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Obráťte sa na nás!
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ZVOLEN 
0905 259 872
zvolen@slovaktual.sk
Akcia platí na laminované plastové okná Slovaktual PASIV od 15.8. do 15.9.
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od 11.8. 2020
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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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ZVOLEN, Lučenecká cesta 2285 (oproti Bučine)
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PROJEKTOVANIE A REALIZÁCIA
ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU

www.zahrady-tilia.sk

info@zahrady-tilia.skinfo@zahrady-tilia.sk
predajňa: 0902 215 250predajňa: 0902 215 250
realizácie: 0918 541 165realizácie: 0918 541 165

info@zahrady-tilia.sk
predajňa: 0902 215 250
realizácie: 0918 541 165

predaj:
› okrasné dreviny,
   kríky a trvalky  
› črepníky
› hnojivá
› záhradné substráty
› doplnky do záhrad
  a jazierok
› osivá, cibuľoviny
  a zemiaková sadba
› dekoračné kamene
› ovocné stromky a kríky

Tešíme sa naTešíme sa na

Vašu návštevu !
Vašu návštevu !Tešíme sa na

Vašu návštevu ! PO - PI: 8:00 - 18:00PO - PI: 8:00 - 18:00
SO - NE: 8:00 - 15:OOSO - NE: 8:00 - 15:OO
PO - PI: 8:00 - 18:00
SO - NE: 8:00 - 15:OO

Otváracie hodiny:Otváracie hodiny:Otváracie hodiny:

Sadenice drobnéhoSadenice drobného
ovocia a sadeniceovocia a sadenice
jahôd už v predaji!jahôd už v predaji!

Sadenice drobného
ovocia a sadenice
jahôd už v predaji!
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Kompletné
VODOINŠTALAČNÉ
PRÁCE / SERVIS

PRERÁBANIE KÚPEĽNÍ NA MIERU • BYTOVÉ JADRÁ

NONSTOP TELEFONICKÁ PODPORA  0940 118 529
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Máte dlhy ? Súdy ? Dražby ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA  0905 638 627

INZERCIA

 

ZVOLENSKO
DETVIANSKO-KRUPINSKO

Mariana Kučerová  0907 727 201

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

Každý týždeň: 
Zvolen, Detva, Hriňová, Korytárky, 
Kriváň, Stožok, Vígľaš, Krupina, 
Bzovík, Dudince, Hontianske 
Nemce, Sebechleby, Babiná, Bud-
ča, Dobrá Niva, Hronská Breznica, 
Kováčová, Lieskovec, Očová, Plie-
šovce, Podzámčok, Sása, Sielnica, 
Sliač, Zvolenská Slatina, Kováčo-
vá, Očová, Zvolenská Slatina 

zvolensko@regionpress.sk

Redakcia: Dukelských hrdinov 1 
ZVOLEN

Zvolen
Detva

Krupina

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (39.560 domácností)

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



ZV20-33_strana- 3

SLUŽBYZVOLENSKO
3

77
-0
09

7

0948 499 795
0904 145 915

j.g.benegroup@gmail.com
www.jgbenegroup.sk

nerezovezabradliagelien

      • NEREZOVÉ ZÁBRADLIA
   • PLOTY
• BRÁNY

vyrábané
na mieru

ceny od

/ bm
130 €
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PALIVOVÉ DREVO
metrovina  30 €

0948 902 721

Vtipy 
týždňa

» Na policajnej stanici zvoní 
telefón pán policajt to zdvihne 
a hovorí
- Dobrý deň, čo sa deje?
Z telefónu sa ozve: 
- Mám v dome mačku!
- Dobre dobre nekričte! Len 
mačku veď ju vyhoďte von 
pani!
- Ja nie som pani ja som papa-
gáj !     » redakcia
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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
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Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

» Predám Peugeot 206 com-
bi, pohon benzín-plyn, ťažné, 
sklá matné. Tel: 0903844567
» Predám Suzuki Jimmy 4x4, 
ťažné. Tel: 0903844567

» Kúpim staré stabiláky autá 
motorky jawa čz manet sta-
dion iné. Tel: 0911617537

» Ponúkam do prenájmu 4 
- izb. byt od 01.10.2020 v ZH, 
komplet zariadení. Tel: 0907 
877860

» Predám RD v Kriváni. Tel: 
0903 479 450

» Kúpime Vašu nehnuteľ-
nosť na počkanie. Platba v 
hotovosti. Tel. 0944630600

» Predám garáž v Detve 22 
m2 . Tel: 0904 576 387

» Čistenie (škrabanie) stien 
od starých náterov. Tel: 0950 
492 215

» Predám domáce BIO va-
jíčka so zníženým obsahom 
cholesterolu, od sliepok ARA- 
UCANA. Dovoz ZV, BB zdarma. 
Tel: 0909108465
» Bezplatné poradenstvo 
vody. Tel: 0903149447
» Predám sedac. súpravu, ZV 
(120 €). Tel: 0907534583

» Kosenie krovinorezom, ZV + 
DT a okolie. Tel: 0950492215
» Predám okrasné a úžitkové 
dreviny: drieň obyčajný, gin-
ko dvojlaločné, jabloň červe-
nolistá, jarabina brekyňová, 
jarabina vtáčia, javor poľný, 
lipa malolistá, smrek omo-
rika, orgován, pichľavý sivý, 
vistéria, višňa chĺpkatá a iné, 
ZV. Tel: 0903519362
» Predám kvalitné seno, 
stredné balíky. Tel: 0905 369 
758

» Odkúpim kroje mince ban-
kovky vyznamenania voj.
prilby opasky pracky z opas-
kov pohľadnice a iné. Tel: 
0903 868 361

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   
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Máme malú krajinu, ale je rozdelená 
a rozdrobená. Je to diagnóza tohto ná-
roda, ktorý vďaka svojej nesvornosti 
často trpel pod panstvom iných náro-
dov - Maďarov, Nemcov alebo Rusov. 

Je dobré mať rôzne názory, disku-
tovať a hádať sa. Cieľom by však mala 
byť dohoda a spoločný postup pre celú 
krajinu. Celá naša história je príkladom 
rozhádaných a proti sebe bojujúcich 
skupín a osobností. Malý národ sa tak 
stával ešte menším a slabším. Nepáči sa 
nám, že Slovensko ovládajú zahraničné 
korporácie a obchodné reťazce, ale nena-
učili sme sa ešte nakupovať potraviny od 
slovenských farmárov a spolupracovať 
so slovenskými podnikateľmi. Aj v poli-
tike vidím ľudí, ktorí majú síce spoločný 
cieľ, ale každý ho chce dosiahnuť iným 
spôsobom. Ego a pýcha sú nástrojmi 
zla. Zlo rozdeľuje, zabraňuje tvoriť dob-
ro. Nesvornosť a závisť sú tie najhoršie 
vlastnosti, ktoré si so sebou nesieme. 
Na to, že sme kresťanská krajina, mohli 
by sme byť viac dobroprajní, viac sa 
počúvať a rešpektovať názor druhého, 
menej rozdeľovať a viac spájať. Sme ob-
darení schopnosťou hľadať na druhých 
namiesto talentov a darov chyby a ne-
dostatky . Zároveň sme precitlivení na 

spätné väzby a kritiku k sebe samému. 
Škodíme si tým.

Každý človek je iný a vidí svet iným 
spôsobom. Pokora a ochota pozrieť sa 
na svet očami druhého nás môže spojiť k 
spolupráci. Iba spolupráca vedie k rozvo-
ju, boje spôsobujú rozklad. 

Mám pracovné skúsenosti s ľuďmi 
z rôznych krajín a kontinentov. Napriek 
mnohým náboženským aj kultúrnym 
rozdielom sme vždy našli spoločnú reč a 
dokázali sme spolupracovať. Spájal nás 
spoločný projekt a cieľ. Možno nám aj 
na Slovensku chýba spoločný projekt a 
cieľ. Očistiť ho od zlodejov nestačí. Treba 
mať väčšiu víziu pre naše deti a vnúča-
tá. V politike vidieť často malých ľudí s 
veľkým egom. Hádajú sa a dokazujú si 
kto je viac. Bolo by dobré, keby tam boli 
veľkí ľudia s pokorou, ktorí pochopili, že 
viac vzniká zo služby 
a spolupráce. Vzorec 
súperenia je 1 - 1 = 0. 
Vzorec synergie je 1 
+ 1 = 2 alebo 4 aj 100. 
Nesvornosť je stagná-
cia, v svornosti je 
progres. 

Nesvornosť

» Ján Košturiak

Keď prišla pandémia, nikto z nás ne-
bežal kupovať zlato, nehnuteľnosti 
alebo drahý mobil. Každý kupoval 
múku, ryžu, mlieko, zeleninu.

Pamätáte sa? Zrazu boli potraviny to 
najvzácnejšie, najvyhľadávanejšie a naj-
skladovanejšie. A žiadna exotika - múka, 
cukor, kvasnice, ryža, olej, cestoviny, 
maslo, syry, mäso do mrazničiek. Možno 
s výnimkou tej ryže všetko, čo sa dá vy-
robiť u nás, na Slovensku. Vtedy sme si to 
cenili a teraz, keď nám krivky nákaz dosa-
hujú i prerastajú vtedajšie úrovne, potre-
bujeme Taliansko, Chorvátsko, Španiel-
sko. Lietame zas po svete ako bezdomovci 
či v lepšom prípade drotári a vôbec si zas 
nevážime to, čo je nám vzácne doma, keď 
už nám horí kúdel pod zadkom.

Predseda pôdohospodárskeho výbo-
ru parlamentu Jaroslav Karahuta rokoval s 
predstaviteľmi najväčších poľnopodnikov 
v regióne Prešova. Ani oni sami nevedia, 
čo bude o štyri roky, nieto ešte zajtra, o 
rok. Našťastie, už chápu, že stropovanie s 
náhradou osobných nákladov vo výsledku 
pomôže všetkým, ktorí produkujú a za-
mestnávajú.

Len táto skupina ponúka na trhy roč-
ne 13 mil. litrov mlieka a bola by veľká 
škoda, ak aby zmenili produkčnú straté-

giu a ubrali sa cestou „ľahšieho“ života a 
činnosti zameranej iba na rastlinné ko-
modity. Veď potravinári sú strategickou 
koncovkou potravinového reťazca. Za 
nimi je už len človek, ako konečný užíva-
teľ poľnohospodárskej a potravinárskej 
produkcie.

Ani predseda výboru Karahuta, ani 
sám minister Mičovský nesmú zostať v 
boji za slovenskú produkciu slovenských 
potravín ako osamotená legendárna dvo-
jica Don Quijote de la Mancha a jeho San-
cho Panza. Tu totiž vôbec nejde o nejakú 
slovenskosť. Predstavte si, čo by sa stalo, 
ak by sa na pár dní zastavili prejazdy zá-
sobovacích kamiónov cez hranice. Ak je 
naša potravinová sebestačnosť na úrov-
ni necelých štyridsať percent, asi by sme 
mohli jesť asi iba trikrát za týždeň. A to už 
je iný problém, ako, kedy a kde stráviť do-
volenku vážení!

Zabúdame prirýchlo

» Ivan Brožík

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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Dispečing SK - 0950 333 222
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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
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V sobotu 8.8.2020 oslávil The Secret 
Bar vo Zvolene na Námestí SNP, svoje 
prvé narodeniny od otvorenia. Prišlo 
veľa ľudí, ktorí sa výborne zabávali. 
Predstavila sa tam skvelá kapela The 
Toones. O nové účesy sa postarali ši-
kovní barberi z Barbadosu, ktorí Vás 

mohli na mieste ostrihať. Suťažilo sa 
v obliekaní v štýle 20. rokov. Počas ce-
lého večera sa podávali chutné jedlá 
a špeciálne drinky, ktoré ste si mohli 
vychutnať na terase, ale aj vo vnútri. 
Prekvapenie večera bolo krájanie naro-
deninovej torty.

1. narodeniny The Secret Baru vo Zvolene

» Samuel Kučera

Photo: Sam
uel Kučera
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Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP ZV 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, ZV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

» Odkúpim známky a obrazy. 
Tel: 0903741241

» Predám novú pec na UK, 
25 kW na peletky. Tel: 0903 
844 567
» Predám plynovú pec Vail-
lant VCW25/3. Tel: 0905 328 
520
» Predám psiu voliéru a 
klietku pre vtáky. Tel: 0910 
450 073
» Predám zachovalú, fun- 
kčnú mláťačku 22. Tel: 0908 
102 833
» Predám rohový sprcho-
vací kút biely 80cm, nosič 
bicyklov, TV Orava, skladaciu 
postieľku, detskú šmýkačku, 
záhradný domček, elektrickú 
motorku a štvorkolku. Tel: 
0908945434

» Darujem trávu, seno za 
pokosenie v ZV, cca 1ha. Tel: 
0944276171

» Hľadám prácu kosenie zá-
hrad, práce okolo domu. Tel: 
0940870790

» Rozvedený 50r. zo Zvolena, 
hľadá ženu na trvalý vzťah, 
len seriózne, volať po 19h. Tel: 
0904003058

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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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%

15. augusta 1914        
bol slávnostne otvorený Panamský 
prieplav.

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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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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Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o. 78

12
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16
7

Hľadáme 
zamestnancov/kyne 

na TPP vo výrobe 7,5 
alebo 12 hod.zmeny, 

priamo v Kriváni. 

Mzda od 650€/brutto 
+ bonusy, strava 

zabezpečená. 

Vtipy 
týždňa

» Ženy naozaj vedia, ako 
držať slovo.
Žena ma požiadala, aby 
som jej preniesol balzam 
na pery.
A omylom som jej dal 
tubičku sekundového le-
pidla. Je to už mesiac a 
stále sa so mnou neroz-
práva!

» Spýtal som sa mojej 
dcéry, či by mi podala 
noviny. Povedala mi, že 
noviny sú stará škola. Po-
vedala, že ľudia dnes po-
užívajú tablety a podala 
im iPad. Mucha ani iPad 
nemali šancu.
     » redakcia
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Dostali ste už niekedy e-mail, SMS, 
telefonát od zdanlivo hodnovernej 
osoby alebo finančnej inštitúcie (na-
príklad banky, poisťovne či investičnej 
spoločnosti)?

Žiadali vás, aby ste zadali svoje osobné 
údaje ako napríklad číslo vášho bankové-
ho účtu, PIN kód, heslo alebo akýkoľvek 
iný citlivý osobný údaj? Prípadne vás žia-
dali, aby ste uhradili vopred platby alebo 
poplatky? S najväčšou pravdepodobnos-
ťou išlo o scam, čiže podvod.

Na čo si dávať pozor?
E-mail alebo SMS môže vyzerať hodno-

verne, ale pri bližšom pohľade má podo-
zrivé znaky, ako napríklad neznáme, čud-
né meno, adresa odosielateľa, obsahuje 
gramatické a štylistické chyby. Cez email 
Vás môžu žiadať, aby ste klikli na odkaz 
na internetovú stránku. Môžete tak byť 
presmerovaní na podvodnú internetovú 
stránku, ktorá pod zámienkou napríklad 
aktualizácie on-line bankovníctva poža-
duje zadanie vašich prihlasovacích úda-
jov do interbankingu.

Internetová stránka môže vyzerať hod-
noverne, ale pozorný používateľ zistí, že 
neobsahuje bezpečnostné znaky:
• piktogram zeleného zámku na začiatku 
riadku s internetovou adresou,
• označenie https,
• je graficky nedokonalá,

• pôsobí ako zle načítaná,
• obsahuje gramatické chyby.

Ako funguje scam?
Ak zadáte požadované osobné údaje, 

ako sú napríklad číslo bankového účtu, 
používateľské meno a heslo, môžu byť 
zneužité tak, že vám odcudzia peňažné 
prostriedky z vášho účtu alebo platobnej 
karty.

Čo robiť, keď ste sa stali obeťou scamu?
Bezodkladne to oznámte Vašej finanč-

nej inštitúcii. Obráťte sa aj na políciu, kto-
rá je najbližšie vášmu bydlisku. Oznámte 
to NBS, ktorá preverí, či ide o podvod a prí-
padne zverejní varovanie. Pomôžete tým 
ostatným spotrebiteľom.

Národná banka varuje 
pred podvodníkmi

» Zdroj: NBS
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• VODIČ "C" -  od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie  
Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 

NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 

61
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VÝBEROVÉ KONANIE
DŇA 27.08.2020 
(Hviezdoslavova 6, Košice 040 01, 
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
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Prijmeme 
ženy/mužov 

do potravinárskej výroby priamo 
vo Zvolene brigádne. Práca je 

na 7,5 hod./zmeny. Na prácu je 
potrebný zdravotný preukaz. 

Mzda 3,34€/h.
Pre viac info volať 0948 867 761 
Trend Personal Slovakia, s.r.o.

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Prijmeme 
na vedúcu pozíciu 

majstra/majsterku 

do potravinárskej výroby na TPP 
Zvolen, práca na 7,5hod. zmeny.  

Mzda od 930€/brutto/
mes. 

Požadujeme VŠ vzdelanie, 
prax v odbore výhodou.

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o. 78

12
00

16
7

Prijmeme údržbárov 

7,5hod/zmeny, 3 zmenna prevádzka, 
na TPP priamo vo Zvolene. 

Mzda od 850€-1000€/
brutto/mes, + odmeny

strava zabezpečená. 
Uchádzač musí mať platné 
oprávnenie elektrotechnik 
- vyhláška 508/2009 Z.z
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PRÁCA NA SLOVENSKU  
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:

ZÁKLADNÁ MZDA: 697 EUR
ELEKTROTECHNIK:
ZÁKLADNÁ MZDA: 732 EUR

PRÍPLATKY: základná mzda + 0,20€/hod. 
(poobedná) + 50€ (dochádzka) + 50€ (výkon)  

Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA

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

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. 

PONUKA PRÁCE PONUKA PRÁCE 
V ČRV ČR
MUŽI - ŽENY - PÁRYMUŽI - ŽENY - PÁRY
VHODNÉ PLATOBNÉ PODMIENKY. VHODNÉ PLATOBNÉ PODMIENKY. 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ. UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ. 
MOŽNOSŤ ZÁLOH A NADČASOV.MOŽNOSŤ ZÁLOH A NADČASOV.
BEZPLATNÁ LINKA: BEZPLATNÁ LINKA: 

0908 914 1800908 914 180
WWW.KONSTRUKTER.SKWWW.KONSTRUKTER.SK

85
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Reštaurácia v centre BB PRIJME

ČAŠNÍKOV /KY
na TPP a  brigádnikov do obsluhy na 8-9/2020

0905 643 107
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VODIČ VZV
+ PRACOVNÍK  
LOGISTIKY MÔŽE VÝŠKOU PLATU  

PORAZIŤ AJ
PRACOVNÍKA BANKY!!!  

VZV školíme zdarma

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

100 EUR!
 
 

 
 

Bezplatné linky
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

EURO    personal
Personálna & pracovná agentúra
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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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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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Je to už päť rokov, odkedy sme naštartovali zmeny 
vo fungovaní nášho mestského policajného zboru. 
V lete 2015 prevzal jeho vedenie nový náčelník Juraj 
Chabada a podľa názoru množstva Zvolenčanov sa 
svojej práce zhostil dobre. Slová uznania na adresu 
mestskej polície neraz padnú dokonca priamo na 
pôde mestského zastupiteľstva. Úspešných projek-
tov, ktoré sa v rámci nej uskutočnili, je nemálo.

Jedným z nich je napríklad zriadenie tzv. chráne-
ného pracoviska, v rámci ktorého telesne postihnutí 
jednotlivci obsluhujú kamerový systém. Títo ľudia do-
stali šancu plnohodnotne sa začleniť do pracovného 
procesu a odmenili sa za ňu vynikajúcimi výsledka-
mi. Neraz sú prví, ktorí prostredníctvom kamier zba-
dajú, keď človek v uliciach nášho mesta náhle stratí 
vedomie a privolajú potrebnú pomoc. Naša mestská 
polícia má tak veľmi bystré „oči“, prostredníctvom 
ktorých dokáže zachytiť možné problémy.

Predĺženou „rukou“ mestskej polície priamo 
v teréne sú zas členovia „občianskych hliadok“. Títo 
chlapci v čiernych tričkách denne dozerajú nad prob-
lémovými lokalitami. V prípade potreby zasiahnu, 
alebo privolajú samotných policajtov. Za viac ako dva 
roky svojho pôsobenia odviedli kus práce. Príkladom 
môže byť činnosť v okolí hlavnej železničnej stanice, 
kde problémy s tamojšou komunitou (obťažujúcou 
okoloidúcich) síce nevymizli, no samotní Zvolenča-
nia si všímajú, že ich je menej. Vídame ich hliadkovať 
na námestí pri kultúrnych podujatiach, zvolenskí dô-
chodcovia si mimoriadne pochvaľujú ich prítomnosť 
pri návšteve cintorínov, rodičia zas v okolí škôl.

V uvedených projektoch sa bavíme najmä o „civi-
loch“, čo však policajti samotní? S náčelníkom sme 
sa zhodli, že musia byť čo najviac prítomní medzi 
Zvolenčanmi. Ľudia by jednoducho mali cítiť, že sú tu 
pre nich, že chránia ich a rovnako ich majetok. Niekto 

si možno povie, že by bolo dobré posielať ich do ulíc 
ešte viac, tu však už narážame na kapacitné možnos-
ti. Ak má mestská polícia takmer 40 policajtov (pri-
čom je zrejmé, že nie všetci môžu byť naraz v práci), 
pri veľkosti viac ako 40 tisícového mesta sú hranice 
hliadkovania zrejmé. Nič to však nemení na snahe 
vykonávať činnosť čo najlepšie a najsvedomitejšie. 
Ako v prípade streľby pri zimnom štadióne, kam naši 
chlapi prišli v priebehu piatich minút a zneškodnili 
útočníka. Alebo ako v prípade mnohých Zvolenča-
nov, ktorým priamo na ulici poskytli prvú pomoc 
a tým im zachránili život. Tak ako v prípade pomoci 
vodičom keď im kvôli zime či technickým problémom 
odmietlo naštartovať vozidlo. Robia toho samozrejme 
ďaleko viac – vyrážajú v prípade poplachov, trpezlivo 
pracujú aj na časovo mimoriadne náročných úlohách 
ako trebárs odstraňovanie nepojazdných automo-
bilov z našich ulíc. Bezpečne prevádzajú naše deti 
priechodmi pre chodcov pri rannej ceste do školy. 
S novým náčelníkom prišiel nový systém taktických 
či psychologických školení. Je až neuveriteľné, že 
miesto oddychu po ťažkej „šichte“ ešte prichádzajú 
baviť Zvolenčanov na kultúrne podujatia vystúpenia-
mi vlastnej hudobnej kapely.

Vždy ma preto mrzí, keď sa pohľad na nich obme-
dzuje cez zlú osobnú skúsenosť, napríklad s udelením 
pokuty za nesprávne parkovanie. Pretože aj ochrana 
poriadku na cestách, chodníkoch  či verejnej zeleni je 
náplňou práce mestských policajtov. A oni ju vykoná-
vajú, lebo je to jednoducho potrebné – popri obrov-
skom množstve ďalších povinností, riskujúc vlastné 
zdravie a niekedy dokonca život. Málokto z nás by si 
to s nimi vymenil. O to vďačnejšia som, že ich v na-
šom meste máme.

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk

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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Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas,
len spomienky na Teba sa vracajú zas.

Dňa 19. augusta 2020 uplynie 20 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec

 JAROSLAV SPIŠIAK zo Zvolena

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Anna, dcéry Vlasta a Táňa s rodinami.

Tých, ktorých milujeme neodchádzajú,
žijú v našich srdciach každý deň.

Dňa 17. 8. 2020 uplynie 5 rokov od smrti 

Júliusa Zdechovana z Detvy.

Spomienka
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S láskou spomínajú dcéry s rodinami.
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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 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: ��������
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PLAPL TT 6 E6 UR/HODD

POMOCNÉHO POOOMMMMMOOOOOCCCCCCCNNNNNNÉÉÉÉÉÉÉHHHHHOOOOO 
ROBOTNÍKARRRRROOOOOOOOBBBBBBBOOOOOOOTTTTTNNNNÍÍÍÍÍKKKKKAAAAAA

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


