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MINIMAX, s.r.o.,  ZELENINÁRSKA 24, MICHALOVCE www.minimax.sk

Vodeodolné

podlahy

až do 72 hod. DVERE
A PODLAHY
pre všetkých

Dvere až do výšky 230 cm
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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

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 470€
všetky dvere

SKLADOM

v ponuke aj

hladké dvere

a odtieň Wenge

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40
Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník) Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A, Otvorené: Po-Pia: 8-17
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mishafalch@gmail.com0940 219 626

interiéry a exteriéry
SadrokartónyOmietky

DlažbyMaľovanie
Plávajúce podlahy
Tapetovanie a iné
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Ponuky a zameranie ZDARMA. 0940 88 88 29

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Tesárske

Pokrývaèské

Klampiarske
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
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0911 420 200

0917 240 135

ARTEL Nám. Osloboditeľov 2 (budova SATUR), Michalovce

RÝCHLOSERVIS MOBILNÝCH TELEFÓNOV
- výmena displeja, vstavaných batérií a iné
- výkup a predaj mobilných telefónov
- odblokovanie
- batérie, kryty, nabíjačky

8
7
-0
0
1
6

8
7
-0
0
0
4

Za najlepšie ceny v meste

MONTÁŽ OKIEN
VÝMENA TESNENÍ
SIETE PROTI HMYZU

MONTÁŽ OKIEN
VÝMENA TESNENÍ
SIETE PROTI HMYZU

0949 765 697
m-oknomont@centrum.sk
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KÚPIM BYT
V MICHALOVCIACH

PLATÍM IHNEĎ

(garzónku, 1, 2 alebo 3-izbový byt)

(ak je to potrebné, vyplatím vaše dlhy,
exekúcie a pod.)

Ponúknite
tel.: 0907 448 695
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ŠTEFAN PRISTAŠ
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OPRAVY A SERVISOPRAVY A SERVIS

0905 308 280

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

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

OBNOVA PLECHOVEJ

A ETERNITOVEJ STRECHY
- odstránenie nečistôt
- vynikajúca

priepustnosť vody
- vzhľad škridle
- vysoká životnosť

Oprava komínu GRÁTIS

ZĽAVA pre

seniorov

- zameranie zdarma
- bez zálohy
- prvotriedny materiál
zn. Index mineral design

- záruka 25 rokov
a dlhoročné skúsenosti

BITUFLEX s.r.o.

www.bituflex.sk
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Žiaci končiaci základnú školu sa práve 
v týchto dňoch rozhodujú o svojom bu-
dúcom povolaní, čo je veľmi dôležitá a 
náročná úloha. Pomocnú ruku v podobe 
mnohých rád im podávajú aj odborníci z 
Centra poradenstva a prevencie v Čadci, 
pričom mladým ľuďom odporúčajú:

„Pri výbere povolania si polož nasle-
dujúcu otázku:“

Aké mám schopnosti a predpoklady?
Schopnosti sú jedným z najdôležitej-

ších kritérií, ktoré musíš vziať do úvahy 
pri výbere svojho budúceho povolania. 
Pri rozhodovaní by si mal začať otázkou, 
akú úroveň kvalifikácie by si chcel do-
siahnuť. Pamätaj však na to, že, čím kva-
lifikovanejšie povolanie si vyberieš, tým 
náročnejšie a dlhšie štúdium musíš ab-
solvovať. Vodítkom môže byť tvoj školský 
prospech. Ten môže byť jedným z ukazo-
vateľov tvojej dlhodobej výkonnosti. 

Každý človek sa líši nielen svojimi 
vlastnosťami ale aj schopnosťami. Kaž-
dý je šikovný v niečom inom. Dano má 
veľmi dobré manuálne zručnosti, Katka 
je zase veľmi výrečná a má dar presved-
čovať iných. Podobné je to aj pri povola-
niach. Každé si vyžaduje iné schopnosti 
a predpoklady. Jedno povolanie vyžaduje 
presnosť a vnímanie detailov, iné zase 
schopnosť komunikovať s ľuďmi. A to je 
dobre. Teraz už len treba prísť na to, ktoré 
bude najlepšie zodpovedať tvojim danos-
tiam a predpokladom. Lebo len tak budeš 
môcť byť úspešný a spokojný vo svojom 

budúcom povolaní.

Pracovné predpoklady: sústrede-
nosť, tvorivosť, schopnosť organizovať si 
prácu, schopnosť učiť sa, samostatnosť, 
vytrvalosť, precíznosť, špeciálne schop-
nosti 

Osobnostné predpoklady: schop-
nosť zaobchádzať s ľuďmi, (pedagogic-
kí, sociálni a zdravotní pracovníci...), 
schopnosť empatie, vcítenia sa do poci-
tov iných ľudí (psychológ, psychiater,...), 
schopnosť komunikovať a riešiť problémy 
(advokát, učiteľ, …), schopnosť pracovať 
v tíme (režisér, architekt, …), kultivova-
ný prejav a vystupovanie (moderátor, 
predajca,...), schopnosť zaistiť si autori-
tu a rešpekt (učiteľ, policajt), trpezlivosť 
(opatrovateľ, vychovávateľ,...), spoľahli-
vosť (sekretárka, účtovníčka, …), taktnosť 
a ohľaduplnosť (zdravotná sestra, sociál-
ny pracovník,...), psychická odolnosť (zá-
chranár, požiarny technik).

Pri rozhodovaní môžeš požiadať 
o pomoc výchovného poradcu na vašej 
škole, je to učiteľ, ktorý má na starosti 
profesionálnu orientáciu žiakov a tiež sa 
porozprávaj s rodičmi, majú oveľa viacej 
životných skúseností ako ty, poznajú ťa 
odmalička a určite im záleží na tom, aby 
si bol v živote šťastný.

Informácie poskytlo Centrum 
poradenstva a prevencie v Čadci.

Ako si vybrať povolanie?

» ren

16. január 1547           
Ivan Hrozný sa stal cárom Ruska.

Výročia a udalosti

Po prečítaní noviny
odhoďte do triedeného
odpadu /PAPIER/

Kolagén, ktorý si podmaňuje zdravie aj krásu naraz!
V posledných rokoch sa o kolagéne 

hovorí stále častejšie. Celosvetové štúdie 
preukázali, že správne užívanie kolagé-
nu pomáha pri súvislosti so starnutím      
a pohybovými problémami. 

Kolagén je bielkovina, ktorú tvorí 
skladba 19 aminokyselín prospešných pre 
ľudský metabolizmus a jeho správne fun-
govanie. Tieto bielkoviny sú dôležitým sta-
vebným prvkom. 

Ľudské telo si už od útleho veku dokáže 
kolagén vytvárať samo a však pribúdaním 
veku je tvorba tejto bielkoviny v našom 
tele stále slabšia a slabšia. Bolo preukáza-
né, že už pri dosiahnutí 18 roka života je vo 
väčšine prípadov tvorba vlastného kolagé-
nu takmer nulová. Každý metabolizmus 
si dokáže robiť zásoby kolagénu, ktoré sa 
však vstrebávajú u každého jedinca rôzne 
a podľa toho sa odvíja zásoba kolagénu 
a   s tým spojené vyživovanie pohybového 
aparátu a pokožky. 

V dnešnej dobe existujú formy kola-
génu, ktoré si vieme načerpať užívaním 
rôznych výživových doplnkov s obsahom 
kolagénu. 

Rybí a hovädzí kolagén sú veľmi dôleži-
tým stavebným prvkom v oblasti zdravej 
kĺbovej výživy, podpory správneho fungo-
vania pohybového aparátu, zdravej pokož-
ky, krásnych vlasov a silných nechtov. 

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 
a to I a II, tieto kolagény sú neoddeliteľnou 

súčasťou v raste, obnove a rekonvalescen-
cie kostí, šliach, väzov a kože. Pri dennom 
užívaní predpísaných dávok dostáva naše 
telo skrz hovädzí kolagén veľké množstvo 
aminokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,   problé-
moch s  pohybovým aparátom, bolestiach 
a pri reumatických ťažkostiach. 

 
Rybí kolagén tvorí kolagén typu I, tento 

druh kolagénu obsahuje podobné množ-
stvo aminokyselín ako hovädzí kolagén 
a  však v  menšom množstve. Zdrojom hy-
drolizácie kolagénu z rýb sú šupiny a koža. 

Tento typ kolagénu je bohatý na aminoky-
selinu „hydroxyprolín“ , ktorá je základ-
ným prvkom pokožky, ciev a  tkanív. Rybí 
kolagén má blahodárne účinky v boji proti 
vráskam, zvyšuje pružnosť a  elasticitu 
pokožky a  podporuje antioxidáciu orga-
nizmu. Pleti pomáha  udržiavať mladistvý 
vzhľad s potlačením známok starnutia.

Medika Expert prináša na trh formu ko-
lagénu, v ktorom je spojený rybí kolagén 
s hovädzím + vitamín C. Denná dávka ob-
sahuje až 6800mg kolagénu a 200mg vi-
tamínu C v zložení 100% bez glutamánov              
a 100% bez GMO.              » red.
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HLINÍKOVÉ SCHODÍKY
4-stupňové, jednostranné, nosnosť 120 kg. 
OBI č. 3809142

Ponuka platí od 13. 1. do 26. 1. 2023 alebo do vypredania zásob. Tlačové chyby sú vyhradené. Všetky produkty sa predávajú bez dekorácie. Nákup je možný iba v obvyklom množstve pre domácnosti. 

Svoju najbližšiu predajňu OBI
nájdete na obi.sk

Len vo vašej 
OBI predajni

KOVOVÝ ZÁSUVNÝ REGÁL NA ŤAŽKÉ 
BREMENÁ
Pozinkovaný. 5 drevených políc, nosnosť každej police 
175 kg, š 90 x v 180 x h 40 cm, OBI č. 1662378

Top cena

26,99ks

SÚPRAVA KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU 
„ZOEY“ �
Rozmery: 1120 x 480 mm, dekor dub Ribbeck. 
Spodná skrinka s umývadlom z minerálneho kameňa.  
OBI č. 2195345
� Do vypredania zásob. 

Top cena

399,99ks

NAJŽIADANEJŠIE
V JANUÁRI

Top cena

26,99ks
MALIAR PLUS 15 + 3 KG
Biely disperzný oteruvzdorný maliarsky náter, 
na použitie vo vnútorných priestoroch.
OBI č. 3758190 (0,56 €/kg)

Top cena

9,9918 kg

DLAŽBA „LONE“
31 x 62 cm, vhodná do interiéru aj exteriéru, 
bal. 1,58 m2. OBI č. 2057537 (15,78 €/bal.)

Top cena

9,99m2

DVERE METRIX 2/3 SKLO
Povrchová úprava fólia. Výplň voština. Pravé/ľavé, 
šírka: 60, 70, 80, 902 cm, biele. OBI č. 2129575 a i.
� Šírka 90 cm na objednávku. 

Top cena

69,99ks

nosnosť každej 
police 175 kg
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„Kráčaj zľahka, vznášaj sa ako mo-
týľ, a zisti, čo ťa napĺňa...čo ti priná-
ša radosť...čo miluješ.“

Susan Squellati Florence

Tento citát som našla v knihe, v 
ktorej si občas rada listujem. Ide o po-
strehy ľudí, ktorí čosi prežili a dokázali 
svoje odkazy pre nás ostatných, vy-
chádzajúce z ich životných skúseností, 
sformulovať do skutočne výstižných 
myšlienok. Vedia inšpirovať, poučiť, 
nakopnúť keď je treba, či prinajmen-
šom primäť nás k zamysleniu sa nad 
vlastným životom. 

Zistiť, čo nás napĺňa, rozhodne nie 
je ľahké. Tá cesta býva kľukatá a plná 
prekážok. Neraz narazíme, zakopne-
me či si spálime prsty, neraz okúsime 
na vlastnej koži, ako chutí sklamanie, 
žiaľ, beznádej, neúspech, pád, bolesť. 
Myslím si však, že potom, keď zistíme, 
čo je pre nás dobré, sa nám to mnoho 
ráz vráti a vieme si o to viac vychutnať 
radosť, lásku aj úspech.

Každý človek predsa musí vo svo-
jom živote objavovať, vyhľadávať, na-
chádzať a skúšať nové a nové, a najmä 
vlastné cesty. Čo sa jednému javí čier-

ne, druhý možno považuje za tmavosi-
vé, čo iný vníma ako trpké, sa ďalšiemu 
javí mierne kyslé. Myslím si, že práve 
vďaka vlastnej skúsenosti sa človek 
môže niečo o sebe a o živote dozvedieť, 
naučiť. Tak ako dieťa, ktorému rodič 
stokrát povie: „Nechytaj, lebo páli!“ 
Kým neokúsi, nespáli si prsty, nezistí, 
čo tie slová vychádzajúce z úst dospe-
lého vlastne znamenajú, sú pre dieťa 
prázdne – bez významu.

Je dôležité objavovať, nachádzať 
ďalšie a ďalšie cesty, vďaka ich pre-
skúmaniu získavať nové poznatky a 
skúsenosti. Ak neochutnáš jablko, 
nevieš, ako chutí, ak nevložíš do úst 
citrón, nerozumieš pojmu kyslý, ak... 
Presviedčať sa na vlastnej koži môže 
byť niekedy príjemné, inokedy zasa 
bolestné. Je to však naj-
autentickejšie, čo môže 
človek zažiť. Je to jeho 
vlastná cesta a to je 
dôležité.

Zistime, čo milujeme

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Pri rozhodovaní, či odísť do dôchodku 
skôr ako v čase dovŕšenia dôchodkové-
ho veku, je podľa Sociálnej poisťovne 
vhodné sa na túto životnú situáciu dobre 
pripraviť. Pri žiadostiach o predčasný 
dôchodok dochádza k niektorým zme-
nám. Novinkou je od 1. januára 2023 
možnosť odísť do dôchodku po 40-tich 
odpracovaných rokoch.

„Po novom bude môcť Sociálna pois-
ťovňa priznať nárok na predčasný dôchodok 
najskôr dva roky do dovŕšenia dôchodkové-
ho veku len ak dosiahne sumu vyššiu ako 
375,10 eura, respektíve nárok môže vzniknúť 
po 40-tich odpracovaných rokoch. Predčas-
ný starobný dôchodok môže pomôcť najmä 
tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku 
prišli o prácu a možnosť nájsť si novú je 
málo pravdepodobná alebo si dlhodobo 
prácu nedokážu nájsť a nemajú iné mož-
nosti riešenia svojej ekonomickej situácie,“ 
uvádza inštitúcia na svojej webovej stránke. 

Od 1. novembra 2022 vzniká nárok na 
predčasný starobný dôchodok iba vtedy, ak 
je suma predčasného starobného dôchodku 
(alebo súčet súm predčasného starobné-
ho dôchodku a predčasného starobného 
dôchodku podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o 
starobnom dôchodkovom sporení) vyššia 
ako 1,6 – násobok sumy životného mini-
ma pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 
375,10 eura mesačne (do 31. októbra 2022 to 
bola suma 281,40 eura mesačne). Ostatné 
podmienky nároku sa nemenia – dôležité 
je získať aspoň 15 rokov dôchodkového po-

istenia a mať najviac dva roky do dovŕšenia 
dôchodkového veku.

Od 1. januára 2023 sú podmienky ná-
roku na predčasný starobný dôchodok 
alternatívne, a to v závislosti od toho, či po-
istenec získal najmenej 40 odpracovaných 
rokov. „Zákon pritom vymedzuje, ktoré 
obdobie sa považuje za odpracovaný rok, 
pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia 
(ide o doby štúdia, doby nezamestnanosti, 
doby politického alebo odborného školenia 
a doby dodatočného doplatenia poistného 
na dôchodkové poistenie za dobu štúdia a 
dobu evidencie uchádzača o zamestnanie). 
Tieto obdobia sa teda do 40-tich odpracova-
ných rokov nezarátajú,“ objasňuje Sociálna 
poisťovňa a zároveň upozorňuje, že ak pois-
tenec bude žiadať o priznanie predčasného 
starobného dôchodku viac ako dva roky 
pred dovŕšením dôchodkového veku, bude 
na posúdenie nároku na dôchodok potreb-
né najskôr posúdiť, koľko odpracovaných 
rokov získal. „Ak získal najmenej 40 odpra-
covaných rokov, nárok na predčasný starob-
ný dôchodok mu vznikne, ak je suma jeho 
predčasného starobného dôchodku vyššia 
ako 1,6 – násobok sumy životného minima 
(375,10 eura mesačne). Suma predčasného 
starobného dôchodku, ak poistenec získal 
najmenej 40 odpracovaných rokov sa pri-
tom znižuje o 0,3 % za každých začatých 
30 dní poberania predčasného starobného 
dôchodku pred dovŕšením dôchodkového 
veku,“ pripomína Sociálna poisťovňa.

Zmeny v predčasných dôchodkoch 2023

» ren

19. januára 1976      
členovia štvorice Beatles odmietli ponuku 30 miliónov dolárov za 
obnovenie skupiny.

Výročia a udalosti
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INZERCIA

 

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

Marianna Sovjaková  0907 895 864

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

párny týždeň: 
Michalovce, Močarany, Topoľany, Vrbo-
vec, Budkovce, Čičarovce, Dúbravka, Jov-
sa, 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, Vin-
né, 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   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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

DISTRIBÚCIA (31.260 domácností)
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ČALÚNIKOV, STOLÁROV
A KRAJČÍRKY DO VÝROBY

Hľadáme

www.mrava.sk
Miesto výkonu práce: Kráľovský Chlmec
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Pomelo prospeje 

zdraviu

20. januára 1958              
Elvis Presley prijal svoj povolávací rozkaz 
do americkej armády.

Výročia a udalosti

18. januára 1903             
prvý transatlantický rádiový prenos.

Výročia a udalosti

TIP na výlet

Sninský kameň
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com
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