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PRESOVSKO
SABINOVSKO

Týždenne do 45 115 domácností

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O HROBY
JEDNOHROB 69 € 60 € OBNOVA
DVOJHROB 109 € 90 € 1,20 €PÍSMA
0,80 €/znak

BUKOVÉ
od
PALIVOVÉ 38 €
DOVOZ
DREVO
ZDARMA

Platí pri objednávke do 31.7.2020

www.cistenie-hrobov.sk

0948 287 440

83-0016

VEĽKÝ ŠARIŠ
83-0099

0949 651 250 I 0911 996 087

33-0062

Najčítanejšie regionálne noviny

Nájdete
vo vnútri

Čistenie striech a fasád od rias a machu

83-0122

0911 150 447
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37-0002-12

Maľovanie striech a fasád budov,
zrez rizikových stromov,
strechy na kľúč (oprava krovov
a striech), žľaby, odkvapy,
komíny, hromozvody.

redakčné slovo / služby, bývanie
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INZERCIA

Monika Janovčíková 0905 719 145
Radoslav Ruščák 0905 373 406
Distribúcia:
distribucia.po@regionpress.sk
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (45.115 domácností)
párny týždeň: Bzenov, Demjata,
Fričovce, Chmeľov, Kapušany,
Kendice, Kokošovce, Ľubotice, Pušovce, Sedlice, Prešov, Veľký Šariš,
Ďačov, Drienica, Jakubovany, Sabinov, Lipany
nepárny týždeň: Drienov, Drienovská Nová Ves, Dulova Ves,
Fintice, Haniska, Hermanovce,
Chminianska Nová Ves, Lada,
Lemešany, Ličartovce, Malý Šariš,
Petrovany, Ruská Nová Ves, Sedlice, Široké, Tulčík, Víťaz, Vyšná
Šebastová, Župčany, Prešov, Brezovica, Kamenica, Pečovská Nová
Ves, Šarišské Michaľany

DACHMANN

www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ

Priemyselný areál Šalgovík

AJA Prešov, s.r.o.

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

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

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

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
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

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

051/7718 607, 0903 634 202, 0944 047 008

0948 283 110

PEKNÁ STRECHA

NÁTERY
STRIECH
VO VÝŠKACH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

Michňák
Žalúzie

Prostejovská 9, Prešov
michnakstefan@gmail.com
www.michnakzaluzie.sk

83-0008

0910 366 966 I aja.presov.sro@gmail.com I www.ajanabytok-presov.sk

- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

 ŽALÚZIE
 MARKÍZY
 LÁTKOVÉ ROLETY
 GARÁŽOVÉ BRÁNY
 BALKÓNOVÉ ROLETY
 SIETE PROTI HMYZU
 ROLETY DEŇ / NOC
 PLASTOVÉ LAMELOVÉ
DVERE
 PROTIPEĽOVÉ SIETE
Príjmeme na prácu v SR

ZATEPĽOVAČOV
MURÁROV

61_0066

Západné Slovensko

- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV
- GARÁŽOVÉ BRÁNY

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.

- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK

ZĽAVA -45%

 vstavané skrine  šatníky  vešiakové steny
 botníky  kuchynské linky  komody
 kancelársky nábytok  stoly

Prešov

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY

SERVIS A OPRAVA OKIEN

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.

Sabinov

PLAT: 7,00€/hod.

tel.: 0917 393 957

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 270€

PRENÁJOM
FASÁDNEHO
LEŠENIA

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR
Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník)
Otvorené:
0917 56 36 12
Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Po-Pia:
0911 60 20 40
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
8-17
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 719 145

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

66-0135

Rezanie betónu ¦ Jadrové vŕtanie
www.diamantoverezanie.sk
0911 60 20 40

83-0011

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

Moralista alebo mravokárca alebo
moralizátor je osoba hlásajúca prísnu
mravnosť a morálka je zas súbor uznávaných mravných noriem.
Dávidov syn v Biblii hovorí: ”Čím
viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj
mrzutosti a ako si niekto zväčšuje vedomosti, tak si zväčšuje aj bolesť.”
Od moralistov by sa očakávalo, že
žijú prísne mravne. Že uznávajú mravné a zákonné normy. Že rešpektujú
pravidlá celku, v ktorom žijú. A že ich
aspoň z času na čas vedomosti, teda
poznanie trochu zabolí, dá podnet k
zvažovaniu a až po jeho rozbore potom
nasleduje vlastné konanie. A najmä vyjadrovanie.
Najpočúvanejším rozhlasovým vysielaním sú správy o hliadkach polície
a ich meraniach. Najaktívnejšou podnikateľskou činnosťou je optimalizácia
daní. Internet je plný ponúk na predaj
už vypracovaných referátov, najrôznejších záverečných prác, vrátane tých
diplomových. Biznis so vzdelaním prekvitá a čím viac prekvitá, tým menej

vzdelania sa dostáva do nás prirodzenou cestou a tým viac hlúpneme. Propaganda potrebuje nemysliacich.
Médiá zneužívajú svoju moc a pod
frázou akejsi svätej povinnosti krágľujú ľudí. Dobre, začnem aj ja? Mám tú
moc ako šéfredaktor. Ale nezneužijem
ju a ani ju nevyžijem. O tom totiž moja
pracovná pozícia vôbec nie je. A som
si tiež jasne vedomý vlastnej nedokonalosti. Ctím výzvu pápeža Františka
- “Kto som ja, aby som súdil?”
Samozvaných mediálnych ale aj
tých bežných “božstiev” na Slovensku,
ktoré sú aj prokurátori, aj vyšetrovatelia, aj sudcovia,aj kati v jednom - je
naozaj už dosť. Pritom kradne každý,
kto obchádza pravidlá, normy a najmä
morálku a etiku.
No, na dnes končím, ide dopravný
servis... Aby som vedel, kde chvíľku
musím a kde inak potom
nemusím. A kde môžem,
keď sa MNE zachce.
Viem, vedomosti bolia, ale, prosím, snažme
sa aspoň trošku vedieť
a vidieť.
S pozdravom

83-0005

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Ak by niekoho slovo zlodej už v titulku dnešného príhovoru náhodou
urážalo, prosím, treba dočítať do
konca a už vopred za to ďakujem.

pre rodinné
a bytové domy

ZATEPĽOVACIE
PRÁCE
0905 890 747

83-0156

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

85-0432

Redakcia:

Krik zlodejov

66-0006-1

PRESOVSKO
SABINOVSKO
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Pribrali sme a riadne

Výročia a udalosti
spisovateľ Jack London odplával na Klondike, aby sa pripojil k Zlatej horúčke; tam napísal svoje prvé úspešné príbehy.

25. júla 1897

MOLETKA - módny salón
ŠIJEME JEDINEČNÉ MODELY
SPOLOČENSKÝCH ŠIAT, KOSTÝMOV,
BLÚZOK, SUKNÍ
Ponúkame Vám
- oprava odevov rýchlo, lacno aj na počkanie
- 100% bavlnené rúška pre deti a dospelých

DAKUJEME - Vaša chránená dielna

Vy donesiete sen
My vytvoríme šaty

MOLETKA módny salón I Levočská 19/A, Prešov I 051/771 04 88
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83-0142

Je leto a snažíte sa v plavkách vyze- kladaný úspech. Mademoiselle Laparať aspoň ako tak k svetu? Ľahké to neterie schudla, jej pleť bola bledšia.
nebude. Vďaka pandémii sme vraj Po mesiaci však prišiel šok. Mladá žena
v priemere na hmotnosti pribrali zomrela.
všetci dva kilogramy.
Boj proti zbytočným kilogramom
zúri už celé stáročia. Je známa reklama
Prišli s tým rakúski odborníci na na dietetický výrobok z roku 1895 - na
výživu. Dva kilogramy plus je však len priloženom obrázku. Inak, vo Francúzpriemer, takže u niektorých to už môže sku ešte aj v minulom storočí pretrváznamenať vážny problém. Ako vždy, vala fáma, že octový liek môže spôsobiť
každý prírastok na hmotnosti zname- chudnutie. Dodnes sa zachovalo nedonal mnohé vynálezy, ako sa zas vrátiť kázané tvrdenie, že ocot môže prispieť
do normálu, len nech to nepotrebuje k štíhlej postave. Rôzne hollywoodske
veľa námahy.
krásky ešte stále v takejto viere konzuIní vedci - z Kanady a z Peru nedáv- mujú zmes jablčného muštu a octu.
no poukázali na diétny boom, ktorý
Vládca Dionýzios zo Syrakúz (namal svoj vrchol vo Francúzsku v 18. sto- rodený okolo roku 360 pred Kristom)
ročí. Archívne sa zachoval prípad istej bol legendárny žrút a teda aj veľkolepo
mademoiselle Lapaneterie - dievčaťa z tučný. Svoju morbídnu tlstotu však vydobrej rodiny a slečny veru mohutnej riešil tak, že schoval svoje telo do veže
postavy. Táto jemná bytôstka sa často veľkosti človeka, z ktorej mu vykukotrápila tým, že jej pleť má príliš červe- vala iba hlava. Na leto a pláž je to veľmi
né podfarbenie. Obávala sa, práve tak, nepraktické, to verte!
ako jej príbuzní, že ju budú považovať
za alkoholika, čo samo o sebe je už vo
Francúzsku mierne výnimočné. Víno a
destilát je tam totiž súčasťou bežného
stolovania aj v tých najslušnejších rodinách. Slečna si teda nechala poradiť
od istej “babonárky”. (Babona je viera,
že niektoré javy a udalosti sú prejavom
nadprirodzených síl alebo znamením
buducnosti, predsudok, vžitý názor
bez rozumového zdôvodnenia.) Na základe rady tejto ženy vypila každý deň
malý pohárik octu - a prišiel predpo» red

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
» Kúpim staré odznaky po
vojakoch, partizánoch, hasičoch, osobnostiach. Dohoda. 0907910755

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

»

Predám kočík, postieľku, ruský bicykel
č.t.0904061792

14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

To najobyčajnejšie, najnevyhnutnejšie, každodenné mydlo. Mydlo a
mydlenie sa. To je základ hygieny
súčasného civilizovaného tvora z
rodu homo sapiens.
V prípade mydla viaceré dochované legendy ako o mieste jeho zrodu hovoria o úpätí hory Sapo a čase asi tisíc
rokov pred naším letopočtom. Viaceré
zhody poukazujú na istý vrch neďaleko
Ríma. K Sapo ľudia nosili obetné dary
pre uctievané božstvá. Tuk obetovaných zvierat kvapkal do rozpáleného
ohňa a miešal sa s popolom. Táto zmes
sa premiešala s pôdou a časom presiakla do blízkeho potoka, kam ženy chodili prať šatstvo. Všimli si, že šaty majú
bez veľkej námahy krásne vypraté. Aj
to je však nateraz iba jedna z legiend.
“Sapo” sa však stalo základom slova mydlo v najrôznejších jazykoch sveta a je ním dodnes.
Avšak, ako vždy, aj vprípade mydla
boli zrejme prví Sumeri.Ich prapôvodná zmes čohosi, čo by sme dnes nazvali
modlovou, sa začala používať medzi
riekami Eufrat a Tigris asi v čase 2500
rokov p.n.l. Na Summerských doskách
archeológovia objavili vyryté pokyny
na výrobu základnej mydlovej zmesi.
V recepte odporúčajú zmiešať vodu s
popolom rastlín a vyvariť spolu s lojom. Táto receptúra prechádza neskôr
kultúrami Babylončanov, Egypťanov,
Feničanov, Grékov , Rimanov….. Prvé

známky vedomého mydlárskeho remesla v Európe boli objavené v starovekom Ríme, kde v ruinách Pompejí odkryli mydláreň so zásobami hotových
mydiel. Avšak Rimania používali
mydlo len na pranie alebo čistenie nástrojov.
Naopak, takí starovekí Egypťania
sa pravidelne kúpali. Ebersov papyrus,
lekársky dokument z obdobia okolo
roku 1550 pred n. l., popisuje miešanie
rastlinných a živočíšnych olejov s alkalickými soľami na vytvorenie mydlového materiálu používaného na liečenie
kožných ochorení, ako aj na umývanie.
Niekedy v tých časoch vraj dal Mojžiš
Izraelitom detailné zákony nariaďujúce
osobnú čistotu. Tiež poukázal na súvislosť hygieny so zdravím a náboženskou
očistou.
Nuž, mydlo naše každodenné, buď
pochválené!

DROGÉRIA
DOVOZOVÁ
BIOCOMPOSITES.SK
0951 428 674

Jesenná 1,Prešov 080 05

83-0168

01 AUTO-MOTO / predaj

Keď sa povie mydlo

Najčítanejšie regionálne noviny
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Občianska
riadková
inzercia

hygiena / služby, zdravie, vzdelanie

TEST ZDRAVIA

Biorezonančné vyšetrenie celého tela 15 eur
t zistí povahu a príčinu Vášho ochorenia
t funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
t čo Váš organizmus potrebuje
t test patogénov, alergie, potravín
t bezbolestné a vhodné aj pre deti
t trvá 60-90 min., výsledky ihneď
Prešov, Nám. mieru č. 1, Dom kultúry č. dverí 116

» red

Objednajte sa telefonicky: 0944 535 568

99-0013-15

4

» Hľadám sympatické dievča vo veku 19-29r. štíhlej
resp. plnoštíhlej postavy
z PO na priateľstvo. Mobil:
0940575627 (len SMS)

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PO medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PO 12 Predám kočík,
0987 654 321.

66-0125-1

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, PO zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

PO20-30 strana-
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zdravie / služby, bývanie, gastro

PREšovsko
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Dna a iné prejavy zvýšenej hladiny
kyseliny močovej

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

OBNOVA STRIECH

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

bez odstránenia krytiny

0902 685 259
055/674 90 74 po 1800 hod.
info@uni-dach.sk www.uni-dach.sk

Výročia a udalosti
vyšiel vo Veľkej Británii prvý diel trilógie
Pán prsteňov od J. R. R. Tolkiena.

29. júla 1954

Slovenská firma

BEZ DEMONTÁŽE!

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

TEPOVANIE

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
Výročia a udalosti
v Paríži prvý raz zaznela pieseň La Marseillaise, neskôr francúzska národná hymna

30. júla 1857

62-0004

PREPICHY
POD CESTY

PO20-30 strana-

NOVÉ VZORY
LEPENIEK
ICOPAL 3D
VILLAS

66-0136-1

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

OBNOVA eternitových a plechových STRIECH

5

UPRATOVANIE
PRENÁJOM ČISTIACICH ROHOŽÍ

0905 186 136

AJ
VÍKENDY

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

83-0014

dziť), ovocie,
• mlieko, mliečne výrobky, syry,
• vajíčka,
• obilniny, zemiaky, ryža,
• dostatok tekutín
Rada: Ľudia so zvýšenou hladinou kyseliny močovej alebo s prejavmi dny kedykoľvek v anamnéze, by mali častejšie konzumovať bezmäsité jedlá ako hlavný pokrm,
z mäsa uprednostniť chudé biele druhy.
Vegetariáni trpia na zvýšenú hladinu kyseliny močovej iba raritne.
Kryštáliky kyseliny močovej opísal
už v roku 1679 Antonie van Leeuwenhoek,
označovaný za otca mikrobiológie. Ochorením trpel Karel IV, Newton, Richelieu,
Luther, Kalvin, Goethe, Rubens, Michelangelo a mnohí iní. Je predpoklad, že výskyt
zvýšenej kyseliny močovej a aj dny bude
stúpať, minimálne preto, lebo sa za posledných 100 rokov jej hladina v krvi u mnohých zvýšila dvojnásobne. Aj práve preto je
dôležité preventívnymi opatreniami, ktoré
sú vysoko účinné, zabrániť, aby jej zvýšená
hladina spôsobila komplikácie kdekoľvek v organizme.
Vhodné sú všetky rekreačné športy, chôdza,
plávanie,
bicyklovanie
a dosiahnutie normálnej
hmotnosti.

43-0037-6

Ak trpíte na zvýšenú hladinu kyseliny močovej alebo máte aj prejavy dny,
mali by ste zmeniť spôsob stravovania.
Ak vo svojej strave konzumujete príliš
veľa purínov alebo ak sa vaše telo nedokáže
dostatočne rýchlo zbaviť tohto vedľajšieho produktu, môže sa v krvi nahromadiť
kyselina močová. Základom každej liečby
zvýšenej hladiny kyseliny močovej alebo
dny je nízkopurínová strava – diéta s obmedzením purínov.
Pri dne sú absolútne nevhodné potraviny s vysokým obsahom purínov:
• vnútornosti - pečeň, obličky, brzlík, srdce,
mozoček, pľúca
• mäsové vývary, silné mäsové polievky a
vývary
• divina,
• údené výrobky
• sardinky, šproty
• hotové koreniace zmesi, sójové omáčky a
bujóny
• alkohol, - hlavne pivo a ťažké vína
Potraviny, ktoré treba obmedziť:
• Červené mäsá – hovädzie, jahnňacie,
bravčové
• strukoviny - hrach, fazuľa, šošovica,
• špenát, karfiol, cvikla
• tuky, maslo, oleje,
• plesnivé syry.
• káva, čaj, kakao
• víno
Vhodné potraviny:
• zelenina (okrem tých, ktoré treba obme-

spomíname, radíme / služby
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OD PONDELKA 27. 7.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
kg

-54%
3.29

1

49

Hrozno bele
stolové

Supercena
600 g balenie

1

19

Koktejlové
paradajky
stapcové

5 kg balenie

-43%

(1 kg = 1,98)

3.69

2

09
(1 kg = 0,42)

Konzumné
zemaky skoré

Gambrinus
• svetlé pivo

• varý typ B - prlohové

0,55 l

-36%
0.69

0

44
(1 l = 0,80)

8 x 0,5 l
Mnerálna
voda
• jemne perlivá/
perlivá
2l

1.25

Kofola

0

65
(1 l = 0,33)

-30%

Supercena

0.42*

0

4l

29

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 7. 2020.

Svjanský Máz
• svetlý ležiak
• záloha 1,04 €

(1 l = 0,15)

4

99
(1 l = 1,25)

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 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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-48%

2l

hlavu hore, právnik radí / služby

PREšovsko

100 g

a spracované

7
OD PONDELKA
27. JÚLA

-40%

C H L AD E N É

0.99

0

59

Tavený syr
• �revko

500 g balenie

-40%
2.99

Mleté brav�ové
mäso

1

79

Medové gu�ô�ky

(1 kg = 3,58)

• rôzne druhy
• v ponuke aj Medové
gu�ô�ky bezlepkové 235 g za 4,99 €

C H L AD E N É

235 g

-30%
5.29*

3

69
(100 g = 1,57)

cena za 1 kg

-26%
2.69

Kurace stehná horé
alebo dolné

1

99

8/16 kusov

-35%

C H L AD E N É

5.69*

3

69

(1 kus =
0,46/0,23)

Tassmo
Jacobs
• rôzne druhy
cena za 100g

1l

-40%

-33%

1.99

• fleta s kožou vcelku

1

19

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 7. 2020.

Slne�ncový
olej

1

19

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 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.

Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 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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REGIÓN PO – 31/2020

33-0062

Losos

1.79*

bývanie, zamestnanie, služby
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Sprostredkovanie opatrovateľskej

práce v Rakúsku už 15 rokov

ančnú istotu, kontaktujte nás

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

S

3
1

U8

1
2

66-0072-1

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a
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28. júla 1976

PLYNEX, Kátlovce 2, 919 55

www.plynex.sk

plynex1@gmail.com
Tel.: 033 5576143 - Mob.: 0905 908 867
DESTILA s.r.o. BRNO

6

U

U

1

Zastúpenie pre SR:

6
7
8

1

Výročia a udalosti

prodejna@destila.cz
Tel.: +420 545 531 248 I Mob.: +420 736 680 101

SERVIS OKIEN

Ďalej ponúkame

t;BTkFOJFCBMkónov

tBe[QFŘOPTUOÏEvere
Máte plastové okná a prefukuje Vám?
tInteriérovÏEvere
Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?
t1MBTtovÏPkOÈVDIPEovÏEvere
tPonúkBNFÞEräCVBTFrWJTQMBTtovýDIPkJFOWÝFULýDItZQov
tÇBMÞ[JFTJFƃLZrPMFULZDFŵBOPD
tOQravZBvâNFOVčBTUJkovania
A
tPrFNB[BOJFBJNQrFHOÈDJVtFTOFOÓ
VÝFUkP[BOBKMFQÝJFcenZOBUSIV
K
PO CIOV zavPMBKtFOÈNBmyVÈNVrPCÓNFJOEJWJEVÈMOVQPOVku
tVâNFOVtFTOFOÓ
NU Á
tOETUrÈOFOJFQrefukovBOJBPkien
KA QPEűBvBÝJDIQrFETUáv#&;K0/,63&/ė/²$&/:
tOECMPkovBOJF[BTFknutÏIPkovania
GARAN

A
CI

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:

SPO

0919 379 250

OJ

K

udiala sa najväčšia letecká havária Československých aerolínií – lietadlo Il-18 na
linke Praha – Bratislava po poruche dvoch
motorov a nedokončenom pokuse o pristátie spadlo do jazera Zlaté piesky v Bratislave; zahynulo 76 ľudí a 3 ľudia prežili.

www.destila.cz

61_0174

4

9

N OST

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
99-0091

8

6

I

S

- v súlade s nariadením
Európského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426
- emisná trieda 5

1

S

U

,(5*+20!,(+2+ *
,.%!0+'+2'+0(5
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Návrh na vyhlásenie konkurzu

Návrh na vyhlásenie konkurzu (ďalej len „Návrh“), podľa zákona č. 7/2005
Z.z., (zákon o konkurze a reštrukturalizácii), môže podať dlžník (štatutár
spoločnosti), veriteľ, likvidátor v prípadoch keď spoločnosť vstúpila do
likvidácie alebo iná osoba ustanovená
zákonom. Návrh sa podáva na všeobecnom súde dlžníka, to znamená na
okresnom súde v sídle krajského súdu,
v obvode ktorého má dlžník buď sídlo
alebo miesto podnikania. Pri podaní
Návrhu dlžníkom, toto podanie nie je
len jeho právom ale aj povinnosťou.
Zákon mu ustanovuje povinnosť podať
Návrh do 30 dní, od kedy sa dozvedel
alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom
predlžení. Do predlženia sa spoločnosť
dostane v prípadoch keď má viac ako
jedného veriteľa a hodnota záväzkov
presahuje hodnotu majetku spoločnosti.
Návrh je oprávnený podať aj veriteľ.
V návrhu je povinný uviesť skutočnosti, z ktorých možno odôvodnene
predpokladať platobnú neschopnosť,
t.j. označiť svoju pohľadávku 30 dní

po lehote splatnosti a označiť ďalšieho
veriteľa s pohľadávkou ktorá je taktiež
30 dní po splatnosti. Pri tomto druhu
podania treba upozorniť na fakt, že
ak súd konkurzné konanie začaté na
základe návrhu veriteľa zastaví z dôvodu osvedčenia platobnej schopnosti
dlžníka, veriteľ zodpovedá dlžníkovi,
ako aj iným osobám za škodu, ktorá
im v súvislosti s účinkami začatia konkurzného konania vznikla. V tomto prípade, však pre veriteľa exituje možnosť
liberácie (zbavenia sa viny), ak preukáže, že pri podávaní návrhu postupoval
v dobrej viere a s odbornou starostlivosťou.
Samotná štruktúra Návrhu musí
spĺňať všeobecné náležitosti podania
podľa Civilného sporového poriadku,
ktorými sú: určenie súdu, označenie
subjektov, označenie veci ktorej návrh
sa týka a podpis. Okrem všeobecných
musí obsahovať aj osobitné náležitosti, podľa toho aký subjekt ich podáva
a taktiež potvrdenie o úhrade preddavku na odmeny a výdavky predbežného
správcu. Suma preddavku je vyhláškou
Ministerstva spravodlivosti určená vo
výške 1. 500 eur.

albert
SADROVÝ
ANHYDRITOVÝ
POTER
0903 895 448

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

66-0146

V minulom článku sme rozobrali proces Oddlženia, kedy sa fyzická osoba
zbavuje svojich dlhov. V tohto týždňovom článku si rozoberieme obdobný
postup v situáciách keď sa do úpadku
dostane Právnická osoba, teda najmä
obchodná spoločnosť.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Ešte do jesene 110 miliónov eur
Predchádzajúca vláda zanedbala povinnosť urobiť poriadok v prenájmoch
štátnej pôdy. V roku 2018 Európska
komisia a Protimonopolný úrad SR
veľmi zásadným spôsobom upozornili Slovenskú republiku, že štátna pôda
sa musí prenajímať za trhových podmienok. SPF ani MPRV SR nepodnikli
žiadne kroky, aby tento stav zmenili.
„Asi z istých populistických opatrení.
Túto povinnosť dodnes nikto nevyriešil,
musíme ju vyriešiť my. Pretože si musíme
ctiť zákon, musíme si ctiť poriadok. Práve
z tohto dôvodu dávame trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s možným porušením povinnosti pri
správe cudzieho majetku,“ vyhlásil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský.
SPF spravuje 23percent poľnohospodárskej pôdy v rámci SR. Tvorcom
trhových cien sú ostatné subjekty. SPF
doposiaľ s dlhodobo cenami nájmov
silne deformovala trh a zvýhodňovala
nájomcov oproti ostatným poľnohospodárskym subjektom na trhu. „SPF má
záujem novými cenami nájmu postupne
odstrániť diskrimináciu a znevýhodnenie ostatných subjektov na trhu,“ dodala
Gabriela Bartošová, generálna riaditeľka
Slovenského pozemkového fondu.
Rok 2020 je aj z pohľadu koronakrízy
veľmi náročný, a preto MPRV SR hľadá
spravodlivé a nediskriminačné riešenia, ktoré budú zasahovať významné
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spektrum poľnohospodárov. „A preto
môžem vyhlásiť, že náš rezort má v tejto
chvíli k dispozícii na pomoc poľnohospodárom 110 mil. eur. Je to 45 mil. z eurofondov, ktoré sme už oznámili a na jeho
prerozdelení pracujeme, a 55 mil. eur zo
štátneho rozpočtu. Hľadaním všetkých
dostupných možností v agrorezorte sa
táto čiastka navýši o ďalších 10 mil. eur.
Takže spolu máme k dispozícii 110 mil.
eur,“ vysvetlil Ján Mičovský. Na jeseň
2020 by mohli k tejto čiastke pribudnúť
ďalšie milióny.
Objem peňazí, ktoré pôjdu do euróspkeho poľnohospodárstva, sa má
oproti pôvodnému návrhu Komisie z
roku 2018 zvýšiť. To je ďalšia potešiteľná
správa. Dodatočné prostriedky agrosektoru poskytne aj nový plán na obnovu
ekonomiky EÚ po koronakríze. Do poľnohospodárstva by tak Únia mala naliať
dodatočných 24 miliárd eur. Väčšina nových peňazí pôjde do projektov financovaných z eurofondov.

» Zdroj: MPaRVSR

financie / služby, bývanie, zamestnanie
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Že by sa samosprávy dočkali?
Predstavitelia ministerstva financií sa
nedávno zúčastnili na mimoriadnom
predsedníctve Únie miest Slovenska,
ktoré sa konalo v Bratislave. Hlavnou
témou rokovania bola aktuálna situácia v súvislosti negatívnym dopadom
koronakrízy na príjem samospráv.
Predstavitelia Únie miest Slovenska dostali od ministra financií Eduarda
Hegera prísľub, že štát urobí všetko preto aby samosprávam pomohol vykryť
tohtoročný výpadok podielových daní.
Predbežná dohoda, o ktorej ešte bude
rezort financií so samosprávami rokovať,
hovorí o tom, že štát poskytne samosprávam pôžičky vo výške aké potrebujú, aby
mali taký objem peňazí s ktorým rátali
pred koronakrízou. Samosprávy by mali
mať navyše odložené splácanie pôžičiek
o približne 4 roky.
„Ministerstvo financií si uvedomuje
vážnosť situácie v súvislosti s financovaním miest a obcí. Štát nemôže z vrecka
vytiahnuť stovky miliónov eur a darovať
ich mestám a obciam. Bolo by to nerozumné a nezodpovedné zo strany vlády.
Aj samosprávy si musia uvedomiť, že
bremeno, ktoré nám zanecháva koronakríza je na pleciach nás všetkých a
zodpovednosť voči obyvateľom musia

6 komorové okná
za CENU 5 komorových

prevziať aj samosprávy. Model ktorý sme
predstavili je zodpovedný. Samosprávy
získajú zdroje, no na druhej strane budú
nútené zamyslieť sa nad tým, aké projekty z nich budú financovať. Neznamená
to, že v obciach sa teraz zastaví život a
rozvoj. Práve naopak. Veríme, že aj tento
krok donúti zmeniť skostnatený systém a
aj samosprávy naskočia na trend, ktorý je
našou prioritou. Správať sa zodpovedne
k peniazom občanov a za každých okolností uplatňovať hodnotu za peniaze aj
na regionálnej úrovni,“ povedal minister
financií Eduard Heger.
Minister financií, ale aj predstavitelia miest zároveň potvrdili svoj záujem
na celkovej reforme financovania samospráv. Tie sú totiž v súčasnosti odkázané
na výnose z dane z príjmov fyzických
osôb, ktorej výber práve v krízových časoch, ako je tento, výrazne klesá a tým
výrazne zasahuje aj rozpočty samospráv.

155 €
6 - komorový
profil

190 €
6 - komorový
profil

120 €
6 - komorový
profil

175 €
6 - komorový
profil

245 €
6 - komorový
profil

STAVEBNÉ PRÁCE • REKONŠTRUKCIE BYTOV
35,-0(0(6(.5(7È5.8
1È678P,+1(Ć
• ZATEPĽOVANIEGR.UDþ~QRYLHF
• GARÁŽOVÉ
BRÁNY
jednotná cena 13 €/m2

-OBȆLS àMLA@ELAàȇBI àPQ>KF@B à1BI àͽàͽà

$FO>IQLS@B à"RHBIPHȚà à1BI àͽàà àͽͽààͽ
e mail: oknaradek@pobox.sk, oknaradek1@gmail.com

61-0186

PREšovsko

» red

Výročia a udalosti
sa narodil Albert Marenčin, slovenský prozaik, básnik, esejista,
scenárista, výtvarník, prekladateľ a kritik († 2019).

26. júla 1922

Výročia a udalosti
zomrel Antoine de Saint-Exupéry, francúzsky pilot a spisovateľ (* 1900)

31. júla 1944

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

NONSTOP

0908 580 291

87-0008

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

ČISTENIE HROBOV
DOPRAVA ZDARMA

0910 281 674

KUPÓ

NA Z

N

ĽAVU

10 €

99-0131

JEDNOHROB 65 €
DVOJHROB 100 €

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom a strojárenskom
priemysle prijme s nástupom ihneď:

• KONTROLÓR / KONTROLÓRKA
• OPERÁTOR / OPERÁTORKA NA MONTÁŽNEJ LINKE
• VODIČ VZV

www.zakutansky.sk

STROJOVÉ OMIETKY
STROJOVÉ POTERY

Životopis zasielajte na: office@ttcontrols.sk, tel.: 034/778 20 90, www.ttcontrols.sk
alebo osobne Radlinského 23, Malacky 90101, po – pia 8:00-12:00 / 12:30 – 16:00
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16-0225

61_128

Tel.: 0951 262 644

Ponúkame: plat - operátor/ka: 800 € brutto/mesačne + prémie 0 – 140 € +
dochádzkový bonus, plat - vodič VZV: 780 € brutto/ mesačne + prémie 0 – 160 €
+ dochádzkový bonus, doprava zabezpečená, príspevok na ubytovanie, zálohy
a iné benefity. Miesto výkonu práce: Lozorno, Malacky

Prijmeme nových zamestnancov
����������������

���������������
�������� a
�����������
�����.
��������������������
������

������������

Tesár����������,
������������������

PRACOVNÍKOV DO VÝROBY

pre dlhodobú prácu do Nemecka aj
cez zimu

������������������������������

IENKY

- pracovník
vo výrobe /ČR/
- montážny
pracovník /ČR/
- tesár /DE/
nájdeme prácu
- zdravotné
aj brigádnikom
CALL CENTRUM:
asistentky /DE/
- klampiar, inštalatér 0905 552 537
0915 971 823
zvárač /DE/
é

������������������������������������

�������� ������������
������

�����������������������

����������������������
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�������������������������������
firmou
����������������������
���������������

0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu

33-0008
33-0040
33-0058

VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY aj PÁRY

1�������������������

������������� ����������

85_0353

PRAVA hraden
UBYTOVANIE a DO

- �����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������

85_0490, I 61- 0185

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

NOVÉ PRACOVNÉ
MIESTA!!!

85_0489

CO A
Á
R
P
ÉH
ŽD
KA
PRE

47-064

0800 500 091.

85-0491

����������

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-111

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
7. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

