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Týždenne do 45 115 domácností

83-0122
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Čistenie striech a fasád od rias a machu

0911 150 447

37-0002-12

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

OČNÁ OPTIKA KATKA
ZDARMA
1+1

Pri kúpe kompletných okuliarov
druhé

Využitie ako:  náhradné okuliare  riešenie diaľka - blízko
 aj pre partnera alebo rodinného príslušníka

Akcia platí pri kúpe kompletných okuliarov s jednoohniskovými
ztenšenými šošovkami s antireﬂexnou, hydrofóbnou a tvrdenou úpravou.

WWW.OPTIKAKATKA.SK

TEPOVANIE

UPRATOVANIE
PRENÁJOM ČISTIACICH ROHOŽÍ

AJ
VÍKENDY

U VÁS DOMA strojom KARCHER.
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INZERCIA
83-0014

0905 186 136

0905 719 145

83-0193

ODBORNÉ
VYŠETRENIE
ZRAKU

Volgogradská 9/A, Prešov
(DOM farieb pri OD TESCO, Sídl. III)
e-mail: optikakatka@gmail.com
Po-Pi: 9.00-17.00, So: 9.00-17.00

redakčné slovo / služby

2

DISTRIBÚCIA (45.115 domácností)
párny týždeň: Bzenov, Demjata,
Fričovce, Chmeľov, Kapušany,
Kendice, Kokošovce, Ľubotice, Pušovce, Sedlice, Prešov, Veľký Šariš,
Ďačov, Drienica, Jakubovany, Sabinov, Lipany
nepárny týždeň: Drienov, Drienovská Nová Ves, Dulova Ves,
Fintice, Haniska, Hermanovce,
Chminianska Nová Ves, Lada,
Lemešany, Ličartovce, Malý Šariš,
Petrovany, Ruská Nová Ves, Sedlice, Široké, Tulčík, Víťaz, Vyšná
Šebastová, Župčany, Prešov, Brezovica, Kamenica, Pečovská Nová
Ves, Šarišské Michaľany
Sabinov

Prešov

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

10 €

0910 281 674

PREPICHY
POD CESTY

PRENÁJOM
FASÁDNEHO
LEŠENIA

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 270€

pre rodinné
a bytové domy

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

ZATEPĽOVACIE
PRÁCE

v ponuke aj

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

DACHMANN

0948 283 110

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

www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ
SERVIS A OPRAVA OKIEN

N

ĽAVU

DOPRAVA ZDARMA

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

66-0135

KUPÓ

NA Z

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

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

ZĽAVA -45%

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

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

83-0011

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

JEDNOHROB 65 €
DVOJHROB 100 €

S pozdravom

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

ČISTENIE HROBOV
99-0131

INZERCIA

Monika Janovčíková 0905 719 145
Radoslav Ruščák 0905 373 406
Distribúcia:
distribucia.po@regionpress.sk
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

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 pcháte. 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 príklad, na viac aj tak nemáte.
„Dedinčania vedia iba chľastať a
smrdia potom.” Vyjadruje sa v úvode televíznej ankety celoplošného vysielateľa
mladý muž z mesta. Už napohľad páchne ako kozmetická továreň. Podľa rúk v
živote ešte nepracoval, nielen tvrdo. Prichádza na rad slečna, ktorá označila štýl
obliekania ľudí z vidieka za hotovú tragédiu. Vyzerá ako zamestnankyňa verejného 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

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

62-0004

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

zrejme rozhodla pre kariéru v Hollywoode, prinajhoršom v kresle moderátorky
v Bratislave, už sa len pýta - „čo by som
robila na dedine? Kydala hnoj?” Mimochodom, 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, navrhujú, nakrúcajú, pokračujúc tými, ktorí to
vysielajú a končiac tými, ktorí tak naozaj 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 slovo “pomoc”, nepýtajú sa a už sú u mňa.
Tragikomické
karikatúry
človeka, ktorých je v mestách čoraz viac, mi nijako
nechýbajú, naopak.
Vidiek náš, vďaka ti, ja
ťa mám v hlbokej úcte!

 ŽALÚZIE
 MARKÍZY
 LÁTKOVÉ ROLETY
 GARÁŽOVÉ BRÁNY
 BALKÓNOVÉ ROLETY
 SIETE PROTI HMYZU
 ROLETY DEŇ / NOC
 PLASTOVÉ LAMELOVÉ
DVERE
 PROTIPEĽOVÉ SIETE
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0905 890 747

83-0156

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Až si raz budete chcieť dať raw, teda
surový, nepečený steak, alebo blue
rare alebo very rare, teda veľmi mierne 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.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 719 145

Michňák
Žalúzie

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

NONSTOP

0908 580 291

87-0008

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

66-0006-1

Redakcia:

Neurážajte vidiek, živí vás!

83-0005

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

služby, móda, staviame

PREšovsko
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MOLETKA - módny salón
ŠIJEME JEDINEČNÉ MODELY
SPOLOČENSKÝCH ŠIAT, KOSTÝMOV,
BLÚZOK, SUKNÍ

Priemyselný areál Šalgovík

AJA Prešov, s.r.o.

Ponúkame Vám
- oprava odevov rýchlo, lacno aj na počkanie
- 100% bavlnené rúška pre deti a dospelých

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.
 vstavané skrine  šatníky  vešiakové steny
 botníky  kuchynské linky  komody
 kancelársky nábytok  stoly

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

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

83-0008

DAKUJEME - Vaša chránená dielna

83-0142

Vy donesiete sen
My vytvoríme šaty

PREPRAVA A SŤAHOVANIE
M
SO ŠOFÉRO
VYPRATÁVANIE RÔZNEHO DRUHU MATERIÁLU

83-0006

0948 153 669
K DISPOZÍCIÍ AJ VOZÍK.

SADROKARTÓN A ZATEPLENIE
ŠPECIALIZOVANÝ
PREDAJNÝ SKLAD
sadrokartónové konštrukcie Rigips
 izolácie do podkrovia, priečok
a na zateplenie fasády




fasádne omietky a farby
Revco a Helios (miešanie na počkanie)

AKCIA!

MARMOLITOVÁ
OMIETKA
REVCO
NA POČKANIE

23,50 €
bez DPH/15 kg

0915 944 102 I 0905 528 841 I www.cew.sk I cew@cew.sk

83-0157

COMMERCE EW Stav, s.r.o. I Strojnícka 20, Prešov (bývalý areál drobného tovaru)

PO20-33 strana-

3

85_0528

MESTO:15 EUR
MIMO MESTA: 0,50/KM
NAD 1000 KM DOHODA

hlavu hore / služby, zdravie

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM
motorky-JAWA/
CZ BABETU TATRAN MANET
STADION PIONIER SIMSON AJ
DIELY. 0905450533
»Kúpim staré stabiláky
autá motorky jawa čz manet stadion iné 0911617537

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

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj

Nesvornosť
Máme malú krajinu, ale je rozdelená
a rozdrobená. Je to diagnóza tohto národa, ktorý vďaka svojej nesvornosti
často trpel pod panstvom iných národov - Maďarov, Nemcov alebo Rusov.
Je dobré mať rôzne názory, diskutovať 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 nenaučili sme sa ešte nakupovať potraviny od
slovenských farmárov a spolupracovať
so slovenskými podnikateľmi. Aj v politike vidím ľudí, ktorí majú síce spoločný
cieľ, ale každý ho chce dosiahnuť iným
spôsobom. Ego a pýcha sú nástrojmi
zla. Zlo rozdeľuje, zabraňuje tvoriť dobro. 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 obdarení schopnosťou hľadať na druhých
namiesto talentov a darov chyby a nedostatky . Zároveň sme precitlivení na

Hľadáme strojníka na

TRAKTOR - BAGER

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 rozvoju, 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 vnúčatá. 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 stagnácia, v svornosti je
progres.

Práca na SVK
Tel.:

0903 908 494
0911 234 088

DEMONTA GROUP s. r. o.
- zemné a výkopové
práce - kopanie základov
- demontážne práce
- autodoprava - hydrualická ruka
NAJLEPŠIE CENY V REGIÓNE
tel.: 0903 038 034
www.demontagroup.sk

61_0160

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

85_0549
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DOVOZ
HNR3$/,92VN ZDARMA

www.ekopalivosk.sk
BRIKETY
NESTRO

179€ /PALETA

» Ján Košturiak

PELETY DUBOVÉ
BOROVICOVÉ
179€ /TONA

BRIKETY RUF

169€ /PALETA

15 HĽADÁM PRÁCU

+421 951

16 ZOZNAMKA

546 351-ekopalivosk.sk@gmail.com

PONÚKAME NAJKVALITNEJŠIE PALIVO TRIEDY

85_0302

14 RôZNE / iné

TEST ZDRAVIA

Chcete si
podať
inzerát?

Prešov, Nám. mieru č. 1, Dom kultúry č. dverí 116

Objednajte sa telefonicky: 0944 535 568

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PO medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Výročia a udalosti
zomrel Svetozár Hurban-Vajanský, slovenský spisovateľ, publicista a literárny kritik (* 1847).

17. augusta 1916

OBNOVA STRIECH

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

BEZ DEMONTÁŽE!

PEKNÁ STRECHA

t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

Info: 0905 719 145

NÁTERY
STRIECH
VO VÝŠKACH

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
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lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

61_0066

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

TU

mohla byť Vaša reklama

43-0037-6

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

t zistí povahu a príčinu Vášho ochorenia
t funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
t čo Váš organizmus potrebuje
t test patogénov, alergie, potravín
t bezbolestné a vhodné aj pre deti
t trvá 60-90 min., výsledky ihneď
99-0013-16

75-41

Biorezonančné vyšetrenie celého tela 15 eur

PREšovsko

právnik radí / bývanie, služby

5

Zabezpečovacie a neodkladné
opatrenia podľa CSP
Prijatím novej právnej úpravy v spo- ak bolo opatrenie vydané na dobu určitú)
rovom konaní (CSP - Civilný sporový alebo zrušením v prípadoch keď odpadnú,
poriadok) došlo k zániku právneho dôvody na základe ktorých bolo opatrenie
inštitútu „predbežné opatrenie“. Ako s vydané( napr. uspokojenie pohľadávky).
určitým ekvivalentom resp. náhradou
V situácii, keď sa nám želaný stav neposa v civilnom konaní stretávame s poj- darilo dosiahnuť, môžeme podať návrh na
mami zabezpečovacie resp., neodklad- nariadenie neodkladného opatrenia ako
né opatrenie.
subsidiárne opatrenie vo vzťahu k zabezpečovaciemu. Súd v takom prípade nariadi
Zabezpečovacím opatrením súd zria- neodkladné opatrenie iba za predpokladu,
di záložné právo na veciach, právach alebo že účel nebolo možne dosiahnuť inak.
na iných majetkových hodnotách dlžníka
V nadväznosti na vyššie uvedené, zana zabezpečenie peňažnej pohľadávky bezpečovacie opatrenie súd nariadi v príveriteľa, ak je obava, že exekúcia bude pade obavy, že exekúcia bude ohrozená,
ohrozená (napr. dlžník realizuje kroky na z rovnakého dôvodu súd nariadi neodzníženie svojej hodnoty majetku). Konanie kladné opatrenie. Neodkladné opatrenie
o nariadenie zabezpečovacieho opatrenia súd nariadi aj v prípade, ak je potrebné
je ovládané dispozičnou zásadou, t. j. za- bezodkladne upraviť pomery medzi strabezpečovacie opatrenie možno nariadiť nami. S ohľadom na subsidiárnu povahu
len na základe návrh adresovanému prí- neodkladného opatrenia vo vzťahu k zaslušnému okresnému súdu. Návrh okrem bezpečovaciemu opatreniu by mal navrvšeobecných náležitostí musí obsahovať hovateľ uviesť a dôkazmi podoprieť skuvymedzenie predmetu záložného práva, točnosti, na základe ktorých preukáže, že
osvedčenie obavy, že exekúcia bude ohro- účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím
zená, opísanie skutočností, ktoré osvedču- opatrením. Neodkladné opatrenie zaniká
jú dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému a zrušuje sa z rovnakých dôvodov ako zasa má v konaní poskytnúť ochrana. Súd bezpečovacie opatrenie.
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» Tím advokátskej kancelárie
cieho opatrenia môže dôjsť dvomi spôV4 Legal, s.r.o.
sobmi a to buď zánikom (uplynutím času,
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Výročia a udalosti
sa uskutočnil puč v Sovietskom zväze - prezident Michail Gorbačov
bol počas dovolenky na Kryme zadržaný v domácom väzení.

19. augusta 1991
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OD NEDELE 16. 8.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU

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

C H L AD E N É

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

250 g balenie

-41%

Chery
paradajky
stapcové

1.69

0

99

a spracované

(1 kg = 3,96)
cena za 100 g

kus

kus

Karfiol

-40%
Šalátové
uhorky

Brav�ové
kocky
na guláš

1.99

0

99

0.55

0

-50%

33

-33%
0.59

0

39

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

C H L AD E N É

cena za 100 g

-40%
Losos

• fleta
s kožou vcelku
C H L AD E N É

1.99

1

19

200 g

-33%

cena za 1 kg

-31%

1.49

0

99

1

49

(100 g = 0,50)

Kur�a

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 4. 8. 2020.
**Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 28. 5. 2020.
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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Dusená
šunka

2.19

hlavu hore, právnik radí / služby

PREšovsko

7
TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE

DO SOBOTY
16. – 22. AUGUSTA

115 g

-22%
1.29*

Treska
v majonéze
Exklusv

400 g

-31%

• v ponuke aj Treska
v majonéze 400 g za 1,79 €

1

€

Krémová
nátierka

• rastlinná
• rôzne druhy

(100 g = 0,87)

125 g

3.49*

2

-32%

39

Mozzarella

(1 kg = 5,98)

0,5 l

0.65

0

44
(100 g = 0,35)

-43%
0.89*

0

Budvar

50 €

• svetlý ležiak

0,5 l

-45%
1.09

0

59
(1 l = 1,18)

(1 l = 1,00)

Vnea

• rôzne druhy

Mnerálna
voda
• sýtená

1,25 l

-30%
0.99

0

69
(1 l = 0,55)

0,75 l

Aperol
0,7 l

-38%
12.99

7

99
(1 l = 11,41)

-40%

Jägerester

5.99*

0,7 l

-23%

12.99**

9

99

3

59
(1 l = 4,79)

Hubert de Luxe
• doux/rosé

(1 l = 14,27)
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
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.

financie / bývanie

8

Potrebujete dotáciu
na elektronabíjačku?

Počet elektronabíjačiek na Slovensku
sa vďaka príspevku od štátu určite zvýši.
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlási
druhé kolo výzvy na podporu budovania
verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Na tieto dotácie je vyčlenených 650-tisíc eur. O podporu môžu
okrem samosprávy tentoraz žiadať aj podnikatelia. „Rozširujeme okruh žiadateľov
aj projekty, na ktoré bude možné získať
podporu. Tiež sme zvýšili maximálnu
výšku dotácie. Naším cieľom je prispieť k
razantnejšiemu budovaniu infraštruktúry, 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 priemysle, musí sledovať a podporovať trendy
v tomto odvetví, a to tak v oblasti elektromobility, ako aj v prípade vodíkovej mobility, ktorej podporu rezort tiež plánuje,”
dodal minister.
Výzva s presnými podmienkami pod-

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

20. augusta 1968

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 hospodárstva 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. Minimálna výška dotácie je stanovená na 2 500
eur. V závislosti od projektu môže samospráva získať maximálnu dotáciu 18 000
eur a podnikatelia 9 000 eur.

Výročia a udalosti
Druhá svetová vojna: začala sa bitka o Stalingrad, v ktorej Červená
armáda získala historické víťazstvo.

21. augusta 1942

» red

presovsko.sk

Pracuj v Hradci Králové

TTT HLKPQORHQBO PH

Ak spĺňate podmienky, potom si prečítajte nasledujúce informácie. Možno
zmeníte názor na obnovu štruktúry vášho firemného či obecného autoparku.

Najčítanejšie regionálne noviny
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85-0555

OPERÁTOR VÝROBY

Hľadáme odberateľov - montážne �rmy
63-0045

Kontakt: 0948 787 777 • www.balkona.eu
PO20-33 strana-
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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.

Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.
www.hotbuilding.sk

VODIČ VZV – RETRAK:

Náplň prace: zaskladnovanie, vyskladňovanie

VÝBEROVÉ KONANIE
DŇA 27.08.2020

tovaru na pozície.
Nemecky jazyk nie je potrebný , Prax podmienkou.
Spoločnosť zároveň organizuje 2 mesačnú

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

VIANOČNÁ ZÁKAZKA
FORMOU BRIGÁDY

MONTÁŽNY PRACOVNÍK ( RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ I ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY I SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA I ZÁMOČNÍK
KOVOVÝROBA MZDA: 2000€/ MES. + PRÉMIE

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

0910 620 212 I office@hotbuilding.sk

Spoločnosť ponúka zaujímavé finančne
ohodnotenie –

3000 EUR/mesačne Brutto

Výročia a udalosti
bol slávnostne otvorený Panamský
prieplav.

15. augusta 1914

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
PRE KAŽDÉHO
CA
PRÁ
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÁCA NA SLOVENSKU
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:

- pracovník
vo výrobe /ČR/
- montážny
pracovník /ČR/
- tesár /DE/
- zdravotné
CALL CENTRUM: 0915 971 823
asistentky /DE/
0905 552 537 I 0918 607 897
- klampiar, inštalatér VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY aj PÁRY
A hradené
zvárač /DE/
UBYTOVANIE a DOPRAV

Mzda: 800 EUR
ELEKTROTECHNIK: Mzda: 832 EUR
VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR

85_0552

Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY
Kontakt: 0918 493 960
Mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0548

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

PO20-33 strana-
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r.sabo.lager@gmail.com

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)
85_0546

od 1500 eur NETTO,
ubytovanie a doprava komplet hradene firmou,
pracuje sa v slovenskom kolektíve na TPP. V prípade
že Vás naša ponuka zaujala neváhajte nás kontaktovať na uvedenom Tel čísle : 0907 103 695,
mailom na : v.balaz.lager@gmail.com, alebo

61_0209

POZÍCIE:

súťaž / služby, umenie

Ak ste inovátori,
môžete získať zaujímavú cenu!
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 hospodárstva Richard Sulík informoval, že
aj takýmto spôsobom chce pomôcť
podnikaniu na Slovensku a ocenením
podnikateľov motivovať. „Na Slovensku sa všeobecne výrazne ťažšie podniká 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 budúcnosti“.
Prihlášky môžu záujemcovia posielať 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 - podnikatelia 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. „Ministerstvo hospodárstva oceňuje v každej
kategórii prvé tri miesta. Prvou cenou
bude vecná cena a finančná odmena vo
výške 7000 eur. Druhé miesto v každej

E U RO

Najčítanejšie regionálne noviny

personal

Personálna & pracovná agentúra

kategórii rezort hospodárstva odmení
finančnou cenou vo výške 5000 eur
a vynálezca inovácie umiestnenej na
treťom mieste dostane 3000 eur,“ informovala 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 Cooperation Innovation Technology Transfer v dňoch 20. – 21. októbra.
Kritériami, ktoré bude pri vyhodnocovaní posudzovať odborná komisia, 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.

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

» red

34-0117
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AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ DARTE
cie
Príjmame diela do Jesennej auk
17��
do
13.9.2020, denne od 9��
šov
v DARTE GALLERY Nižný Hru

0905 356 921

66-0164

www.dartesro.sk

33-0058

INFO

Znalecké ocenenie je ZDARMA
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CENTRUM MIEŠANIA FARIEB

13000957

01000133

1 milión

.indd

1

farebných
���������

������������������������������������������
���������������������������������
S_M 9987331 02/13

�����������miešanie farieb HORNBACH
�������������������������35����������
��������������������������������������.
����������������������������������
�������������
·������������ farby ���������
· laky, lazúry, oleje
�����������������������
· �����������������������
· ����������nátery

�������- Rusínska 7

92-0018

Viac informácii
nájdeš na webe
www.hornbach.sk
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47-095

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

®

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Klimatizácie
na splátky

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

KŠX-Delta príjme
�����������������:

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

Základná mzda:
������������������������
Miesto práce: ������������

Kontakt: 0918
85-0515

0800 500 091.

�������������
��������������
Mail:

493 960

mhruby.idelta@gmail.com

0915 863 995
85_0547, I 61- 0206

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

TÁŽ
N
O
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3
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�������������
��������������

www.lk-servis.sk

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

��������������������������������������
�����������������������������.
����������������������������
��
���������������������

��������������������������

TES
SÁROV
��
���������

�������������������

������������������������������������
tel: 0918/4
413
358
82, 090
04/88
81 418,
����� in
nfo
fo@g
@ sk
sksrro.sk
k

85_0543

 �������������������


Bonusy k pobytu nájdete na
www.oravskahoraren.sk
Rezervácie:
0918 591 942, 0905 978 920

Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

66-0162

Voľné termíny: 20.9 - 26.9 | 27.9 - 3.10
4.10 - 10.10 | 11.10 - 17.10 a neskôr

TPP ��������������������������������
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34-0099

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

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

