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Neurážajte vidiek, živí vás!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Až si raz budete chcieť dať raw, teda 
surový, nepečený steak, alebo blue 
rare alebo very rare, teda veľmi mier-
ne opečený - iba krátko ošľahnutý 
nad plameňom či rare alebo well, 
dokonca well done, mali by ste vedieť 
viac, ako to, že stačí vraziť do reštiky.

Kravy, teda, v zmysle, hovädzina, 
sa dochovávajú na vidieku. Aj hydina, 
aj vajíčka, dorába sa tam zelenina, aj 
ten váš milovaný melón. A tiež múka na 
chlieb a pečivo, čo do seba denne pchá-
te. To sa jednoducho na parkovisku pred 
obchoďákom ani na terase kaviarne 
nedá natrhať ani zožať. Je toho ešte oveľa 
oveľa viac, ale vám stačí jednoduchý prí-
klad, na viac aj tak nemáte.

„Dedinčania vedia iba chľastať a 
smrdia potom.” Vyjadruje sa v úvode te-
levíznej ankety celoplošného vysielateľa 
mladý muž z mesta. Už napohľad pách-
ne ako kozmetická továreň. Podľa rúk v 
živote ešte nepracoval, nielen tvrdo. Pri-
chádza na rad slečna, ktorá označila štýl 
obliekania ľudí z vidieka za hotovú tra-
gédiu. Vyzerá ako zamestnankyňa ve-
rejného domu a to ešte po službe. „Majú 
jednu wifinu pre celú dedinu,” klincuje 
muž, ktorého životné priority sú zhrnuté 
už v jeho vyjadrení. Slečinka, ktorá sa 

zrejme rozhodla pre kariéru v Hollywo-
ode, prinajhoršom v kresle moderátorky 
v Bratislave, už sa len pýta - „čo by som 
robila na dedine? Kydala hnoj?” Mimo-
chodom, jedna taká sa práve nedávno 
vo svojom veku krátko po dvadsiatke 
pochválila bulváru, že “vyhorela”. 

Zdá sa, že vyhoreli viacerí. Počnúc 
tými, kto niečo takéto vyrábajú, navrhu-
jú, nakrúcajú, pokračujúc tými, ktorí to 
vysielajú a končiac tými, ktorí tak nao-
zaj myslia.

Vážení, bez vidieka by ste do dvoch 
dní hladovali a do týždňa skapali. Tak 
ho láskavo neurážajte.

Narodil som sa v meste a väčšinu 
života prežil v ňom. Posledné roky však 
väčšinu času trávim na vidieku. V dome 
mám - predstavte si - dve wifiny, hnoj mi 
tam nesmrdí a keď poviem susedom slo-
vo “pomoc”, nepýtajú sa a už sú u mňa. 
Tragikomické karikatúry 
človeka, ktorých je v mes-
tách čoraz viac, mi nijako 
nechýbajú, naopak.

Vidiek náš, vďaka ti, ja 
ťa mám v hlbokej úcte!

S pozdravom
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Každý týždeň: Banská Štiavnica, 
Banská Belá, Štiavnické Bane, 
Žarnovica, Brehy, Hodruša - 
Hámre, Hronský Beňadik, Nová 
Baňa, Rudno nad Hronom, Te-
kovská Breznica, Veľká Lehota, 
Žiar nad Hronom, Bartošova Le-
hôtka, Dolná Trnávka, Hliník nad 
Hronom, Janova Lehota, Jastra-
bá, Kosorín, Kremnica, Lovča, 
Lovčica - Trubín, Lutila, Pitelová, 
Prestavlky, Sklené Teplice, Slaská, 
Stará Kremnička, Trnavá Hora, 
Vyhne, Hodruša - Hámre, Vyhne 

ziarsko@regionpress.sk

Redakcia: Nám. Matice slovenskej 17
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Jana Žabenská  0907 877 860
Michaela Vlačuhová  0905 915 034

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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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16. augusta 1896       
bolo na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon nájdené zlato, 
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku.

Výročia a udalosti

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera ZH medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP ZH 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, ZH zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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»Predám Škodu Felicia 
r.v.2000. Zachovalá gará-
žovaná. Cena dohodou. 
0918597940

»Predám elektróny originál 
Ford 6J-15H2, 0907320411
»KÚPIM STARÚ MOTORKU 
HOCIJAKÚ AJ BABETU TEL. 
0944883567

»Ponúkam do prenájmu 
4. izb. byt od 01.10.2020 v 
ZH, komplet zariadeni. Te.: 
0907 877 860

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»ODKÚPIM KROJE MINCE 
BANKOVKY VYZNAMENANIA 
VOJENSKÉ PRILBY HELMY 
OPASKY BODÁKY KORDÍKY 
PRACKY Z OPASKOV PO-
HĽADNICE HODINKY A INÉ 
0903868361
»ODKÚPIM ZLATÉ PAMäTNÉ 
MINCE 0903868361

»DARUJEM KOČÍK ZELENEJ 
FARBY 0949640641

»Kúpim staré včelárske kni-
hy, 0949876535

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 2 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860 
0905 915 034
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15. augusta 1914        
bol slávnostne otvorený Panamský 
prieplav.

Výročia a udalosti
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17. augusta 1916       
zomrel Svetozár Hurban-Vajanský, slovenský spisovateľ, publicis-
ta a literárny kritik (* 1847).

Výročia a udalosti
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u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

platí 
od nedele 16. 8. 
do stredy 19. 8.

Karfiol

Dusená 
šunka 099

-33%

(100 g = 0,50)

200 g

1.49

platí 
od nedele 16. 8. 
do soboty 22. 8.

119

-40%
cena za 100 g

1.99Losos
• fleta 

s kožou vcelku

149

-31%
cena za 1 kg

2.19

Kur�a

099

-50%
kus

1.99

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

Šalátové 
uhorky 033

-40%
kus

0.55

a spracované

platí 
od nedele 16. 8. 
do soboty 22. 8.

Brav�ové 
kocky 
na guláš 039

-33%
cena za 100 g

0.59

CCHHLLAAADDEENNNÉÉ

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

**Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 28. 5. 2020.

Chery 
paradajky 
stapcové 099

-41%

(1 kg = 3,96)

250 g balenie

1.69

OD NEDELE 16. 8. 

Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Fira LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 4. 8. 2020.
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Budvar  
• svetlý ležiak

059

-45%

(1 l = 1,18)

0,5 l

1.09

Mozzarella

044

-32%

(100 g = 0,35)

125 g

0.65

Jägerester

999

-23%

(1 l = 14,27)

0,7 l

12.99**

Aperol

799

-38%

(1 l = 11,41)

0,7 l

12.99

Hubert de Luxe
• doux/rosé

359

-40%

(1 l = 4,79)

0,75 l

5.99*

Treska 
v majonéze 
Exklusv  
• v ponuke aj Treska 

v majonéze 400 g za 1,79 €

239

-31%

(1 kg = 5,98)

400 g

3.49*

Mnerálna 
voda   
• sýtená

069

-30%

(1 l = 0,55)

1,25 l

0.99

Krémová 
nátierka  
• rastlinná 
• rôzne druhy

1€

-22%

(100 g = 0,87)

115 g

1.29*

Vnea  
• rôzne druhy

050 €

-43%

(1 l = 1,00)

0,5 l

0.89*

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY

16. – 22. AUGUSTA

Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Fira LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.
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19. augusta 1991       
sa uskutočnil puč v Sovietskom zväze - prezident Michail Gorbačov 
bol počas dovolenky na Kryme zadržaný v domácom väzení.

Výročia a udalosti

VODIČ VZV
+++ PRACOVNÍK  
LOGISTIKY LOGISTIKYLOGISTIKYLOGISTIKYLOGISTIKY MÔŽE VÝŠKOU PLATU  

PORAZIŤ AJ
PRACOVNÍKA BANKY!!!  

VZV školíme zdarma

Uchádzač, ktorý zavolá v termíne
do 15.08.2020, obdrží náborový bonus
vo výškevo výške

100 EUR!
 
 

 
 

Bezplatné linky
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

EURO    personal
Personálna & pracovná agentúra
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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prijme

SKLADNÍKA - OPERÁTORA
Pracovná činnosť: obsluha čelného nakladača • 
vedenie skladovej evidencie
Požiadavky: strojnícky preukaz • VP sk. B,C,E
Mzda: 600 € brutto • prémiová zložka až do 600 €

Kontakt:
0902 525 002

dankojr@worldwood.sk
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18. augusta 1868        
objavil francúzsky astronóm Jules Janssen 
hélium.

Výročia a udalosti

20. augusta 1968       
vtrhlo 200 000 vojakov a 5 000 tankov vojsk Varšavskej zmluvy do 
Česko-Slovenska, aby ukončili Pražskú jar.

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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PRÁCA NA SLOVENSKU  
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:

Mzda: 800 EUR
ELEKTROTECHNIK: Mzda: 832 EUR

VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR
 Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom

UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY

Kontakt: 0918 493 960 
Mail: stajanslovakia@azet.sk

61
_0
20
9

VÝBEROVÉ KONANIE
DŇA 27.08.2020 
(Hviezdoslavova 6, Košice 040 01, 
2.poschodie, do 09:00 - do 14:00 )2.poschodie, do 09:00 - do 14:00 )2.poschodie, do 09:00 - do 14:00 )

POZÍCIE: 
MONTÁŽNY PRACOVNÍK  ( RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ  I  ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY  I  SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY  
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA  I  ZÁMOČNÍK 
KOVOVÝROBA

Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  

0910 620 212   I  office@hotbuilding.sk

www.hotbuilding.sk

MZDA: 2000€/ MES. + PRÉMIE

85
-0
55
5

85
-0
55
5

Pracuj v Hradci Králové

OPERÁTOR VÝROBY 

0908 914 180 +420 730 893 338

OPERÁTOR VÝROBYOPERÁTOR VÝROBYOPERÁTOR VÝROBY

0908 914 180 +420 730 893 3380908 914 180 +420 730 893 338

Exotická mačka za takmer šestnásť 
tisíc eur? Málo? Najnovšie plemeno 
sa predáva až za celých osemdesiat-
päť. Samozrejme, v tisícoch eur. 

Túto domácu šelmičku si nemôže 
dovoliť hocikto. Savannah alebo mač-
ka savanová je jednou z najdrahších 
a najexotickejších mačiek na svete a 
zároveň je najväčšou domácou mač-
kou. Teda, bola, kým neprišila Ashera. 
Tá dorastá do veľkosti jedného metra. 
Taký Justin Bieber vlastní hneď dve - 
Sushi a Tunu. Je skromný, ide predsa 
“iba”o plemeno Savannah. Zriadil im 
vlastný profil na sociálnej sieti. A na-
štval ochranárov.

Mačky Savannah (Savana) sú ma-
jestátne mačky, dôležito a pomaly sa 
promenádujú a priťahujú pozornosť 
svojou bodkovanou kožušinou a štíh-
lym telom. Pochádzajú zo špeciálneho 
plemena, sú výsledkom kríženia do-
mácej mačky a africkej divokej mačky. 
Obidve Bieberove mačky Savannah 
zvýšili dopyt po charakteristických fa-
rebných a najmä drahých zvieratách aj 
v Nemecku. A problémy rastú. 

Nie sú to totiž “normálne” domáce 
zvieratá. Sú divoké, pochádzajú z divo-
činy a sú asi trikrát väčšie ako mačka 
domáca. Bez problémov utrhnú z kura-
ťa stehno a prehryznú ho ako pes. Ak-
tivisti za práva zvierat vnímajú trend 
chovuy týchto mačiek v laických pod-
mienkach ako veľmi problematický. 

Mimochodom, u nás sú hitom inzert-
ných portálov. Mačky Savannah prvej 
generácie vážili viac ako desať kilogra-
mov a dosahujú výšku v ramenách až 
45 centimetrov. To z nich robilo (až do-
nedávna) jedno z najväčších domácich 
plemien mačiek s primerane vysokými 
požiadavkami na chov.

Najväčšia je však Ashera. Cena? 
Maličkosť - od 60 tisíc do 85 tisíc eur. 
Ashera je tiež kríženec africkej divo-
kej mačky, ale s leopardom a domácou 
mačkou. Je veľmi inteligentná, láskavá 
a oddaná. Odborníci však vyjadrujú 
pochybnosti o autenticite plemena 
Ashera, myslia si, že ide iba o chov-
né mutácie našej známej Savannah. 
Lenže štvornásobne drahšie. Ak však 
chcete doma leoparda, Ashera mačka 
je správna voľba (alebo aj nie ...). V do-
spelosti vyrastie až do jedného metra. 

Mačky, ktoré už nie sú mačky

» ib  Foto: Ashera
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Podnikatelia, ktorí v minulom roku 
uviedli na trh inovatívny výrobok či 
službu, sa môžu prihlásiť do súťaže 
o Cenu ministra hospodárstva SR 
Inovatívny čin roka 2019. 

Vicepremiér a minister hospo-
dárstva Richard Sulík informoval, že 
aj takýmto spôsobom chce pomôcť 
podnikaniu na Slovensku a ocenením 
podnikateľov motivovať. „Na Sloven-
sku sa všeobecne výrazne ťažšie pod-
niká ako pred 15 rokmi a pre inovácie 
to platí obzvlášť,” zdôraznil. Práve táto 
súťaž je podľa neho „dobrý spôsob, ako 
upozorniť na niečo, čo má zmysel, čo je 
dobrý nápad, čo pomôže v budúcnos-
ti“.

Prihlášky môžu záujemcovia po-
sielať do 30. septembra na adresu 
Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúrya na email sutaz@siea.gov.
sk. Zúčastniť sa jej môžu právnické 
osoby alebo fyzické osoby - podnika-
telia so sídlom v Slovenskej republike. 
Súťaž má tri kategórie, týka sa inovácií 
výrobkov, technologických inovácií a 
inovácií v oblasti služieb. Podmienkou 
je, že musí ísť o inováciu, ktorá bola na 
trh uvedená v minulom roku. „Minis-
terstvo hospodárstva oceňuje v každej 
kategórii prvé tri miesta. Prvou cenou 
bude vecná cena a finančná odmena vo 
výške 7000 eur. Druhé miesto v každej 

kategórii rezort hospodárstva odmení 
finančnou cenou vo výške 5000 eur 
a vynálezca inovácie umiestnenej na 
treťom mieste dostane 3000 eur,“ in-
formovala poradkyňa ministra Jana 
Kiššová. Vicepremiér R. Sulík zároveň 
vyzval ľudí, ktorí sa venujú inováciám, 
aby sa do tejto súťaže prihlásili. Ceny 
budú odovzdané počas podujatia Coo-
peration Innovation Technology Trans-
fer v dňoch 20. – 21. októbra.

Kritériami, ktoré bude pri vyhod-
nocovaní posudzovať odborná komi-
sia, sú samotná inovatívnosť, ďalej 
prínos pre spotrebiteľa, zákazníka, 
či spoločnosť. Posudzovať sa bude aj 
vplyv na trh, podnikateľskú činnosť, 
na národné hospodárstvo ako aj vplyv 
na ekológiu. 

Ak ste inovátori, 
môžete získať zaujímavú cenu!

» red

Ministerstvo zdravotníctva pokra-
čuje vo veľkom upratovaní liekovej 
politiky a nastavuje pravidlá tak, 
aby mal pacient pri každej diagnóze 
liek bez doplatku alebo so sociálne 
akceptovateľným doplatkom. 

Po novom sa tak odstránia vyššie 
doplatky za rozdielne množstvo liečiva 
v lieku, tzv. „Prax ukázala, že pacienti 
nemali pri všetkých diagnózach do-
stupný liek bez doplatku alebo so so-
ciálne akceptovateľným doplatkom. V 
liekovej politike preto pokračujeme vo 
veľkom upratovaní, až 400 liekov bude 
preradených do nových referenčných 
skupín tak, aby mal pacient zabezpe-
čenú liečbu bez ohľadu na „silu lieku“, 
ktorú mu predpísal jeho lekár,“ vysvet-
ľuje štátna tajomníčka ministerstva 
zdravotníctva Jana Ježíková.

Ako príklad z praxe možno uviesť 
liek na mnohopočetný myelóm, čo je 
druh rakoviny, ktorá útočí na určitý 
druh bielych krviniek. Na trhu dnes 
existuje v troch rôznych „silách lieku“, 
10, 15 a 25 mg, pričom iba najsilnejší 25 
mg bol plne hradený. Po novom budú 
plne hradené aj 10mg a 15mg balenia. 
„Táto zmena zabezpečí dostupnosť 
liečby pre pacientov s rovnakou diag-
nózou, bez ohľadu na ich individuálne 
potreby dávkovania,“ doplnila štátna 
tajomníčka ministerstva zdravotníctva 

Jana Ježíková.
Na Slovensku máme k 1. júlu kate-

gorizovaných 4 291 liekov, teda tých, 
ktoré sú pre pacientov k dispozícii po 
predpísaní lekárom z verejného zdra-
votného poistenia v plnej alebo čiastoč-
nej úhrade. Nové referenčné skupiny 
budú nastavené v praxi od najbližšej 
jesene.

V súčasnosti sa pracuje  na ohláse-
nej zmene legislatívy v rámci sociálne-
ho balíčka, ktorý sa dotýka najzraniteľ-
nejšej skupiny obyvateľov. Ide o úpravu 
zákonov, ktorými sa zrušia doplatky za 
lieky pre deti do šiestich rokov veku, 
ľudí ťažko zdravotne postihnutých a 
dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľad-
ňovať výška ich príjmu, a to do výšky 
doplatku najlacnejšieho zameniteľné-
ho lieku.

Lieková politika 
v prospech pacienta

» red
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21. augusta 1942       
Druhá svetová vojna: začala sa bitka o Stalingrad, v ktorej Červená 
armáda získala historické víťazstvo.

Výročia a udalosti

Ak spĺňate podmienky, potom si pre-
čítajte nasledujúce informácie. Možno 
zmeníte názor na obnovu štruktúry vá-
šho firemného či obecného autoparku.

Počet elektronabíjačiek na Slovensku 
sa vďaka príspevku od štátu určite zvýši. 
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlási 
druhé kolo výzvy na podporu budovania 
verejne prístupných elektrických nabí-
jacích staníc. Na tieto dotácie je vyčle-
nených 650-tisíc eur. O podporu môžu 
okrem samosprávy tentoraz žiadať aj pod-
nikatelia. „Rozširujeme okruh žiadateľov 
aj projekty, na ktoré bude možné získať 
podporu. Tiež sme zvýšili maximálnu 
výšku dotácie. Naším cieľom je prispieť k 
razantnejšiemu budovaniu infraštruktú-
ry, bez ktorej rozvoj elektromobility nie je 
možný,” zdôraznil vicepremiér a minister 
hospodárstva Richard Sulík. Podľa šéfa 
rezortu hospodárstva „ak chce Slovensko 
patriť medzi lídrov v automobilovom prie-
mysle, musí sledovať a podporovať trendy 
v tomto odvetví, a to tak v oblasti elektro-
mobility, ako aj v prípade vodíkovej mo-
bility, ktorej podporu rezort tiež plánuje,” 
dodal minister.

Výzva s presnými podmienkami pod-

pory je zverejnená webovej stránke MH 
SR https://www.mhsr.sk/uploads/files/
qHb44BUX.pdf. Zverejnená bude aj na 
webovej stránke Slovenskej inovačnej a 
energetickej agentúry, ktorá celú výzvu 
administruje. „Prihlásiť sa do nej bude 
možné od 2. septembra do 30. novembra,” 
vysvetlil štátny tajomník rezortu hospo-
dárstva Karol Galek. Obce, vyššie územné 
celky a nimi zriadené organizácie môžu 
získať dotáciu vo výške 95 percent sumy 
potrebnej na svoj projekt, 5 percent musia 
byť ich vlastné zdroje. Podnikatelia môžu 
získať dotáciu vo výške 50 percent. Mini-
málna výška dotácie je stanovená na 2 500 
eur. V závislosti od projektu môže samo-
správa získať maximálnu dotáciu 18 000 
eur a podnikatelia 9 000 eur.

Potrebujete dotáciu 
na elektronabíjačku?

» red

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiarov (Rakúsko)

Drevár Rakúsko 3500 € /mes. 
Sklad Nemecko 2800 € /mes. 

eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
  s DPH  

  s DPH  

DOPRAVA CELÁ SR
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 8. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

WWW.REGIONPRESS.SK

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860 
0905 915 034
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Voľné termíny: 20.9 - 26.9 | 27.9 - 3.10
4.10 - 10.10 | 11.10 - 17.10 a neskôr

Bonusy k pobytu nájdete na 
www.oravskahoraren.sk
Rezervácie: 
0918 591 942, 0905 978 920
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava 
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®

www.lk-servis.sk

Okná a dvere
na splátky

0915 863 995
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KŠX-Delta príjme 
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Základná mzda: 
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Miesto práce: ������������
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Kontakt: 0918 493 960
Mail: 

mhruby.idelta@gmail.com
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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 

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

���������������
�����������
����������
�����
�����������������
��������������������
����������������
����������������
�����������������
������������

����������
��������������������

0800 500 091.
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Stavebná 
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prijme

Práca na území SR. Nástup po dohode. 
Tel.: 0009099118/4/41313558282, 099 0 044/0 888111  441118888,, 

Mail: iinfo@go@gsskssro.o.sk

PLAT: 6 EUR/HOD. 
PODMIENKA: ��������

�������������

PLAPL TT 6 E6 UR/HODD

POOOMMMMMOOOOOCCCCCCCNNNNNNÉÉÉÉÉÉÉHHHHHOOOOO 
RRRRROOOOOOOOBBBBBBBOOOOOOOTTTTTNNNNÍÍÍÍÍKKKKKAAAAAA
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