUR]PHURY

SUHVNOHQpVWUHFK\UiPRYpDEH]UiPRYpV\VWpP\X]DP\NDQLHQDIDENO~ĀHSURÀO\DMYGUHYRGHNRUH

0915 439 240 * 0949 234 445 *

CORTIZOSRVXYQpKOLQtNRYpV\VWpP\EH]370DV370 www.WLPPRQWVN
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37-0044
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zdravie / služby
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OD PONDELKA
22. MARCA

ơƛìïÙÂ
ƜìïÙÀ¨ŽƛİƜƝ

Supercena

Tekutý prací
ìïàóúȍǯ¨¤àÏ
• v ponuke aj
Prací prášok
3,9 kg za 6,99 €

ƌƑÏàúĀ ÀÏàĊ

Supercena

dàÒ¨úȅēììÀ¨ï
• 4-vrstvový

4

99
ƌƜÏàúĀ ÀÏŽƛİƞƜƍ

6

99
kus

CHLADENÉ

-50%
0.99

140 g

370 g/400 ml

-33%

-37%

1.19

0.79

0

49

Treska
ĊØÌàÙ©ė¨

(100 g = 0,35)

0

_ÒúàĊ©
ÿ½àïÏĒ

0

49

79

Tatárska
àØ ÏĮ
CÌàÙ©ė

(1 kg = 2,14
1 l = 1,98)

BIELE
POLOSLADKÉ

Kofola

• rôzne druhy

0,75 l

-39%
2.29

1

39
(1 l = 1,85)

dàÏÌÀ%ÿïȄÀÙú

500 g

2l

-37%

-44%

3.99

2

1.25

49

0

69

(1 kg = 4,98)

]ìÀõóÏ©ìïÏĒ

(1 l = 0,35)
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33-0010

... a mnoho ďalších výrobkov naċċċıÒÀ¤ÒıóÏ
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Musíme si pomáhať

O pýche v týchto pyšných časoch

Projekt „Pomáhame regiónom“, ktorý popri našom vydavateľstve spúšťame
ako projekt konkrétnej pomoci ľuďom v
regiónoch, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej
situácii a bez pomoci druhých by ju ťažko
zvládli.
Projekt sa volá „Pomáhame regiónom“
a budeme ho realizovať prostredníctvom
nášho občianskeho združenia Uni zdravie o.z.
Hlavnou činnosťou našej neziskovej
organizácie sú všeobecne prospešné
služby a pomoc konkrétnym ľuďom a
spoločenstvám v našich regiónoch.
Na to, aby sme dokázali užitočne pomáhať, potrebujeme zozbierať dostatočné množstvo finančných príspevkov, ktoré potom rozdelíme vybraným ľudom v
núdzi v jednotlivých regiónoch. Preto vás
chcem poprosiť, aby ste sa zúčastnili tejto
pomoci aj vy prostredníctvom darovania
dvoch percent dane z dane z príjmov fyzických osôb. Príspevky do občianskeho
združenia pošleme aj z nášho vydavateľstva REGIONPRESS, od nám blízkych
Ak sa chcete pridať, nazrite na webospoločností a ich zamestnancov.
vú stránku:
Viacerí naši zamestnanci a spolupra- https://www.pomahameregionom.sk/
covníci už dlhodobo pomáhajú iným
Naše vydavateľstvo
ľuďom v núdzi. Napríklad prostrednícvám za to úprimne ďakuje.
tvom konkrétnej potravinovej pomoci,

Práve pýcha je prameňom všetkých
zhubných myšlienok a emócií. Keď sa
človek vyvyšuje, začína odsudzovať,
opovrhovať, nenávidieť, rozčuľovať sa,
mať nároky. Dnes je pýcha takmer všade
okolo nás. Byť pyšným sa stalo módou.
Všetci sú dnes „múdrosráči“. Iba ja a
moje nápady sú hodné titulu génia. Aj to
nezaslúženého, ukradnutého.
Pýcha je napríklad márnomyseľnosť
spojená s pohŕdaním inými, v kresťanstve patrí medzi sedem hlavných hriechov, môže však byť aj prejavom patologickej sebavedomosti, nadradenosti,
arogancie. Keď sme zaslepení pýchou,
naše talenty a schopnosti nepovažujeme
za dary, ktoré sme dostali, ale ich pripisujeme sebe v presvedčení, že ich môžeme používať, ako sami uznáme za vhodné. Nepripomína vám to niečo/niekoho?
Každý z nás je nakazený vírusom pýchy! Avšak, spoločenská civilizovanosť
v nás nám káže zbavovať sa ho, potláčať
ho, ako sa len dá. Ak to nerobíme, potom

V týchto ťažkých časoch naozaj všetci. Tí z nás, ktorí ako tak majú z čoho,
by mali z ľudského hľadiska podržať
nad hladinou tých, ktorí už sa topia.
Preto je človek človekom.

poradenstvom a keď sa inak nedá, aspoň
osobným povzbudením.
Tento týždeň však spúšťame aj kampaň v našich novinách prostredníctvom
inzercie, kde chceme osloviť širokú verejnosť a požiadať ich o príspevky z dvoch
percent daní.
Vidíme, že pomoc v jej najrôznejších
podobách je aktuálne mimoriadne potrebná. Konkrétna pomoc ľuďom, ktorí
majú svoje osudy, svoj domov, no nemajú pre svoj dôstojný život to, čo väčšina
z nás. Jedným chýbajú zdroje, potrebné
na financovanie školskej dochádzky ich
nadaných detí. Iným zas na zaplatenie
potrebných liekov a pre nich nedostupných zdravotných pomôcok. Sme aj podnikatelia ako vy a dobre vieme, čo je nám
prekážkou v našom snažení. A čo nám,
naopak, prospeje.

Pekný, už jarný týždeň, vážení čitatelia. V minulých vydaniach sme si pripomenuli cnosti, ale keďže svet nie je
iba čierno-biely, na rad prichádzajú
hriechy. A nemýľte sa, určite nie iba
z pohľadu viery.
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vidíme okolo seba pyšných, ktorí majú
neustálu potrebu dať najavo iným svoju „prevahu“, druhých ponižovať. Bez
toho, že by zdôrazňovali svoje schopnosti, iba jednoducho znevážia schopnosti druhých.
Pyšný človek si myslí, že vie, ako
sa majú iní ľudia správať, čo majú a čo
nemajú robiť. Hovoriť. Písať. A ak sa tak
nesprávajú, tak ich jednoducho skritizuje. Myslí si, že má na to právo. To, že si
niekto vôbec dovolí druhých kritizovať,
pramení z jeho mylnej predstavy, že je
viac alebo vyššie ako ten, koho kritizuje. Pýcha dáva človeku pocit, že môže
druhým radiť alebo rovno rozkazovať.
Pyšný človek sa často snaží druhými
manipulovať, či už skryto alebo priamo.
Keď veci nie sú podľa jeho predstáv, nastupujú emócie ako hnev či slovná agresia a niekedy aj násilie.
„Pýcha a hlúposť sú
siamské dvojčatá.“ Tvrdil James Russell Lowell,
americký básnik, editor a
diplomat.
Tak, skúsme to na jar
bez nej... pekný týždeň, vážení čitatelia, vám želá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
Albert Einstein publikoval svoju teóriu relativity

20. marca 1916
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služby, domácnosť, relax
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87-0016

michalovsko

|

34-0060

www.odb-injektaz.sk

Výročia a udalosti
bol zvolený pápež Konštantín ako 88. v
poradí

25. marca 708

26. marca 1971

Východný Pakistan vyhlásil nezávislosť
od Pakistanu a začala sa vojna za nezávislosť Bangladéšu

PARK Trebišov

461210036

BUDE DOBRE

#ZOSTANDOMA
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Podvodníci v mene
Slovenskej pošty stále útočia

Ministerstvo financií bojuje
proti dezinformáciám o daniach

Slovenská pošta zaznamenala už
viac ako 20 typov podvodných e-mailov, ktoré sa „tvária“, akoby ich
odosielateľom bola pošta. Adresáta
vyzývajú k úhrade platieb za doručenie zásielky, k zmene doručeniu či
uloženiu zásielky či zaplateniu colných poplatkov.

Počas predchádzajúcich dní sa na
sociálnych sieťach začali šíriť rôzne
informácie o tom, že Ministerstvo financií SR plánuje zaviesť neprimerane vysoké dane z nehnuteľností, ktoré môžu dosiahnuť aj viac ako 2 tisíc
eur. Zároveň sa objavujú rôzne prepočty a percentá z trhových cien, ktoré vraj budú zavedené od roku 2022.
Ministerstvo financií SR upozorňuje, že tieto informácie sú nepravdivé
a považujeme ich za poplašné správy.
Aj z toho dôvodu sa snaží aj na sociálnych sieťach vyvracať všetky nepravdivé a zavádzajúce informácie v súvislosti s témou – daň z nehnuteľnosti. V
tomto boji proti dezinformáciám bude
pokračovať.
Reforma zdaňovania nehnuteľností na hodnotovom princípe je v súčasnosti vo fáze prípravy koncepcie,
ktorá prinesie odpovede aj na spôsoby
a postupy zavedenia hromadného oceňovania nehnuteľností. Následné témy
týkajúce sa daňovej povinnosti budú
známe až po spracovaní koncepčného
riešenia.
Minister financií Eduard Heger sa

» red

už viackrát vyjadril, že daňová reforma
vrátane zmien v dani z nehnuteľností
nespôsobí negatívne zásahy do sociálnej štruktúry slovenskej spoločnosti.
Jej podstatou je naopak podpora pracovnej aktivity, podnikania, tvorivosti,
investícií, lebo to sú základné atribúty
rastu životnej úrovne a kvality života
našich občanov.
Ministerstvo financií ubezpečuje
občanov, že pri akýchkoľvek daňových
zmenách zohľadňuje sociálne aspekty
a inak to nebude ani pri daňovej reforme. Na Slovensku roky chýbali reformy
a aj preto ministerstvo začalo zaostávať
v životnej úrovni za vyspelými krajinami. Teraz ich chce priniesť, lebo cieľom
každej reformy je zlepšiť život občanom
v krajine, a nie naopak.

» Zdroj: Ministerstvo financií SR

Výročia a udalosti
Antonín Zápotocký bol Národným zhromaždením zvolený za prezidenta ČSR

21. marca 1953

33-0002

Najnovšie dostávajú adresáti falošné emaily pod hlavičkou Slovenskej
pošty v spojitosti so stránkami, ktoré
ponúkajú kúpu či predaj rozličných
tovarov. Ak adresát zadá údaje zo svojej platobnej karty cez falošnú stránku
veľmi podobnú webovej stránke pošty,
majú mu byť na účet pripísané peniaze
za tovar.
Aj v tomto prípade ide o podvod,
pretože Slovenská pošta nikdy nepýta
peniaze ani nesprostredkúva pripísanie peňazí na účet prostredníctvom e-mailov. Adresátov týchto podvodných
emailov preto pošta vyzýva k ostražitosti, aby kontrolovali adresu odosielateľa a na podozrivé emaily nereagovali.
Vizuály falošných mailov sú zverejnené
aj na webovej stránke Slovenskej pošty.
V mene Slovenskej pošty dostávajú
adresáti aj falošné e-maily, prostredníctvom ktorých si môžu údajne zmeniť
doručenie alebo uloženie zásielky. Informácie z takéhoto e-mailu sú podobné informáciám z oficiálneho webu po-

šty, až na niekoľko zámerne podobných
nepravdivostí.
Napríklad zákaznícka podpora
Slovenskej pošty nefunguje 24 hodín
denne, ale iba v pracovných dňoch v
čase od 8:00 do 17:00. Falošný mail je
možné rozlíšiť aj podľa nesprávne uvedeného telefónneho číslo na Zákaznícke centrum - 0850 192 413, pričom
správne číslo je 0850 122 413. Aj v tomto
prípade ide o zneužitie loga Slovenskej
pošty, a preto by klienti nemali na takéto emaily reagovať.
Okrem toho sa stále objavujú falošné e-maily či SMS správy pod hlavičkou
Slovenskej pošty, požadujúce od adresátov úhrady poplatkov za doručenie
zásielky či preclenie zásielky. Ak klient
akceptuje túto falošnú požiadavku,
webový odkaz ho presmeruje rovno na
platobnú bránu, kde má zadať údaje
zo svoje platobnej karty. Klienti by sa
mali mať na pozore, pretože ani v tomto
prípade nie je odosielateľom Slovenská
pošta. Slovenská pošta nikdy nežiada
poplatky prostredníctvom e-mailov či
SMS, a to ani pri colnom konaní. Clo aj
poplatok za colné konanie zaplatí klient
priamo pri doručení zásielky.
V tejto veci podala Slovenská pošta trestné oznámenie na neznámeho
páchateľa, aktuálne prebieha vyšetrovanie.
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Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma

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
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TIP na výlet

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

Západné Slovensko

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

Zemplínska
Šírava
PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

Východné Slovensko

- OPERÁTOR VÝROBY

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

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135
PRACA V ČR, UBYTOVANIE
ZABEZPEČENÉ.
MZDA OD 270KČ/hod.
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0800 500 091

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

85_0182

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

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

zdravie / služby
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SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?

Stannah Vám ponúka
stoličkové výťahy na
všetky typy schodísk.
ŤZP občanom poradíme,
ako získať na zakúpenie
štátny peňažný príspevok.

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní

Viac ako

750 000
Stannah

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

inštalácií
výťahov

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

52- 0003

0800 162 162

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

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

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-2

Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

88-0047

www.stannah.sk

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde p

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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87-0007

farba
ANTRACIT

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.

