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Týždenne do 29 620 domácností
OPRAVY A SERVIS

VÝVOZ ŽÚMP

2SUDYDDPRQW¡ľľþDERYNRPQRY
3U¡FHYRY½ġNDFKYġHWN©KRGUXKX

KADERNÍCTVO A HOLIČSTVO

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................
0907 895 864

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

Pečieme torty a zákusky
na všetky príležitosti

NONSTOP

0908 580 291

Pečieme torty a zákusky,
ktoré vyniknú pri každej príležitosti
tartaletky, makronky, laskonky,
veterníky, štrúdle, punčové zákusky,
tvarohové a mnoho iných.

87-0001

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

- výmena displeja, vstavaných batérií a iné
- výkup a predaj mobilných telefónov
- odblokovanie
0911 420 200
- batérie, kryty, nabíjačky 0917 240 135
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Kontaktujte nás na tel. čísle: 0904 154 951



STRECHY
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Najlacnejšia strešná krytina v okolí
PRÁCE
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www.zasas.sk
0907 990 754

62-0004

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

mrmrshairandbeauty@gmail.com
mr_and_mrs_beauty_salon
0948 360 340

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

0911 150 447

62-0034

87-0009

JANA VALKOVIČOVÁ

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
Ponuky a zameranie ZDARMA.
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0940 88 88 29

87-0004

Návratnosť
2-3 roky!!!

OVOCNÉ STROMČEKY
DROBNÉ OVOCIE
OKRASNÉ KAMENE

Pílenie, zrez rizikových stromov

37-003

0907 924 947

62-0021

ROZUMNÁ
ROZUMNÁ PÔŽIÈKA
PÔŽIÈKA

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

NOVÝ TOVAR !!!
ZÁHRADNICTVO

Oprava
]DWHNDMºFLFK
DSRġNRGHQ½FK
VWULHFKIDV¡G

62-0001

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

0915 927 993 MASTER GROUP s.r.o.
0940 707 621 www.mgroupsro.sk

0905 308 280

87-0002

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

spravodajstvo / služby

Hello Slovaks

Potrebujeme reformu
školstva, nie marketing
Minister školstva Gröhling prezentuje
reformu, ktorá má školy preniesť do 21.
storočia. Takmer v strede svojho mandátu. Asi má plné ruky práce s propagáciou
vakcinácie. Učitelia vedia, že takto načasovaná reforma môže skončiť tak, že ďalší minister = nová „reforma“.
Z tém reformy má ísť o zmenu obsahu
vzdelávania, rozvíjanie kritického myslenia, dotáciu na vzdelávanie učiteľov, digitalizáciu, pomoc deťom s poruchami učenia, stanovenie maximálneho počtu detí v
školských kluboch, znižovanie byrokracie a
pod. Vyznieva to dobre. Ale skutočná reforma sa začína inak.
Ak chceme zmeniť školy, treba do nich
investovať! Aby sme motivovali kvalitných
učiteľov, ktorí si nemôžu dovoliť pracovať v
škole. Aby školy disponovali aspoň štandardným vybavením. Digitalizácia bez peňazí? V
časoch, keď počítače na školách sú zastarané? A napojené na nekvalitný štátny internet?
Treba zmeniť voľby riaditeľov škôl a
stanoviť jednoznačné pravidlá na riadenie
škôl. Aby po rôznych známostiach nevyhrávali nekvalitní kandidáti. A potom neriadili
školu ako diktatúru, ktorá postihuje všetkých s iným názorom.
Zámer zmeniť obsah vzdelávania je
správny. To tu malo byť dávno. Stanoviť nevyhnutné poznatky a kompetencie využívať naučené vedomosti. Básniť o odstránení
memorovania je málo.

Najčítanejšie regionálne noviny

Byrokracia sa neeliminuje tak, že sa
zrušia tri dokumenty a pridá sa päť ďalších. Treba nastaviť dokumentáciu tak, aby
učitelia nerobili úradníkov. Ich náplňou je
výchovno-vzdelávací proces, nie vyrábanie
štatistík a archivácia lajstier. Nech sa posilní
a riadne zaplatí ekonomický úsek škôl, ktorý má v náplni úradnícke práce.
Pomoc deťom, inklúzia? Toto všetko zaviesť až po tom, keď školy budú pripravené.
Psychológ, špeciálny pedagóg, asistenti už
dávno mali byť na každej škole so zdravotne
znevýhodnenými žiakmi. Nesmie sa však
zabudnúť ani na deti bez diagnóz, tiež potrebujú pozornosť.
V súvislosti s „reformou“ je hlúpy zámer zvyšovania počtov žiakov v triedach.
V čase, keď sa zvýrazňuje individuálny
prístup! Reformou by bolo 15 - 18 žiakov v
triede. A nebude treba ani asistentov. Nehovoriac o tom, ako sa zvýši kvalita.
Prečo stále nie je súčasťou vysokoškolského štúdia v rámci didaktiky špeciálna
pedagogika? Prečo stále neexistuje odbor
pedagogický asistent? To naozaj stačí len
maturita? Odborné vzdelanie je základným
predpokladom.
Nie, takto sa reforma nerobí. Predstavil
sa iba marketing. Na druhej strane pochybujem, že minister bez pedagogickej gramotnosti dokáže pochopiť skutočné potreby
škôl, učiteľov, žiakov i rodičov.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Chodím po Slovensku a nestačím sa
čudovať. Počúvam čudný jazyk, plný
cudzích slov, ktorému by Ľudovít
Štúr sotva rozumel.
Namiesto úloh plníme tasky, rozpočet sme nahradili budgetom a schôdzu
meetingom. Zaujímavé sú aj nápisy na
budovách. Ak hľadáte zubára, tak v Žiline hľadajte Dental Clinic, vydavateľstvo
má na fasáde domu nápis Publishing
House a ak budete hľadať cestovnú
kanceláriu, tak sa to teraz volá Travel
Agency. Aj autá sú pomaľované rôznymi
nápismi - Rescue, Parcel Service alebo
Home Delivery. To keby ste potrebovali
záchranku alebo doručiť balíček. Vyzerá
to tak, že u nás žije veľa cudzincov, ktorí si prišli opraviť zuby, alebo si zavolať
prvú pomoc. Aj názvy reštaurácii hýria
anglickými, talianskymi alebo francúzskymi názvami a niekedy potrebujete
prekladateľa, keď si chcete objednať
jedlo (food). Môj syn má malú reštauráciu a zmysel pre humor. Niekedy dáva
svojim jedlám zábavné anglické názvy.
Prekladanú kapustu nedávno nazval
Translated Cabbage. Nuž čo, naše deti
študujú v zahraničí a my, starší, môžeme cudzie krajiny spoznávať aspoň
takto. Namiesto fašírky si objednáme

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................
0907 895 864

burger, káva má tiež rozličné názvy - Espresso, Ristretto, Lungo alebo Americano. Spomínam, že aj ako deti sme mali
zahraničné jedlá na tanieri - francúzske
zemiaky, španielske vtáčiky, maďarský
guľáš alebo ruské vajcia. Jediné, kde si
slovenčina drží svoju slovnú zásobu, sú
nadávky a vulgárne slová. Oproti takým
Američanom alebo Nemcom, ktorí pri
nadávaní opakujú pár slov, máme celý
ohňostroj vulgárnych výrazov. Stačí sa
pozrieť na internet, kde si ľudia chodia
nadávať. A mladí už neplytvajú slovami.
Posielajú si rôzne obrázky a skratky. Veď
kto by strácal čas. BF vraj znamená priateľ, BFF - najlepší priateľ, DW je drahá
manželka, ale môže byť aj nemaj strach.
To je riadna úspora slov. Z krčmy stačí
napísať žene DWDW a je to. Ak si chcete
povzdychnúť a použiť meno Božie, tak
na to je skratka OMG.
Ak naďabíte na
svetovej počítačovej sieti na nejakú
oázu, kde sa ešte
rozpráva normálnym
jazykom a slušne,
pošlite mi,
prosím, adresu.

» Ján Košturiak

PÍLENIE A LIKVIDÁCIA RIZIKOVÝCH STROMOV,
ŠTIEPKOVANIE , ODVOZ HMOTY 0905 161 243

34-129
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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 370€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník) Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A, Otvorené: Po-Pia: 8-17

Výročia a udalosti
v žilinskom kine Grand Bio Univerzal sa konala premiéra prvého slovenského dlhometrážneho hraného ﬁlmu Jánošík bratov Siakeľovcov

21. novembra 1921

TIP na výlet

Zemplínska
Šírava
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66-0007-1

DUB
MATNÝ

redakčné slovo / služby, zdravie

Blíži sa advent,
ale nič tomu nenapovedá

3

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

34-0010

michalovsko

Advent sa tento rok podľa dostupných údajov začína v nedeľu 28. novembra. Advent by nás mal meniť a
my by sme mali meniť nastávajúce
obdovie, ktoré trvá až do Vianoc. Mal
a mali.

www.slovaktual.sk

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

85_0099

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

056 688 3357 / 0948 956 600

www.artiumstromceky.sk

62-0052

Vihorlatská 4, Michalovce

87-0003

87-0013

62-0002

MORSKÉ OKO

Nám, ktorým, zjavne nikto pomôcť
nechce. Advent by nás mohol nasmerovať viac k pokoju, k tichu, k uvažovaniu,
ak nie hneď k rozjímaniu a hlavne k dobru. K myšlienkam na dobro. Mal by nás
na čas zbaviť nenávisti, zla, počas Adventu by sme mali pochopiť, žťe nielen
Pre veriacich je obdobie adventnu my (ja) tu žijeme, že sú tu pri níás aj iní,
akýmsi očakávaním vstupu do nového ktorí tiež chvcú žiť a dožiť sa. Vianoc, jari
cirkevného roka a pre materiálne zmýš- 2022, vnúčat, ako kto. Skúsme do sveta
ľajúcich by mohol mať Advent tiež veľ- kričať menej toho nášho JA. Prosím. A
mi veľký odkaz. O dobre ako takom a o dávajme najavo viac MY. Lebo ak to netúžbe byť lepším človekom.
dokážeme, zvíťazia ONI. Je to náramne
Žijeme už druhý rok v atmosfére jednoduchá matematika.Kde sa dvaja
strachu, obáv, chorobnosti. Ale aj bijú, tretí vyhráva. A ten tretí – moc, pouprostred strachu, nenávisti, zla, agre- trebuje vyhrávať priam existenčne.
sivity. Ono to jedno s druhým tak nejak
Takže, blíži sa advent a ten nám
súvisí. Niekto rieši obavy a strach sna- priam ponúka, aby sme prestali útočiť
hou o poznanie, iný sa im bráni silou. sami na seba. Ľudia na ľudí. Občania na
Oba spôsoby sú ľudské, mali by byť ob čanov. Materiálne zalochápané a pochopené. Najhoršie na žení občania môžu skúsiť
všetkom je, že čoraz viac sa zdá jasné, že zmier a veriaci zas nastoliť
vládnucim politikom doslova záleží na vládu mieru a pokoja vo
tom, aby sme žili v strachu a v obavách. svojich vnútrach. Bol by to
Médiá hlavného prúdu nerobia nič iné, fajn Advent, verte mi.
iba šíria informácie o katastrofe, nechutVšetko
dobré
ne emotívne zafarbené do farieb smrti a vám želá
beznádeje, zla a nenávosti.
Advent by nám mohol pomôcť.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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služby

Najčítanejšie regionálne noviny

33-0087
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právnik radí / domácnosť, služby

michalovsko

ìīðĴĊŚÌďĉĮŒȘ'ÌðĴřwĴÐðĊďŒÐþŒďďþÈðÆðÆìȚ
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qď ŒăČþİÐþ ìīďšÅÐș ţÐ ìīðĴĊŚ Ìďĉ ĮŒȘ
'ÌðĴř wĴÐðĊďŒÐþ Œď ďþÈðÆðÆì ȧďāīÐĮ }īÐÅðİďŒȨ
ķāďĊÈò ĨďĮāřĴďŒĊðÐ ĮăķţðÐÅș Įð ÌĊÐĮ ĨīðĨďĉòĊ
ǡǟȭīďÈĊĸ ÐŘðĮĴÐĊÆðķȘ ¢īðÌÐĊðÐ īÆðÌðÐÆÑšĊÐþ
ÆìīðĴř NďİðÆÐ ĊÐĨīÐĮĴăď ĨďĮāřĴďŒĶ ĮďÆð®ăĊÐ
ĮăķţÅřĨďÌĊðā®āīďāřșÅřšīðÌÐĊðÐīďÌðĊĊÑìď
ĴřĨķĨòĮăďĮŒďþìðĮĴĐīðķĊÎăÐþȘ

ȴqďīďāďÆìĴĸţďÅĮĊòŒĊðďĴŒďīðĶšīðÌÐĊðÐ
īďÌðĊĊÑìďĴřĨķĨīÐĮÐĊðďīďŒďĮĉÐăŚÆìșĮĊ®İ
ĮÐĊĮĴăīÐăðĴďķȘqīÐÌǡǟīďāĉðĮĉÐĮă®ŒĊďĮĴĊÐ
ĨďĮŒ¼ĴðăðďĴŒďīðăðìīðĴĊŚÌďĉŒďďþÈðÆðÆìșȵ
ĮĨďĉòĊ NĴīòĊ NďăÈāďŒĮā®ș ŒÐÌĸÆ
šīðÌÐĊðșāĴďī®ŒČďĉĨĒĮďÅòďÌĮŒďþìďŒšĊðāķȘ
UþĶţİðĮāĸİāĨīðİăŒăĊðșāÐÌřĉăðķāďĊÈðĶ
ĨďĮāřĴďŒĊðÐ ĮăķţðÐÅȘ ¢ĉÐĮĴĊĊÆďĉ ìīďšðă
ĮĴīĴ Ĩī®ÆÐ  ŒİÐĴÆð ĨīūòĉĴÐăð ĮďÆð®ăĊřÆì
ĮăķţðÐÅ Åř Ĩīðİăð ď ĮŒďþÐ šĊ®ĉÐ ĨīďĮĴīÐÌðÐș āÌÐ
Ĵī®ŒðþÐĮÐČţðŒďĴȘ

qīÆďŒăð Ċ ĮāŒăðĴČďŒĊò
ĴřĨķ ð ĨĊÌÑĉð ĨīðĮĨÐăð
ĨīðÐĮĴďīďŒĮăķţðÐÅ
UÐÌďā®šăðĮĉÐĨďŒÐÌĶďĨķĮĴÐĊŚĉ ā ŒřĮďāŚĉ Ċ®āăÌďŒȘ #ď
qďÈĮ ÆÐăÑìď īďā Į ĊĸÌšĊřĉĊðÐȘZĮăďŒķþÐĉÐÌďÅīďÌðĊÆďŒș šīðÌÐĊðĨīūòĉăðþąķÌò
Œ ìīðĴĊďĉ ÌďĉÐ Œď āĴďīòĮĸĊ®ĉĨīðšĊðŒďĊāăďĊÐĊòĴŚÆìș Į Ċòšāřĉð ÌĒÆìďÌāĉð 
ďþÈðÆðÆì ĨķĮĴðăð Ìď ĸĨīŒ āĴďīòĮĸďÆìďĴĊòťĊĊÈĊÐŒřĨďĉĒÆĶ ĊÐÌďĮĴĴďÈĊŚĉ īďÌðĊĊŚĉ
 īÐāďĊİĴīķāÆðÐ ĨīðÐĮĴďīďŒȘ Ĩī®ŒÐĴŚĉĴďĨīūòĉĴÐąďĉȘUðÐāĴďīò š®šÐĉòĉș Åř ĊÐďĮĴăð
 šīðÌÐĊò ŒřÈăÐĊðăð šĊðÆìĊÐĉþĸĨīòÅķšĊŚÆìšďĮŒďþìď ÅÐš ďÌÅďīĊÐþ ĨďĉďÆðȘ
ÌĉðĊðĮĴīĴòŒĊÐ āĊÆÐă®īðÐ
 ĨďăďŒðÆð ĨīūòĉĴÐąďŒ
ÌĒÆìďÌāķĊÐÌďā®ţķĨďāīřĶÆÐăÑ
ÌďðĊŚÆìĨīðÐĮĴďīďŒÅŚŒăÑ Ċ®āăÌřĮĨďþÐĊÑĮďĮĴīďĮĴăðŒďĮĶďķȘ ĨīðĴďĉŒšĊðāăðĊÐÌďĨăĴāř
āĊÆÐă®īĮāÐ ĨīðÐĮĴďīř ÌĊÐĮ
ĮĨďþÐĊÑ Į ĸìīÌďķ š
Ĩď ĸĨīŒÐ Įăĸţð āď ðšÅř
ĨďĮāřĴďŒĊðÐĮăķţðÐÅȘ
ĨīÐ ĨīūòĉĴÐąďŒȘ ȴtďšİòīÐĊòĉ ĨīðÐĮĴďīďŒ ĮĉÐ ÐÌĸÆ ÆìīðĴĊÑìď Ìďĉķ šÌĒīšČķþÐș ţÐ
ĉďìăðĨďţðÌĶďĊŒŚİÐĊðÐāĨÆðĴřšīðÌÐĊðș ĨďĮăĊòĉ ìīðĴř þÐ ÅřĶ Åăòšāď Ĩīð ÈăďŒÐāķȚ
 ĴŚĉ ŒřĴŒďīðĶ ÌďĉďŒ ĨīÐ ÎăİòÆì ĮÐĊðďīďŒȘ ȴqīÐĴď ĮĉÐ ĊÐÌďā®šăð ĨďŒÐÌĶ ďĨķĮĴÐĊŚĉ 
¢®īďŒÐČ ĮĉÐ Į īďšìďÌăð İĨÐÆðăðšďŒĶ Ċ ĊĸÌšĊřĉ ĊðÐȘ ZĮăďŒķþÐĉÐ ÌďÅīďÌðĊÆďŒș āĴďīò Įĸ
ĨīūòĉĴÐąďŒ Į ÌðæĊĐšĉð āď ăšìðĉÐīďŒ Èð Ċ®ĉĨīðšĊðŒďĊāăďĊÐĊòĴŚÆìșāĴďīòĮĸďÆìďĴĊò
qīāðĊĮďĊďŒ ÆìďīďÅș ăÐÅď ĊÐİĨÐÆðťāďŒĊÑ ťĊĊÈĊÐ ŒřĨďĉĒÆĶ Ĩī®ŒÐ ĴŚĉĴď ĨīūòĉĴÐąďĉȘ
ÌÐĉÐĊÆðÐȘȵ āď ÌďÌ®Œ NďīĨÐĮðď ĨīūòĉĴÐąďĉ UðÐāĴďīò š ĊðÆì ĊÐĉþĸ ĨīòÅķšĊŚÆì  šď ĮŒďþìď
Į ĴŚĉðĴď ÌðæĊĐšĉð Į Œ šīðÌÐĊò ŒÐĊķþĸ ķţ ÌĒÆìďÌāķĊÐÌďā®ţķĨďāīřĶÆÐăÑĊ®āăÌřĮĨďþÐĊÑ
þ Œ ĮĸÈĮĊďĮĴðȘ }īĊĮåďīĉ®Æð  īďšİòīÐĊðÐ Įď ĮĴīďĮĴăðŒďĮĶďķȘ QķÌð Ċ®ĉ Ĩďĉ®ìăð Ĩīð
ĨďĮāřĴďŒĊŚÆì ĮăķţðÐÅ ď ĴāÑĴď İĨÐÆðăðšďŒĊÑ ŒšĊðāķșăÐþĨďÈĮÆÐăŚÆìÌŒÌĮðĴðÆìīďāďÆìȘ
šīðÌÐĊðÐĨīÐĴďÅďăĨīðīďÌšÐĊ®Ș
ăĊķĮďăðÌīðĴřĮĉÐĨďÆòĴðăðĊþĉ¼ŒĴŚÆìĶţāŚÆì
ĮðĴķ®Æð®Æì ĨďĮăÐÌĊÑìď īďāķ  ŒÐīòĉÐș ţÐ Ċ®ĉ
9ðĊĊÆðòĮĴ®ăÐĊðÐþÐÌďĮĴĴďā
ĨďĉĒţķ þ ĴÐīšȘ þ āÐÎ ĮĉÐ Åī®Ċř ĊÐšĴŒďīðăðș
ìīðĴĊŚ Ìďĉ Œď ďþÈðÆðÆì Ìďā®šă šŒī®ĴðĶ Åďþďš®ÆìīĊķšīðÌÐĊðĨďāīÈķþÐȘ¢ŒİÐĴāď
ĮŒďþ š®Ċðā þ ŒÎā İĴÐÌīďĮĴð ÌīÆďŒȘ ¢ăÑ ĨĴīò ÌďÅīďÌðĊÆďĉ  ŒİÐĴāŚĉ šðĊĴÐīÐĮďŒĊŚĉ
ĊĮĴŒÐĊðÐ ťĊĊÆďŒĊð ĮďÆð®ăĊřÆì ĮăķţðÐÅș þÐÌĊď ďÅīďŒĮāÑ ÎāķþÐĉ  q®Ċ ďì šĨăĶșȵ
ŒřĮďāÑ Ċ®āăÌř ĉăŚÆì šīðÌÐĊò īďÌðĊĊÑìď ķšĴŒ®īNĴīòĊNďăÈāďŒĮā®Ș

%āķþÐĉÐšŒİķİĴÐÌīďĮĶȘAUȚwNǠǧǠǠǟǟǟǟǟǟǟǟǡǨǣǣǠǠǥǢǣǠșŒīðÅðăĊŚĮřĉÅďăǠǡǡ
¢ÅðÐīāĊìīðĴķȚqtBO'¤A}ZwqZT>

NīÐìāďĮĶąķÌĮāÑìďţðŒďĴșĴÐăÐĮĊÑìďðÌķİÐŒĊÑìďšÌīŒðĉÐÌšðąķÌĮāŚÆì
ŒšĶìďŒ Įð ÌÐĊĊÐ ķŒÐÌďĉķþÐĉÐ Œ ĮăķţÅ®Æì ìīðĴřȘ ZĮĉÐăò ĮÐĊðďīðș Æìďīò
ÅÐš ďÌÅďīĊÐþ ĮĴīďĮĴăðŒďĮĴðș ąķÌð ÅÐš ŒăĮĴĊÑìď ÌďĉďŒș ÌÐĴð  ĉăÌò Įď
šĊÐŒŚìďÌĊÐĊòĉþĴòșāĴďīòĮĊ®ìăÐďÆðĴăðŒĊÐĨīðšĊðţðŒďĴȘqďĉ®ìþĴÐðĉ
ĮĨďăďÈĊÐĮĊĉðȘqďÌĨďīĴÐÆìīðĴĊÑÌðÐăďŒĨīŒðÌÐăĊÐþ¢ÅðÐīāÐĊìīðĴķș
ÅřĮĉÐþĊÎăÐþÌďā®šăðĨďĉ®ìĶĴŚĉșāĴďīòāăďĨĸĊÌŒÐīÐīÆðÌðÐÆÑšĊÐþ
ÆìīðĴřNďİðÆÐĨĒĮďÅðÆÐþŒī®ĉÆðqīÐİďŒĮāÑìďNďİðÆāÑìďāīþȘ
wĨďšĊþĴÐĊİķīďÈĊĸĨī®ÆķŒĨīďĮĨÐÆìĊþĮăÅİòÆìȚ

ǢǣĮĴīÐÌòĮāŒǠǥ
ĉÐĮĴ®ÆìďÅÆðÆì

ǥǢĮďÆð®ăĊřÆì
šÌīŒďĴĊòÆāřÆìĮăķţðÐÅ

ǥǟǟǟĨīūòĉĴÐąďŒ
ĨÆðÐĊĴďŒ

ǣǥǟšĉÐĮĴĊĊÆďŒ
ǠǤǟÌďÅīďŒďąĊòāďŒ

ǠǠǟǟǟďÅÌīďŒĊŚÆì
īďÌòĊðþÐÌĊďĴăðŒÆďŒ

œœœȘÆìīðĴȭāÐȘĮā

:'U}t#ZT'LZy'}tZ}'QwN'Lw}tZw}OAZw}Aȧ#ZwȨ
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od pondelka 22. 11.
U nás si nemusíte
ĊĒ¨ïüØ¨¤ėÀ

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

10 kg balenie

cena za 1 kg

-48%

Konzumné zemiaky
• ĊïȅēúĒìƆìïǱÒà½àĊ©
• Ù¨ìïÙ©

3

19
(1 kg = 0,32)

ƏıƒƔ

2

49

Kuracie stehná XXL
• ¨ėÏàóúǯÏàę¨

cena za 1 kg
ėïÿ ¨Ù¨
úȍ¤À Ù
õì¨ÀÒÀú

¸ïà³ïȔ
parenica
• ïãėÙ¨¤ïÿ½Ē

6

99

Spišské
párky

700 g

3

3 x 200 g

250 g

600 g

2

99

99
(1 kg = 5,70)

0

89

(1 kg = 4,98)

Balkánsky syr
• 47 % tuku

(1 kg = 3,56)

Smotanová
Ùúǿ¨ïÏÏÒóÀÏ

800 g

60 kusov

4

99

(1 kg = 2,49)

Kyslá smotana
• 20 % tuku

(1 kus = 0,08)

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƝƝıƜƜı¤àƝƣıƜƜıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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Vajcia
“M”

1

99

riadková inzercia, vtipy / práca

michalovsko

od pondelka

7

ƝƝıÙàĊ¨Øï

500 g balenie

-52%

ƏÏÿóĒ

ƍıƏƔ

1

19

½¨ïȝĒ
paradajky
¤úÔàĊ©zz=

(1 kg = 2,38)

Jogurtový
nápoj
• ïãėÙ¨¤ïÿ½Ē

4x2l=8l

1 500 g

1

-46%
ƏıƔƔľ

2

ƒƔ

69

(1 kg = 1,19)

Kofola

(1 l = 0,34)

100 g

-24%
ƋıƑƐľ

0

49

920 g

1

Vü

• úĊïà½àĊì¨Ù

805 g

4

29
(1 kg = 5,33)

tĒóà ÀÙ

ƐƔ

Smotanový
jogurt
• ïãėÙ¨¤ïÿ½Ē

0

39
(100 g = 0,20)

+àï À

3 x 220 g

• ìÒÙàúÿ Ù

660 g

Linecké
ïàęú¨ÏĒ

1

99
(1 kg = 3,02)

ıııØÙà½à¥ÒõÂ½ĊēïàÏàĊÙ ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

ľJ¤ìàïĀ Ù¨ęÙØÒàà½à¤Ùìï¨¤ÌÙ¨ÙĊēïàÿı

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƝƝıƜƜı¤àƝƣıƜƜıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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200 g

(1 kg = 1,73)

služby

8
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Lepšia vybavenosť škôl
vďaka zákazníkom Lidl
Váš nákup = veľká pomoc. Týmto heslom sa Lidl snaží motivovať svojich zákazníkov a zároveň byť dobrým
susedom. Práve preto už od roku 2015 podporuje základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí novootvorených
predajní. Časť svojho obratu totiž venuje na kúpu športových a didaktických potrieb podľa výberu škôl.

Hlavnou myšlienkou jedinečného projektu
je darovať časť z obratu v prvý deň predaja
novootvorenej prevádzky na zakúpenie špor-

tových, didaktických potrieb a posledný rok aj
výpočtovej techniky. Za každý nákup v hodnote aspoň 10 eur totiž obľúbený diskont venuje
jedno euro susedným základných alebo spojeným školám. Získajú tak napríklad notebooky,
bezdrôtové slúchadlá, počítačové myši, tablety, externé disky, balíček Microsoft Office 2019
či tašky na počítačovú techniku.
Najnovšia predajňa obchodného reťazca
Lidl svoje brány otvorila v bratislavskom Nivy
centre, čím sa naskytla ďalšia unikátna príležitosť podporiť okolité základné školy. „Teší

nás, že mestská časť Nivy je bohatšia o nové
zariadenie, ktoré má za cieľ podporovať školy v blízkom okolí. Na ZŠ Kulíškova 8 sa bude
v roku 2022 sláviť 70. výročie existencie školy. Želáme vašej predajni Lidl v Nivy centrum
dlhovekosť, obľúbenosť u verejnosti, príjemných pracovníkov, úspechy v uspokojovaní
potrieb verejnosti na Nivách,“ odkázala Antonia Snehotová, riaditeľka ZŠ Kulíškova 8.
Z podpory sa teší aj ZŠ a MŠ M.R. Štefánika
na Gröslingovej ulici a zároveň vyjadruje vďaku, že spoločnosť Lidl pri svojich aktivitách
nezabúda ani na školy, a teda je oporou pri
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu nielen pre žiakov, ale i učiteľov. Najmä
v náročnom období, kedy je dištančné vyučovanie prekážkou, umožní deťom s nedostatočnou technickou podporou plnohodnotný spôsob výučby a rovnaký prístup k vzdelávaniu,
ako majú ostatní spolužiaci.
Pre školy je aktuálne každá pomoc viac, než
vítaná a dokonca v mnohých prípadoch aj potrebná. Preto je krásne vidieť, že aj dnes sa ľudia vedia spojiť a prispieť tak spoločne k zmenám, ktoré majú veľký dopad. Nejde totiž len
o obyčajnú finančnú pomoc. Ide o šancu na
kvalitné vzdelanie detí, ktoré majú kľúčovú
rolu na ceste k lepším zajtrajškom.
Od spustenia iniciatívy Váš nákup = Veľká
pomoc sa podarilo diskontu podporiť už 103
škôl naprieč celým Slovenskom. Školy tak
získali vybavenie podľa ich vlastného výberu
v hodnote 312 000 eur.
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Je veľmi dôležité, aby si aj firmy na Slovensku boli vedomé vplyvu svojich aktivít nielen
smerom na zamestnancov, obchodných partnerov ale na životné prostredie, komunitu
a okolie, v ktorom pôsobia. Spoločnosť Lidl
preto prepojila zákazníkov a základné školy.
Spoločne tak prostredníctvom iniciatívy Váš
nákup = veľká pomoc prispievajú k vzdelanejšej budúcnosti detí.

Úrok od 3,49%: Exkluzívny úver s úrokom od 3,49% ročne (ďalej len„ úver“) je možné získať v akejkoľvek pobočke spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. pri kúpe vozidla s financovaním u vybraných partnerov. Úver môže byť poskytnutý len na kúpu vozidiel s rokom výroby 2014-2019 a predajnou cenou
v hotovosti vo výške 8 000-30 000 EUR. Úver je možné poskytnúť iba na dobu 24-60 mesiacov a s minimálnou výškou akontácie 10 %. Využitie iných súčasne prebiehajúcich akcií a zliav nie je možné kombinovať s poskytnutím tohto úveru. Podmienky úveru sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych vstupných
údajov a individuálnych podmienok financovania poskytnutého zákazníkovi ním vybraným obchodným partnerom. Bližšie informácie o vozidlách, na ktoré sa vzťahujú podmienky úveru a o podmienkach poskytnutia úveru poskytne personál pobočky. Sprostredkovanie poistenia nie je podmienkou získania
úveru. Spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie pre viacerých obchodných partnerov. Úver je možné získať od 1.3.2016 až do odvolania. Reprezentatívny príklad: Cena vozidla: 12 000 €, Akontácia (podiel zákazníka na kúpnej cene): 30 %, t.j. 3 600 €, Doba trvania
60 mesiacov, RPMN: 3,49 %, Mesačná splátka: 152,35 €, Celková výška spotrebiteľského úveru: 8 400 € (kúpna cena mínus podiel zákazníka na kúpnej cene), Celková čiastka splatná spotrebiteľom: 9 141 € (splátka x počet splátok), Úroková sadzba:3,49 %. Sprostredkovanie poistenia nie je podmienkou
získania úveru. Uvedené počty vozidiel platia pre všetky pobočky AAA AUTO. Finančné inštitúcie, s ktorými sú uzavreté nevýhradné zmluvy o spolupráci: VÚB Leasing, Home Credit, Cofidis, Generali, Wüstenrot, Kooperatíva, Fortega, Unicredit leasing, Essox Finance. Fotografie vozidiel sú ilustratívne.
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Skúsenosti našich zákazníkov
Sandra (32), Vlčkovce :

V našich článkoch sa snažíme prinášať
Vám poznatky z použitia CBD, pričom
dôraz kladieme na informácie z vedeckých štúdií. Napriek tomu, že problematika pôsobenia CBD je predmetom častého skúmania, vedci prídu prakticky vždy
k záveru, že v oblasti pôsobenia CBD a
vôbec fungovania endokanabinoidného systému v rámci ľudského organizmu, ide o oblasť, ktorá je natoľko široká
a s takým vysokým potenciálom, že si
zaslúži ešte veľa ďalšieho výskumu.
Ďalším veľmi často sa vyskytujúcim
poznatkom je, že pôsobenie CBD – a špecificky dávkovanie – je u každého individuálne a nedá sa spoľahlivo plošne určiť
pre všetkých. Preto je dobré zaujímať sa
nielen o odborné názory a poznatky, ale
pýtať sa na skúsenosti aj bežných používateľov.
Zozbierali sme preto skúsenosti, ktoré Vám možno pomôžu pri rozhodovaní sa či siahnete práve po CBD oleji.
Roman (56), Komárno :
„Mal som problém so spánkom a koncentráciou. Mám povolanie, ktoré si vyžaduje moju 100% koncentrovanosť. Počas
výkonu a vďaka 10% CBD od CBDexpert
sa môžem bez stresu spoľahnúť na svoju
hlavu a v noci spím v kľude bez stresových myšlienok“

„Trápili ma depresijné stavy, na ktoré som
už roky užívala antidepresíva. Keďže som
si uvedomila, že začínam byť závislá, zľakla som sa a suseda mi odporučila vyskúšať
CBD olej. Veľmi som tomu neverila, ale na
moje prekvapenie, som si mohla dovoliť po
pár týždňoch stiahnuť denné dávky antidepresív na minimum. Síce ešte si netrúfam
úplne vysadiť, ale som na dobre ceste. Momentálne užívam 20% CBD olej od CBDexpert.“
Ján (63), Kežmarok :
Foto: Canva

Diana (39), Bratislava :
„Asi každá žena pozná menštruačné bolesti, no tie moje boli takého charakteru,
že ma na dva dni úplne odpísali a musela
som doma ležať v bolestiach. Lieky proti
bolesti zaberali iba na chvíľku. Nechcela
som si navyšovať dávky, aby som nezostala závislá, vyskúšala som rôzne alternatívy ale bez efektu. V novinách som
našla článok o CBD, na základe ktorého
som si objednala a po mesiaci užívania
som mala oveľa ľahší priebeh bez menštruačných bolestí. Na tretí mesiac som
ani netušila že mám menštruáciu, keďže
som bola úplne bez bolestí, CBD užívam
aj naďalej preventívne“

„Objednal som si CBD olej kvôli prevencii
a podpore imunity. Chuť Vášho CBD je stráviteľná, zatiaľ neviem vyjadriť účinok, ale
potešilo ma, že CBD olej máte je v sklenej
fľaške a nie v umelohmotnej.“

ve ľk é
en
zn iž ov an ie ci

BLACK

FRIDAY
od 20. do 30. novem bra

CBDexpert

5% CBD olej

31,50 €

10% CBD olej

20% CBD olej

36,00

50,00

EUR

Lucia (21), Píla :
„Produkty CBD olejov ma veľmi milo prekvapili. CBD olej som začala užívať kvôli dlhotrvajúcej únave a môžem povedať, že po
pár týždňoch užívania cítim zlepšenie. Odporúčam študentom na lepšiu koncentráciu
pri učení sa“
Ak patríte aj vy k používateľom, ktorí majú
s CBD svoje skúsenosti, prosím podeľte sa
s nami o ne. Zašlite nám e-mail s vašimi poznatkami na mail: mrenova@regionpress.
» red.
sk a radi ich uverejníme.

MI21-46 strana-

10

,0EU0R

24

EUR

45,90 €

63,00 €

3% CBD olej

6% CBD olej

21,00

25,00

EUR

EUR

34,80 €

28,80 €

t.sk
exper

cbd
www.

+421 904 552 345

objednávky@cbdexpert.sk

33-0097
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michalovsko

riadková inzercia, sudoku / práca
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

86.750
87.350
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

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
48.090
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

5

7 4
2

U

8 9

D

5 4
4 1 9
8
2 9 7 5 1
3 4
1
3 9

O
K
U
S

1
8
66-0227

Trebišov

10-0212

Krásny Brod

5

OPERÁTOROV VÝROBY
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85_0894

Sobrance
Michalovce

Monastyr
ty

Hľadáme

 ]ŏŏ
práca v skladoch

BRANDYS NAD LABEM, ČR
plat od 30 000 Kč
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0919 496 491
Empres In

info@empres.sk
www.empres.sk

ĉĆĤĀĉąĈ

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

zdravie / služby
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Najčítanejšie regionálne noviny

47-001

19 ROKOV NA TRHU

32-0128

e-mail: velcon@velcon.sk

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

85_0632

0800 500 091
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