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STK
JAZERO

STK + EK
pre objednaných klientov bez čakania

Napajadlá 7, Košice
www.stkkosice.sk

Po - Pia: 
7.00 - 17.00

So: 
8.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27

šatníkové
a policové
zostavy,
vešiakové steny,
komody a iné...

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

0915 285 700  055/381 25 30
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Čistenie striech a fasád od rias a machu
Maľovanie striech a fasád budov,

zrez rizikových stromov,
strechy na kľúč (oprava krovov

a striech), žľaby, odkvapy, 
komíny, hromozvody.
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Moldava nad Bodvou

KOŠICE

mobil:  0905 245 995
Košice, Priemyselná 4
www.safiroll.sk
e-mail:
safiroll@safiroll.sk
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Strojárenská 3, Košice, Nám. Maratónu mieru
tel.: 055/ 623 45 76  ¦  mob.: 0918 626 193
web: www.arow.sk  ¦  e-mail: arow@arow.sk

GARÁŽOVÉ

BRÁNY - 25%

EXTERIÉROVÉ 

ŽALÚZIE   -30%

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ

EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE

GARÁŽOVÉ BRÁNY

37
-0

10
8

66
-0

04
9-

1

www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25611-ročné skúsenosti

www.regionpress.sk
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KOŠICKO okolie

Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873
Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Radovan Bezecný  0907 779 011

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

každý týždeň: 
Bačkovík, Beniakovce, Bidovce, 
Blažice, Bohdanovce, Budimír, 
Bukovec, Čaňa, Čižatice, Drie-
novec, Malá Vieska, Tepličany, 
Ďurkov, Geča, Haniska, Jasov, 
Kechnec, Kokšov - Bakša, Ko-
šické Oľšany, Kysak, Malá Ida, 
Mokrance, Budulov, Moldava 
nad Bodvou, Nižná Hutka, Nižná 
Kamenica, Nižná Myšľa, Nováča-
ny, Obišovce, Poproč, Rákoš, Roz-
hanovce, Rudník, Ruskov, Byster, 
Zdoba, Seňa, Slančík, Slanec, 
Slanská Huta, Šemša, Turňa nad 
Bodvou, Vajkovce, Valaliky, Vyšná 
Kamenica

kosicko@regionpress.sk

Redakcia: Němcovej 30 
KOŠICE

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

DISTRIBÚCIA (20.730 domácností)

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Košicko
Němcovej 30, Košice
3. poschodie, č.d. B.3.07 
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MATNÝ
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MATNÝ
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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

ČEREŠŇA
vzor

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 270€všetky dvere
SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

 Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda  |  Po-Pia: 9-18
   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

 Sídlisko Terasa, Sokolovská 5
   Po-Pia: 8-17

0950 41 41 82
www.ZaluzieKosice.sk

PRETESNENIE
okien a dverí

OPRAVA
ŽALÚZIÍ
NOVÉ ŽALÚZIE

NOVÉ SIETE
proti hmyzu
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zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

0905 694 993  |  www.drevoplast.eu
drevoplast@drevoplast.eu

66
-0

09
9

interiérové
vchodové

Študentská 1, Košice (bývalá práčovňa)

garážové
brány

sieťky žalúzie

dvere
okná
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava
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www.samoplus.sk
SAMOplus

VEĽKÁ IDA 682
055/ 699 26 19
0907 931 597
WWW.KEMAX.SK

DELENIE ZVITKOV
VÝROBA A PREDAJ
TRAPÉZOVÉ PLECHY, VLNITÉ PLECHY, 
HLADKÉ PLECHY, PLOTOVKY, HREBENÁČE, 
PARAPETY

OTVORENÉ: PO - PIA 7:00 - 15:00     VÝROBA MOŽNÁ AJ DO 24 HOD.    PREDAJ AJ MALOODBERATEĽOM
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PREDAJ
ODKVAPOVÝ
SYSTÉM

Pondelok-Piatok: 

9 -17AMI

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice

Rooseveltova 24, Košice

0904 296 595
aneta.dugasova@gmail.com

výšivky už od 1 ks

tričká ¦ košele ¦ mikiny

uteráky ¦ krstné košieľky
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ZDRAVOTNÍCKE 

0915 595 575
odevy a obuv
Rastislavova 68, Košice

www.abtex.sk
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Izolovanie pivníc
0910 433 877
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Kompletné vypratávanie
bytov, pivníc, domov aj s odvozom

Sťahovanie  ¦  0909 103 422
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www.silstav .sk      0905 879 057

10 cm
polystyrén  27  €/m2

ZATEPĽOVANIE
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0911 60 20 40

Rezanie betónu ¦ Vŕtanie betónu
www.diamantoverezanie.sk

15. augusta 1914        
bol slávnostne otvorený Panamský 
prieplav.

Výročia a udalosti

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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Abovská 81, Košice - Barca

0905 425 988
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VYPÁLIME KVALITNÉ DESTILÁTY 
za BABKU z PÁLENICE od BABKU

3x
destilovaná

OBNOVA                   STRIECH

0902 685 259

66
-0

13
6-

1

bez odstránenia krytiny
eternitových a plechových

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

NOVÉ VZORY
LEPENIEK
ICOPAL 3D

VILLAS

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

tel.:
055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81
0911 89 89 87

fax:
055/728 87 82

e-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.ske-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.sk

ZÁRUKA na okná

5 rokov

Najvyššia
rada okien

Vchodové dvere
do rodinných domov

tradícia
15 rokov

M
ož

no
sť

 n
ák

up
u 

na
 s

pl
át

ky
 a

j b
ez

 n
av

ýš
en

ia
A

K
CI

A
- s celoobvodovým
   kovaním

Materiály používané pri výrobe:

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

Teraz DOPRAVA A PÍSMO ZDARMA
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490€
Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny

ZASTÚPENIE NA CELOM VÝCHODNOM SLOVENSKU

Obojstranná impregnácia pomníka proti vode ZADARMO
Seriózny prístup ku každému zákazníkovi

Bezplatná obhliadka a nacenenie
Kompletné práce - aj výkopy

Poctivo prevedená práca

Z a vo l a j t e  n á m  n a  b e z p l a t n ú  l i n k u  0800  500  535

Vaše kamenárstvo OKNO, s.r.o.  |  www.oknosro.sk
Jazerná 1 (areál Dávid), 040 12 Košice

LETNÁ AKCIA
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»KÚPIM motorky - JAWA/
CZ BABETU TATRAN MA-
NET STADION PIONIER 
SIMSON AJ DIELY. 0905 
450 533

»Kúpim garsonku - 2 izb 
byt. Súrne. Hotovosť. 
0910 652 053
»Odkúpim chatku z ce-
loročným využitím 0951 
332 452

»Kúpim králičie kože 
0905 350 531

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

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

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

07 REALITY / iné       

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty/predaj 3
byty/prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality/iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍSLA RUBRÍK    

VÝHODNÉ ZĽAVY!

S T R E Š N É  K R Y T I N Y  -  P R E D A J  A  M O N T ÁŽ
O D K V A P O V Ý  S Y S T É M  -  S K L A D O M

VÝHODNÉ ZĽAVY!

S T R E Š N É  K R Y T I N Y  -  P R E D A J  A  M O N T ÁŽ
O D K V A P O V Ý  S Y S T É M  -  S K L A D O M
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PLASTOVÉ OKNÁ

Dôchodcovia a ZŤP, ZĽAVY do 30%

ZĽAVY
do30%

zľava sa vypočíta podľa odberu a množstva, uplatnenie zľavy je potrebné nahlásiť vopred pri zameraní technikovi 

Dôchodcovia a ZŤP
zľava sa vypočíta podľa
odberu a množstva,
uplatnenie zľavy je 
potrebné nahlásiť vopred
pri zameraní technikovi 

DVERE /  /  /  /  / 
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PREPICHY
        POD CESTY
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Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

Informácie ohľadom umiestnenia

055/622 00 11 | 0905 962 161

Konštrukčne riešený poter, pre podlahové kúrenie

SAMONIVELIZAČNÝ,
LIATY ANHYDRITOVÝ

(sadrový poter)
Otvorenie pórov poteru prebrúsením

VYLIEVAME POTERY

0908 487 626 poterponuka@gmail.com
www.vylievamepotery.sk
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KVETY
Popradská 28C, KE

  PARKOVANIE vo DVORE

Novootvorená predajňa

Po-Ne 8-20 h

KYTICE, DARČEKY, VENCE, BOXY RUŽÍ,

SPOMIENKOVÉ VENČEKY A IKEBANY
OTVORENÉ AJ V SOBOTU A NEDEĽU

Donáška kytíc a vencov do 1 hod.

 www.expreskvety.sk ¦ 0905 778 904

partner firmy OKNOPLAST

Vonkajšie žalúzie

®

Žižkova 12, Košice
055/7290 787
0911 338 500
famiplus@mail.t-com.sk

Všetky
doplnky

ku oknám
Interiérové

�enenie 

Vonkajšie
�enenie 
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ZASKLENIE PROTI POVETERNOSTNÝM
PODMIENKAM MOŽNÉ

PRE BALKÓNY
TERASY

ALTÁNKY

Najvyššiu kvalitu okien
                  považujeme za štandard

SEDEMKOMOROVÝ
PROFIL VEKA
TRIEDY A
WINERGETIC
PREMIUM 

SÚŤAŽ 
O STRECHU 
NAD HLAVOU
Vyhrajte späť až 5 000 €  
z novej strechy Tondach

Viac informácií sa dozviete na 
www.wienerberger.sk/vyhrajte-strechu-nad-hlavou
alebo na telefónnom čísle 0915 496 930
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18. augusta 1868        
objavil francúzsky astronóm Jules Janssen 
hélium.

Výročia a udalosti

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
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0903 285 582

Kamenárstvo
& Pohrebníctvo
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POSOL, s.r.o.
Ploské 149
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Sprostredkujeme predaj vašich umeleckých skvostov

za NAJVYŠŠIE TRHOVÉ CENY AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ DARTE

Príjmame diela do Jesennej aukcie

13.9.2020, denne od 9�� do 17��

v DARTE GALLERY Nižný Hrušov

Znalecké ocenenie je ZDARMA

IN
FO www.dartesro.sk

0905 356 921

eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
  s DPH  

  s DPH  

DOPRAVA CELÁ SR

72
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10944 047 008, 0903 634 202

Kováčska 63, 040 01 Košice, kosice@dachmann.sk

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ A HLINÍKOVÉ

OKNÁ
SERVIS A OPRAVA OKIEN

ZĽAVA -45%

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY
- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK 
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV 
- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE 
- GARÁŽOVÉ BRÁNY

Prijatím novej právnej úpravy v spo-
rovom konaní (CSP - Civilný sporový 
poriadok) došlo k zániku právneho 
inštitútu „predbežné opatrenie“. Ako s 
určitým ekvivalentom resp. náhradou 
sa  v civilnom konaní stretávame s poj-
mami zabezpečovacie resp., neodklad-
né opatrenie.

Zabezpečovacím opatrením súd zria-
di záložné právo na veciach, právach alebo 
na iných majetkových hodnotách dlžníka 
na zabezpečenie peňažnej pohľadávky 
veriteľa, ak je obava, že exekúcia bude 
ohrozená (napr. dlžník realizuje kroky na 
zníženie svojej hodnoty majetku). Konanie 
o nariadenie zabezpečovacieho opatrenia 
je ovládané dispozičnou zásadou, t. j. za-
bezpečovacie opatrenie možno nariadiť 
len na základe  návrh adresovanému prí-
slušnému okresnému súdu. Návrh okrem 
všeobecných náležitostí musí obsahovať 
vymedzenie predmetu záložného práva, 
osvedčenie obavy, že exekúcia bude ohro-
zená, opísanie skutočností, ktoré osvedču-
jú dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému 
sa má v konaní poskytnúť ochrana. Súd 
rozhodne v lehote do 30 dní od doručenia 
perfektného návrhu. Treba mať na pamäti, 
že výkonu záložného práva predchádza 
právoplatné rozhodnutie súdu o  priznaní 
pohľadávky.  K  skončeniu zabezpečova-
cieho opatrenia môže dôjsť dvomi spô-
sobmi a to buď zánikom (uplynutím času, 

ak bolo opatrenie vydané na dobu určitú) 
alebo zrušením v prípadoch keď odpadnú, 
dôvody na základe ktorých bolo opatrenie 
vydané( napr. uspokojenie pohľadávky). 

V situácii, keď sa nám želaný stav nepo-
darilo dosiahnuť, môžeme podať návrh na 
nariadenie neodkladného opatrenia ako 
subsidiárne opatrenie vo vzťahu k  zabez-
pečovaciemu. Súd  v takom prípade nariadi 
neodkladné opatrenie iba za predpokladu, 
že účel nebolo možne dosiahnuť inak. 

V nadväznosti na vyššie uvedené, za-
bezpečovacie opatrenie súd nariadi v prí-
pade obavy, že exekúcia bude ohrozená, 
z rovnakého dôvodu súd nariadi neod-
kladné opatrenie. Neodkladné opatrenie 
súd nariadi aj v prípade, ak je potrebné 
bezodkladne upraviť pomery medzi stra-
nami. S ohľadom na  subsidiárnu povahu 
neodkladného opatrenia vo vzťahu k za-
bezpečovaciemu opatreniu by mal navr-
hovateľ uviesť a dôkazmi podoprieť sku-
točnosti, na základe ktorých preukáže, že 
účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím 
opatrením. Neodkladné opatrenie zaniká 
a zrušuje sa z rovnakých dôvodov ako za-
bezpečovacie opatrenie.

Zabezpečovacie a neodkladné 
opatrenia podľa CSP

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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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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16. augusta 1896       
bolo na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon nájdené zlato, 
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku.

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

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
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

420€ 389€549€ 489€

Alžbetina 30  ¦  KošiceAlžbetina 30  ¦  Košice

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

SUPER
AKCIA

na vchodové dvere
s bezpečnostným

kovaním

OKNÁ DO 7 DNÍ
Profesionálni, školení pracovníci

AKCIA
na zateplenie rodinných domov

| uhlíkový polystyrén v cene obyčajného |
pri objednávke do konca augusta

ká nerezová rúra Elektrelektric olux

590€
Špičkové 
5 - komorové
profily

kovanie

V cene okien je zahrnuté:

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie
a vnútorné parapety, mikroventilácia,

retiazkové celotieniace žalúzie,
zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

Bližšie informácie v predajni

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

Nájdete nás pri čerpacej stanici Slovnaft
z Rožňavy smer Brzotín (ulica Sedlová)

Objednávky na tel. 0915 381 770 

VOĽNÉ SYPANÉ PELETY

METROVICA VRECOVANÉ DREVO

49,90

38,00

/m3

65,00/m3

220,00
/t

230,00
/t

BRIKETY
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VRECOVANÉ DREVO
priemer od 1 cm do 10 cm

5,50/vrece

PALETOVÉ UKLADANÉ

85,00/m3

CELOROČNÝ PREDAJ

 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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Kompletné PODLAHOVÉ
elektrické KÚRENIE 
pre Váš dom, byt alebo chalupu.

Profesionálna montá , návrh pod a Vášho lania, dodanie

materiálu a Vám, výpo et al ulácie úrenia zadarmo.

0903 249 303
kleva.sro@gmail.com
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SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

Polícia varuje rodičov a tínedžerov 
pred nástrahami sociálnej siete - 
čínskej mobilnej aplikácie TikTok. 
Niektoré z výziev patria do skupi-
ny nebezpečných a môže dôjsť k 
poraneniu ich napodobňovateľov.

S viac ako 800 miliónmi užívateľ-
mi je čínska mobilná aplikácia TikTok 
šiestou najpopulárnejšou sociálnou sie-
ťou na svete. V počte stiahnutí, takmer 
dve miliardy, je najsťahovanejšou apli-
káciou, ktorá je dostupná vo viac ako 
150 krajinách sveta vrátane Slovenskej 
republiky. „Jej hlavnou cieľovou sku-
pinou sú mladí ľudia, prevažne do 20 
rokov, pričom silné zastúpenie majú aj 
mladiství do 15 rokov. Policajný zbor sa 
v tejto súvislosti obracia na rodičov, ale 
aj samotných užívateľov, aby si dávali 
pozor na nástrahy, ktoré táto moderná 
forma komunikácie prináša,“ hovorí 
Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia 
Policajného zboru.

Pozor na vydieranie 
či kyberšikanu

Obsah TikToku je tvorený krátkymi 
videami so zvukovým pozadím. Užíva-
telia sú motivovaní zbieraním srdiečok 
ako formou pozitívnej reakcie za svoje 
videá a zvyšovaním počtu sledovateľov 
svojho komunikačného kanála. „Práve 
v tejto súvislosti je nutné si uvedomiť, že 
videá sa takýmto spôsobom dostávajú k 
mase neznámych internetových užíva-
teľov, medzi ktorými sú aj potenciálni 
páchatelia trestnej činnosti. Neškodné 
sledovanie zo strany cudzích ľudí sa 
môže pretransformovať do vydierania 

alebo kyberšikany,“ upozorňuje hovor-
kyňa. Pri každej modernej technológii a 
sociálnej sieti je dôležité chrániť si svo-
je súkromie a obmedziť obsah svojho 
účtu len pre svojich priateľov, respektí-
ve užívateľov, ktorým prístup k svojmu 
obsahu majiteľ účtu manuálne schváli. 
„Aj keď súčasná doba sa snaží naznačo-
vať, že rozdiel v počtoch sledovateľov a 
fanúšikov je rozhodujúci a kľúčový, nie 
je to tak. V prvom rade musí každý dbať 
na svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj 
bezpečnosť svojich blízkych. Za užíva-
teľmi, ktorí sa môžu pýšiť stá tisícmi až 
miliónmi fanúšikov, stoja komunikačné 
tímy a manažéri, ktorí dozerajú práve 
na nebezpečné aspekty komunikácie na 
sociálnej sieti,“ objasňuje D. Bárdyová.

Venujte pozornosť aj videám
Súčasťou TikToku sú videá, na kto-

rých sa objavujú sporo oblečení tínedže-
ri, niekedy vo veku pod 15 rokov. Pred 
kamerou vystupujú s cieľom pobavenia 
svojho publika, splnenia výzvy alebo 
získania uznania za svalstvo, ak sú ak-
tívni športovci. „Práve takýto obsah láka 
anonymných užívateľov, medzi ktorými 
sú aj pedofili. Tí takýmto jednoduchým 
spôsobom získavajú bez vedomia maji-
teľa videí jeho obnažené zábery, sťahujú 
si ich buď pre vlastnú potrebu, alebo ich 
šíria medzi svoju komunitu naďalej,“ 
vysvetľuje hovorkyňa.

Reťazové výzvy 
tiež predstavujú riziko

Samostatnou kapitolou rôznorodosti 
obsahu sú reťazové výzvy, ku ktorým 
dochádza medzi jednotlivými užívateľ-
mi. Niektoré z výziev majú humorný a 
bezpečný charakter, ďalšie patria do 
skupiny nebezpečných a môže dôjsť k 
poraneniu ich napodobňovateľov.

Rodičia by mali s deťmi 
hovoriť o rizikách

Rodičom tínedžerov polícia odporú-
ča, aby neriešili nové technológie strikt-
ným zákazom, ktorý by ich deti mohol 
ešte viac motivovať k tomu, aby si zalo-
žili „tajný“ účet proti vôli rodiča. Racio-
nálnejšie je viesť s tínedžermi debatu, v 
ktorej im budú vysvetlené možné riziká 
uvedené v tomto článku. „V prípade 
mladistvých do 15 rokov odporúčame, 
aby bol medzi priateľmi či fanúšikmi 
ich účtov na sociálnych sieťach jeden 
z rodičov s cieľom kontroly zverejňova-
ného obsahu,“ radí D. Bárdyová a pou-
kazuje na príklady zo zahraničia, ktoré 
ukazujú dokonca účty na TikToku, na 
ktorých obsahoch sa spoločne podieľa-
jú rodičia so svojimi deťmi. Spolupráca 
na vtipných videách môže viesť nielen 
k pobaveniu a stmeleniu vzájomného 
vzťahu, ale aj kontrole nad celým obsa-
hom ďalších videí.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Hlavnou cieľovou skupinou aplikácie sú najmä tínedžeri

Polícia varuje pred nástrahami 
TikToku

ilustračné foto                                                                               autor natureaddict pixabay

Niekoľko rád ako 
bezpečne používať 
TikTok 
V súvislosti s používaním sociál-
nej siete TikTok pripájame zopár 
rád, ktoré odporúča polícia:

-ak si odmietate uzamknúť účet pre 
svojich priateľov, uvedomte si, že medzi 
masou neznámych priateľov sú ľudia, 
ktorí vám môžu a chcú ublížiť, a preto 
tomu prispôsobte obsah svojich videí

-zverejňujte iba také videá, za ktoré sa 
nebudete hanbiť

-nezverejňujte také videá a informácie, 
z ktorých by neznámy človek mohol 
zistiť v ktorom meste, nebodaj na ulici 
bývate

-v prípade, že vás budú iní užívatelia 
obťažovať komentármi, zablokujte si 
ich

-ak šikanovanie z ich strany bude po-
kračovať naďalej inou formou, obráťte 
sa na rodiča, kamaráta alebo učiteľa

-nikdy nepristupujte na podmienky 
ľudí, ktorí by vás takouto formou vy-
dierali, nestraťte svoju hrdosť a vždy 
situáciu riešte s chladnou hlavou

-nepublikujte videá, na ktorých ste 
sporo oblečení, pretože sa takouto for-
mou podieľate na výrobe obsahu pre 
pedofilov

-nikdy nikomu neposielajte svoje nahé 
fotografie alebo videá, ani vo forme sú-
kromnej správy

-zapájajte sa iba do takých výziev, pri 
ktorých vám nič nehrozí, majte na pa-
mäti to, že niekto pred vami výzvu spl-
nil neznamená, že aj vám sa to podarí

ilustračné foto                                                                 autor StartupStockPhotos pixabay
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EXPRESNÉ
ťahanie

a vývoz žúmp
0948 311 590
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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne �rmy
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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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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U 17. augusta 1916       
zomrel Svetozár Hurban-Vajanský, slovenský spisovateľ, publicis-
ta a literárny kritik (* 1847).

Výročia a udalostiwww.regionpress.sk
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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

„Je mimoriadne dôležité, aby v kaž-
dom jednom regióne a v každom 
jednom okrese mali ľudia dôstojnú 
prácu a zabezpečenú kvalitu živo-
ta.” Tvrdí ministerka Veronika Re-
mišová.

Niektoré regióny sa v úrovni HDP 
blížia alebo prekračujú priemer Eu-
rópskej únie, iné regióny sú na tom 
výrazne horšie a pohybujú sa okolo po-
lovice priemeru únie. Kým v mnohých 
regiónoch máme pomerne malý počet 
nezamestnaných, stále máme okresy, 
v ktorých je bez práce každý piaty člo-
vek, V Rimavskej Sobote aj pred krízou 
bola  nezamestnanosť trikrát vyššia, 
ako je celoslovenský priemer. Takto zle 
tam nezamestnanosť vyzerá celé roky. 

Zoznam najmenej rozvinutých 
okresov, v ktorých miera nezamestna-
nosti presiahla 1,5-násobok celoštát-
neho priemeru, tvorí 20 okresov z 
východného a stredného Slovenska. 
Problémom je najmä nízky prílev in-
vestícií, inovačné a technologické za-
ostávanie, nedostatočne vybudovaná 
infraštruktúra rýchlostných komuni-
kácií, vysoký podiel obyvateľstva so 
základným vzdelaním, vysoký podiel 
dlhodobo nezamestnaných a odliv pra-
covných síl do zahraničia.

Mnohé z menej rozvinutých okre-
sov majú pritom mimoriadne vhodné 

podmienky na rozvoj cestovného ru-
chu, prírodné a kultúrne bohatstvo, 
vhodné podmienky na rozvoj ekologic-
kého poľnohospodárstva, zakladanie 
rodinných firiem v oblasti služieb, po-
tenciál pre využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie a predpoklady pre roz-
voj novej zelenej ekonomiky vo vzťahu 
k rozvoju vidieka a kľúčových tradič-
ných odvetví.

V rámci schémy podpory menej 
rozvinutých okresov sa teraz vyhlasujú 
nové lokálne výzvy v celkovej sume 9 
miliónov eur. Informácie sú zverejne-
né na stránke Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie 
SR www.nro.vicepremier.gov.sk. Aby 
sa predišlo netransparentnému výberu 
projektov, ministerstvo zaviedlo nový 
systém hodnotenia projektov priamo v 
okresoch.

Najmenej rozvinuté 
regióny potrebujú pomoc

» ib
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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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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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Pracuj v Hradci Králové

OPERÁTOR VÝROBY 

0908 914 180 +420 730 893 338

Hľadáme strojníka na
TRAKTOR - BAGER

Práca na SVK
Tel.: 

0903 908 494
0911 234 088
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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. 
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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

PRÁCA V SKLADOCH 
V NEMECKU

Spoločnosť BAUINVEST – EU prijme zamestnancov 
do logistických centier v Nemecku na TPP.

Jedna sa o tieto pozície:

SKLADNÍK (PICKER): 
Náplň prace: Kompletizácia tovaru na paletu, práca 

so skenerom a pomocou nizkozvdvižného vozíka, 
2 smenná prevádzka, práca je celoročná, turnusová v sklade 

s drogériou. Nie je potrebná znalosť nemeckého jazyka, 
práca vhodná pre mužov, pracuje sa v slovenskom kolektíve.

Podpora koordinátora.

VODIČ VZV – RETRAK: 
Náplň prace: zaskladnovanie, vyskladňovanie 

tovaru na pozície.
Nemecky jazyk nie je potrebný , Prax podmienkou.

Spoločnosť zároveň organizuje 2 mesačnú 

VIANOČNÁ ZÁKAZKA 
FORMOU BRIGÁDY 

v Nemecku, kde prijme obmedzený 
počet pracovníkov na pozíciu 

SKLADNÍK (PICKER) 
a VODIČ VZV – RETRAK

Vianočná brigáda sa uskutoční 
od 20.9.2020 – do 23.11.2020

Spoločnosť ponúka zaujímavé �nančne 
ohodnotenie – 

od 1500 eur NETTO, 
ubytovanie a doprava komplet hradene �rmou, 

pracuje sa v slovenskom kolektíve na TPP. V prípade 
že Vás naša ponuka zaujala neváhajte nás kontak-

tovať na uvedenom Tel čísle : 0907 103 695, 
mailom na : v.balaz.lager@gmail.com, alebo  

r.sabo.lager@gmail.com
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Prečo preplachovanie (čistenie)?
Zvýši výkon radiátorov a tepelný výkon
Predĺži životnosť kotla
Zníži náklady na opravy a servisné zásahy
Zníži spotrebu paliva a náklady na vykurovanie

D

D

D

D

ČO ČISTÍME?
Radiátory, podlahovka, solar, vymenníky, bytovky

PREÈISTÍME VÁS...
MIKI–SAMO

0905 331 493
mikisamosro@gmail.com
www.kurenar-vodar.sk
Družstevná 1184/2, SEČOVCE

À
à
<
$

KONTAKTUJTE  NÁS:

www.regionpress.sk
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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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Klimatizácie
na splátky

MONTÁŽ

DO 3 DNÍ

®

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 
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0800 500 091.
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