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facebook.com/koberce.breno.sk
instagram.com/koberce_breno_sk Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

Poradenstvo
a individuálny prístup

Rezanie podlahovej 
krytiny na mieru

Obšívanie 
kobercov

Váš tovar Vám 
dovezieme po celej SR

Koberec aj PVC Vám 
profesionálne nainštalujeme

materiál 100% PP Frisé, 
výber z viacej vzorov, 
rozmerov a farebných 
kombinácií

NOVÁ
KOLEKCIA
kusových kobercov

iál 100% PP FF ii é

Diamond Kids

už od

44,40
E/ks

Akcia platí do 31. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. 
Za prípadné tlačové chyby neručíme Ceny sú uvedené vrátane DPH. 
Zobrazené fotografie sú len ilustračné. 

Inšpirujte sa 
vo Vašej najbližšej 

predajni BRENO 
s najširším sortimentom 

podlahových krytín 

Bratislava, Dunajská Streda, 
Liptovský Mikuláš, Martin, 

Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina

8x 
v SR

máme 

najväčší 
výber

kobercov, PVC 
a vinylu

bytové 
PVC 

5mponúkame
tiež 

v šírkach

KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 31. 10. 2020! 
Vz�ahuje sa iba na tovar v predajni. Z�avy 
sa nes�ítavajú. Neplatí spätne, na služby

na akciový tovar, ani na objednávku.

-15%
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pri nákupe

OKTÓBER 2020

cena za rozmer 

80x150 cm

BRENO.sk
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párný týždeň: Hliník nad Vá-
hom, Bytča, Kolárovice, Kotešová, 
Predmier, Veľké Rovné, Bánová, 
Brodno, Budatín, Bytčica, Považ-
ský Chlmec, Trnové, Zádubnie, 
Zástranie, Závodie, Žilina, Žilinská 
Lehota, Belá, Bitarová, Dlhé Pole, 
Dolný Hričov, Gbeľany, Horný 
Hričov, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, 
Lietavská Lúčka, Nededza, Po-
rúbka, Rosina, Stráža, Teplička 
nad Váhom, Terchová, Turie, Va-
rín, Višňové, Hvozdnica, Štiavnik  
nepárný týždeň: Hvozdnica, 
Štiavnik, Hliník nad Váhom, Bytča, 
Kolárovice, Kotešová, Predmier, 
Veľké Rovné, Bánová, Brodno, 
Budatín, Bytčica, Považský Chl-
mec, Trnové, Zádubnie, Zástranie, 
Závodie, Žilinská Lehota, Belá, 
Bitarová, Dlhé Pole, Dolný Hričov, 
Gbeľany, Horný Hričov, Kotrčiná 
Lúčka, Krasňany, Lietavská Lúč-
ka, Nededza, Porúbka, Rosina, 
Stráža, Teplička nad Váhom, Ter-
chová, Turie, Varín, Višňové 

zilinsko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6
ŽILINA

INZERCIA

 

ZILINSKO
BYTCIANSKO

Mgr. Dana Mráziková  0908 979 468
Veronika Žideková  0905 362 803 

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

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (52.120 domácností)

Nenávisť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Svoje nenávisti odieva do subjektív-
nych právd - hľa, technika malých a ne-
úprimných.“ —  Henry De Montherlant. 

Dobrý deň, vážení čitatelia, dnes za-
čínam moju úvahu týmto výrokom zná-
meho  francúzskeho esejistu, spisovateľa 
a dramatika. Definícia nenávisti nám vy-
svetľuje, že nenávisť je hlboká, intenzívna 
emócia vyjadrujúca zaujatosť, nepriateľ-
stvo a odpor voči inej osobe či faktu ňou 
prezentovanému, skupine alebo objektu, 
nenávisť sa spája s potrebou škodiť, a to 
s pocitom radosti, keď k naplneniu tejto 
potreby dôjde. Ide o zmes citu a afektu. 
Na rozdiel od hnevu je nenávisť emocio-
nálnym dôsledkom vážneho konfliktu, 
frustrácie či deprivácie a ako viac-menej 
trvalá psychická zameranosť má vplyv na 
interpersonálne správanie danej osoby.

Naši rodáci, žijúci v zahraničí, si v po-
slednom čase všímajú rozmer nenávisti, 
ktorý sa začína zjavovať na sociálnych 
sieťach, používaných Slovákmi. A žijúc 
zjavne v inom svete, sú zdesení. Keď už 
sme pri tých sociálnych sieťach, budem 
citovať vyjadrenie aspoň jedného z nich, 
tiež na sociálnej sieti: “Mám pocit, že na 
internet majú prikázané chodiť najvulgár-
nejší ľudia. Jedno či mladí, starí, ženy (tie 
sú niekedy ešte vulgárnejšie ako chlapi), 

skrátka na zaplakanie.“ Píše na sociálnej 
sieti lekár slovenského pôvodu, žijúci a 
pracujúci v Nemecku. A pokračuje - čím 
oplzlejšie a vulgárnejšie, čím agresívnej-
šie, tým lepšie. Spŕška vulgárnosti, ne-
ustále osočovanie. Ja mám na všetkých, čo 
píšu tieto ohavnosti, jednu otázku! Čo tým 
chcete dosiahnuť? Čo tak raz aj počúvať? A 
hlavne sa zamyslieť!“ 

Victor Hugo, ktorého, dúfam, netreba 
nijak osobitne predstavovať, povedal toto: 
„Čím menšie je srdce, tým viacej nenávisti 
prechováva“. Áno, „pravda plodí nená-
visť.“ To je zas citát Decima Magna Aus-
oniusa, rímskeho dramatika a básnika, 
jedného z popredných vzdelancov štvrté-
ho storočia. Dalo by sa to povedať aj takto 
- čím viac nenávisti k faktu, tým viac sa 
potvrdzuje jeho pravdivosť. Na Slovensku 
týchto týždňov to platí asi dvojnásobne.

Skutočne sa to nedá bez tých nenávist-
ných slov, statusov, postojov? 
Nedá sa to s rozumom? Boj s 
dvomi pandémiami je oveľa 
zložitejší ako s tou jednou, 
čo tu máme už od jari.

S pozdravom - ROR - 
rúško, odstup, ruky - 
všetko dobré želá
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11. október 1968  
Program Apollo: štart lode Apollo 7, prvej s ľudskou posádkou 
v rámci programu.

Výročia a udalosti



ZA20-41 strana 3

službyžIlInsko
3

4
7

-0
5

2

BRIKETY  od 120 €
buk, dub, smrek, rašelina, valce, RUF, RMP

ŠKÁROVKA � STUPNICE � HRANOLY
dub, buk, jaseň (cinkované, priebežné)

0948 153 799

PELETY A1, A1+  od 170 €
SUCHÉ PALIVOVÉ DREVO
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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»KÚPIM SIMSON PIONIER 
MUSTANG CZ MOTOCROSS AJ 
POKAZENÉ 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
»KÚPIM STARÉ AUTO MOTOR-
KU BABETU DIELY DOKLADY. 
0940100473

»Predám stavebné pozemky, 
viac na www.psurnovice.sk

»Predám dámsky bicykel, 
2ks žaluzií, písací stroj, 0915 
464 293

»Kúpim staré mince, papie-
rové peniaze, 0903548208

»39r slobodná maminka 
hľadá partnera nefajčiara 
35-45r 0940195266

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

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

Príklad:
RP TT 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, ZAzameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Od 1. júna do 15. septembra sa na 
celom Slovensku uskutočnil už 11. 
ročník Zbierky školských pomôcok. 
Na území Spišu, Oravy a Liptova ju 
organizovala regionálna Spišská 
katolícka charita. 

Aj napriek náročnej situácii ohľa-
dom pandémie sa však podarilo vy-
zbierať veľké množstvo pomôcok. 
Začiatok školského roka je pre mnohé 
rodiny v núdzi veľmi finančne náročný. 
Aj preto sa Spišská katolícka charita 
zapája do Zbierky školských pomôcok, 
ktorú každoročne zastrešuje Slovenská 
katolícka charita. V regióne Spišskej 
katolíckej charity bolo k dispozícii až 
14 zberných miest, kde mohli ľudia 
priniesť nové, ale aj používané školské 
pomôcky.

Deti vďaka darom od dobrých ľudí 
dostali množstvo potrebných škol-
ských pomôcok, od zošitov, perační-
kov, farbičiek, pier, cez ceruzky, obaly 
na zošity, kružidlá, strúhadlá, pravít-
ka, dosky, nožnice, uhlomery, gumy, 
fixky, štetce, farebné papiere, výkresy, 
notesy a dokonca do rodín poputovali 
aj desiatky používaných, ale aj úplne 
nových školských tašiek. 

Do zbierky sa zapojilo množstvo 
jednotlivcov, rodín, farností, mestské 
samosprávy, ale aj rôzne firmy so škol-
skými potrebami. Novinkou bolo zber-

né miesto v OC MAX Poprad, kde ste sa 
mohli stretnúť s našimi dobrovoľníkmi.

Počas tohto ročníka sa v tomto 
regióne vyzbieralo neuveriteľných 30 
105 kusov pomôcok. V rámci celého 
Slovenska sa vyzbieralo vyše 55 000 
kusov potrebných školských pomôcok. 
Jednotlivé pomôcky sa už distribuova-
li do rodín, ktoré majú rôzne finančné 
problémy. 

Ak ste sa do zbierky nestihli zapojiť 
a chceli by ste darovať núdznym deťom 
akékoľvek školské pomôcky, ozvite 
sa nám. Všetky potrebné kontakty na 
Spišskú katolícku charitu nájdete na 
stránke: www.caritas.sk.

Spišská katolícka charita je samo-
statný právny subjekt Spišskej diecézy, 
konfederatívne združeným v Sloven-
skej katolíckej charite. Svojou činnos-
ťou nadväzuje na činnosť Diecezálnej 
charity v Spišskej diecéze, ktorá bola 
od roku 1927 jedným z členov Ústrednej 
Karity na Slovensku.

Zbierka 
školských pomôcok vyvrcholila

» Zdroj: SKCH

Teraz už by malo byť jasno v tom, v 
ktorých obchodoch by ich zákazníci 
mali mať k dispozícii a v ktorých to 
zákon nevyžaduje.

Slovenská obchodná inšpek-
cia vysdala usmernenie, v ktorom sa 
okrem iného hovorí - Podľa zákona o 
ochrane spotrebiteľa a o zmene záko-
na NR SR o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov(ďalej len „zákon o 
ochrane spotrebiteľa“) je predávajúci 
povinný predávať výrobky v správnej 
hmotnosti, miere alebo v správnom 
množstve a umožniť spotrebiteľovi pre-
kontrolovať si správnosť týchto údajov. 
V ktorých prípadoch je predávajúci po-
vinný mať na predajni kontrolné váhy, 
aby mal spotrebiteľ možnosť prekontro-
lovať si hmotnosť výrobku?

Zákon č. 198/2020 Z. z. ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony v sú-
vislosti so zlepšovaním podnikateľské-
ho prostredia zasiahnutým opatrenia-
mi na zamedzenie šírenia nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 
ustanovuje doplnenie zákona o ochra-
ne spotrebiteľa, v znení neskorších 
predpisov, ktoré znie: „Povinnosť 
umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať 
si hmotnosť výrobku sa vzťahuje na 
predávajúceho, ktorý predáva výlučne 
výrobky predávané na množstvo.“.

Z uvedeného odseku vyplýva, že 

podnikatelia, ktorí predávajú výrobky 
na množstvo (hmotnosť), musia mať v 
predajni určené meradlo, tzv. kontrol-
né váhy, aby mal spotrebiteľ možnosť 
prekontrolovať si uvádzanú hmotnosť 
výrobku. 

Predávajúci, ktorí predávajú výrob-
ky na kusy (napr. zákusky), ktoré nie 
sú označené ich množstvom (hmot-
nosťou), a teda spotrebiteľ si ich vyberá 
podľa ich vzhľadu, nemajú povinnosť 
mať v predajni k dispozícii kontrolné 
váhy pre prípadný záujem spotrebiteľa 
prekontrolovať si hmotnosť výrobku.

V aplikačnej praxi to znamená, že tí 
predávajúci, ktorí predávajú iba výrob-
ky predávané na kusy a tieto výrobky 
nie sú označené ich množstvom (hmot-
nosťou), nemusia disponovať platne 
overeným určeným meradlom – vá-
hami na prekontrolovanie hmotnosti 
– podľa zákona o metrológii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpiosv.

Chýbajú vám 
kontrolné váhy v obchodoch?

» Zdroj: SOI

6
8

-0
5

6
8

-0
4

4
7
-0
2
4

78
12
00

00
9



ZA20-41 strana 5

bývanIe, službyžIlInsko
5

6
8

-1
4

6
1
-0
2
4
6

0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Spanie š150x250cm

Madlo - polohovacie
+ úložný

SILVIA 2 - M35PU-MOD2

-3B195-MOD3-M20

ROZMER:

    200/470/175cm

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERUSEDACIE SÚPRAVY NA MIERU ADRESA PREDAJNE

www.zarpa.skpolohovacie

Akcia platí do 31.10.2020

AKCIA  ZDARMA
Taburet Puf 40/40/v43 • Okrasné vankúše 40/40 - 2ks • Čistiaca sada

Dodatočný matrac na spanie • Dovoz zdarma (bez vynášky) - 5 rokov záruka

zľava
-15%

s inzerátom

LÁTKA -B ľahko 
čistiteľná 1.690 €

13
 12

0 
04

1210. októbra 1942   
zomrela Terézia Vansová, slovenská spiso-
vateľka (* 1857).

Výročia a udalosti
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Stretávame na uliciach žobrákov. 
Pýtajú peniaze na jedlo, pitie a iné 
veci. Poznám však aj iných žobrákov. 

Sú to technici, inžinieri, vynález-
covia a inovátori. Sú pracovití a veľmi 
nadaní. Cez deň zarábajú peniaze a 
po večeroch a cez víkendy menia svoje 
nápady na prototypy rôznych riešení. 
Fungujú podobne ako kedysi umelci za 
socíku. Museli mesiace pracovať na ko-
sákoch, kladivách a hviezdach, aby si 
zarobili na uskutočnenie svojich snov. V 
iných krajinách takýmto ľuďom vytvá-
rajú podmienky na prácu. Sám si spo-
mínam, ako sme mohli v našom inštitú-
te Fraunhofer IPA v Stuttgarte pokojne 
vymýšľať nové veci. Štát platil úradní-
kov, ktorí nám pripravovali projekty na 
získanie financií, prístrojov a expertíz. 
Na Slovensku nútime inovátorov žobrať. 
Píšu listy poslancom a ministrom. Ne-
dostávajú odpovede. Niekedy ich politi-
ci navštívia a prisľúbia podporu. A už sa 
neozvú. Žobráci klopú na dvere a prosia 
o pomoc. Potrebujú niečo vyrobiť, otes-
tovať, vypočítať, certifikovať, patento-
vať alebo odkonzultovať. 

Vymýšľajú zaujímavé riešenia. Chý-
bajú im však zdroje na ich dokončenie a 
presadenie vo svete. Bojujú s časom a 

peniazmi. Predbiehajú ich konkurenti, 
ktorí majú lepšie podmienky - z USA, 
Nemecka, Fínska alebo Izraela. Niek-
torí rezignujú, iní predajú svoje nápady 
do zahraničia alebo po nich zostanú 
nedokončené pomníky. Z východu im 
konkurujú lacní Číňania, na západ ich 
silnejší hráči nepustia. A slovenskí poli-
tici nakupujú radšej zo zahraničia, ako 
od vlastných. Občas sa k nim dostanú 
rôzne výzvy, ponúkajúce milióny eúr na 
vedu, inovácie a výskum. Ako keby ste 
žobrákovi na ulici ponúkali tisíce eúr a 
požadovali za to projekty a tabuľky. 

Oni to nedajú a musia žobrať ďalej. 
A peniaze, ktoré im mali pomáhať, mí-
ňajú rôzne agentúry, kamaráti politikov 
a treťotriedni profesori na univerzitách, 
ktorí vedia dobre písať grantové projek-
ty. Žobrajúcu inžinieri pracujú vo svo-
jich garážach, diel-
ňach a laboratóriách. 
Osamelí a opustení 
vlastnými deťmi, 
ktoré pochopili, že 
v zahraničí nemusia 
žobrať a môžu rea-
lizovať svoje 
sny. 

Žobrajúci inžinieri

» Ján Košturiak

Ak si potrebujete vybaviť vašu agen-
du v niektorej z pobočiek sociálnej 
poisťovne, najskôr si overte, v kom 
režime sa práve nachádza. Je mož-
né, že pre situáciu v regióne bude 
práve tá vaša pobočka dočasne za-
vretá.

To však neznamená, že sa nedoč-
káte očakávaných služieb. Ale po po-
riadku. Sociálna poisťovňa upozorňu-
je, že v súvislosti so šírením pandémie 
koronavírusu a zavedením núdzového 
stavu zavedie od pondelka 5. 10. 2020 
pre verejnosť a pobočky po celom Slo-
vensku režim tzv. Covid semaforu. 
Znamená to, že pobočky budú pre ve-
rejnosť otvorené buď v štandardnom 
alebo v obmedzenom režime podobne 
ako počas prvej vlny pandémie. Ob-
čania si však v každom prípade budú 
môcť svoje záležitosti vybaviť – buď 
osobne v „zelených“ pobočkách alebo 
elektronicky cez e-schránky, mailom, 
telefonicky, prostredníctvom poštové-
ho styku či osobne prostredníctvom 
určených schránok na odovzdanie do-
kladov v „oranžových“ a „červených“ 
pobočkách.

Pobočky sa budú Covid semafo-
rom riadiť podľa aktuálneho vývoja 
epidemiologickej situácie, národného 
semaforu a aktuálnej situácie na svo-
jich pracoviskách. Informácie o tom, 

ktoré pobočky v akom režime pracujú, 
bude Sociálna poisťovňa pravidelne od 
pondelka zverejňovať a aktualizovať 
na svojej webovej stránke, rovnako 
aj informáciu o tom, akým spôsobom 
budú pobočky podľa Covid semaforu 
poskytovať svoje služby verejnosti.

K 2. októbru 2020 pracovali v ob-
medzenom režime pobočka Senica a 
jej vysunuté pracovisko Holíč; pobočka 
Bardejov; vysunuté pracovisko Tvrdo-
šín a pobočka Trebišov.

Sociálna poisťovňa zároveň bez 
ohľadu na Covid semafor žiada verej-
nosť o rešpektovanie preventívnych 
opatrení, ktoré sú spoločné pre všetky 
pobočky:
- dodržiavanie všeobecných hygienic-
kých opatrení (rúška, dezinfekcia, od-
stup atď.);
- zákaz vstupu rodičov s deťmi do 
priestorov SP;
- pokladnice prestanú preberať hoto-
vosť, klient využije ostatné zákonné 
formy platby.

Sociálna poisťovňa zaviedla 
pre pobočky „Covid semafor“

» Zdroj: SP
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Máte dlhy ? Súdy ? Dra by ?
V r ši

NA  0905 638 627
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Brav�ová krkovi�ka
• bez kosti, vcelku

319

-36%
cena za 1 kg

4.99

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

Konzumné zemiaky
• neprané
• varý typ B – prílohové

319

-50%

(1 kg = 0,32)

10 kg balenie

6.49*

10 kg balenie

229

Supercena
cena za 1 kg

Ka�ica
• s drobam

CCHHLLAADDEEENNÉÉ

�erstvé vajcia "M" 139

Supercena

(1 kus = 0,09)

15 kusov

Budvar  
• svetlý ležak
B d

059

-45%

(1 l = 1,18)

0,5 l

1.09*

baalleenniiee

099

3 kg

(1 kg = 0,33)

balenie

Mrkva

Milka 
�okoláda   
• rôzne druhy

069

-46%

(100 g = 0,79/ 
0,77/0,69)

87,5/90/100 g

1.29

EEENNNÉÉD

u nás s nemuste 
vybera� medz

�ERSTVOS�OU, 

KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 12. 10. 

Ponuka tovaru platí od 12. 10. do 18. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 29. 9. 2020.
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Coca-Cola
• Coca-Cola 
Zero/Sprite/
Fanta

349

-52%

(100 g = 1,75)

200 g

7.39*

069

-42%

(1 l = 0,39)

1,75 l

1.19

Jacobs Velvet
• nstantá káva

Zázvorový �aj
• rôzne druhy

099

-41%

(100 g = 2,48)

40 g

1.69

Bryndza v dyhe

149

-34%

(1 kg = 5,96)

250 g

2.29*

079

Supercena

(100 g = 0,49)

160 g

Rastlinná náterka
• rôzne druhy

yy

169

Supercena

(100 g = 0,85)

200 g

Nitan/
Paprkáš
• krájaný

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

35 % 
alkoholu

Jägereister
• v ponuke aj 
Jägerester 
0,35 l za 6,99 €

899

-30%

(1 l = 17,98)

0,5 l

12.99

Zvolenský jogurt
• rôzne druhy

022

-29%

(100 g = 0,18)

125 g

0.31*

CCHHLLAADDAADAD

Sendvi� 
• rôzne druhy

149

-21%

(100 g = 
0,75/0,71/0,68)

200/210/220 g

1.89

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 12. 10. do 18. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

OD PONDELKA
12. OKTÓBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 29. 9. 2020.
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Rezorty dopravy a životného pros-
tredia chcú zabrániť ničeniu hniezd 
pri zatepľovaní budov. Chráne-
né vtáky (podľa našich zákonov 
všetky) nesmú prichádzať o svoje 
hniezda. 

Štátna tajomníčka Ministerstva 
dopravy a výstavby SR Katarína Brun-
cková a štátny tajomník Ministerstva 
a životného prostredia SR Michal Kiča 
dnes upozornili, že projekty zamerané 
na renováciu či zatepľovanie sú často 
nešetrné k živočíchom čím dochádza 
k usmrcovaniu zákonom chráneného 
vtáctva a netopierov, ako aj k trvalej 
strate hniezdisk a úkrytov. Pre zmenu 
negatívnej praxe chcú presadiť nove-
lizáciu vykonávacieho predpisu k sta-
vebnému zákonu.

Predstavitelia rezortov chcú do-
siahnuť takú zmenu, aby stavebník 
pri zatepľovaní bol povinný zachrániť 
hniezda chránených živočíchov na 
fasádach, umožniť ukončenie hniez-
denia a vyvedenia mláďat. Ak nie je 
možné ponechať pôvodné hniezde du-
tiny na rekonštruovanej fasáde, stavi-
teľ bude povinný inštalovať náhradné 
hniezdo, ako sa to realizuje v prípade 
rekonštrukcie obytného domu na ulici 
Planét v mestskej časti - Ružinove

Cieľom zmeny vykonávacieho 
predpisu je zamedziť usmrtenie tisí-

coch chránených živočíchov a vytvoriť 
vhodné podmienky spolužitia človeka 
a užitočných živočíchov v urbanizova-
nej krajine.

„V prvom rade, ak chceme zastaviť 
úbytok lastovičiek, belorítok, dážďov-
níkov alebo netopierov musíme im 
umožniť hniezdiť na miestach, ktoré 
si vybrali. Uvedomme si, že dažďovník 
tmavý či netopier uloví denne tisícky 
komárov. Ak im umožníme hniezdiť v 
našej blízkosti, nepotrebujeme žiadnu 
chémiu na likvidáciu komárov,“ vy-
jadril sa štátny tajomník envirorezortu 
Michal Kiča.

Štátna tajomníčka Katarína Brun-
cková uviedla: „Vo vykonávacom pred-
pise upravíme podmienky, tak aby sa 
na hniezda vzácnych živočíchov pri-
hliadalo s rovnakou dôležitosťou ako 
na iné aspekty technického riešenia pri 
zatepľovaní budov.“

Počkáme, dúfame, uvidíme.

Zatepľovať, 
ale už aj s ohľadom na vtáky!

» Via IURIS

6
3
-0
0
4
5

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 10. 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%
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12. október 1960   
Studená vojna: Chruščov vyjadril svoje rozčúlenie na Valnom 
zhromaždení OSN búchaním topánkou o stôl.

Výročia a udalosti
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WWW.SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST.SK

DARUJTE TRVANLIVÉ 

POTRAVINY ZO SVOJHO

NÁKUPU A MY ICH 

V  KAŽDOM MESTE 

VENUJEME TÝM, 

KTORÍ TO NAJVIAC 

POTREBUJÚ.

   AKO NA TO? 

ZBIERKA POTRAVÍN 
SA ZA�ÍNA OD 1. 10. 2020 
A BUDE PREBIEHA� 
PO�AS CELÉHO ROKA 
VO VŠETKÝCH 
PREDAJNIACH LIDL.

�AKUJEME,
ŽE POMÁHATE SPO-
LU S NAMI!

PO ZAPLATENÍ SVOJHO NÁKUPU  
sem môžete vloži� vybrané 
tvanlivé potaviny.

TAKTO PODAROVA� JE MOŽNÉ všetok suchý 
a tvanlivý tovar, napr. cestoviny, konzervy, 
stukoviny,  múku, olej, cukor, tvanlivé mlieko 
a podobne.

NEVHODNÉ POTRAVINY  na darovanie 
sú napr. ovocie,  zelenina, mäso, mlie�ne výrobky 
alebo vajcia, �erstvý chlieb a pe�ivo.

NAPLNENÝ KÔŠ bude v  každom meste, 
 kde Lidl pôsobí, odteraz pomáha�   
vybraným organizáciám, ktoré  
sa starajú  o pomoc pre �udí v núdzi.

PODE� SA 
A POMÔŽ

WWW SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST SK
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Všetko pre kancelárie, sklady a dielne
nájdete na ajprodukty.sk
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KŠX-Delta príjme 

:

Základná mzda: NETTO/ mes.

Miesto práce: 

Ubytovanie
Kontakt: 0918 493 960

Mail: mhruby.idelta@gmail.com



ZA20-41 strana 14

zamestnanIe Najčítanejšie regionálne noviny
14

5
2
-0

0
1
8
-2

1

8
5

-0
6

8
9

Pracuj v Hradci Králové

OPERÁTOR VÝROBY 

0800 500 091 +420 730 893 338

PRACUJ
U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

8
5

_0
6

9
2

w
w

w
.k

on
st

ru
kt

er
.s

k
4
7
-0

1
9

4
7
-0
3
0



ZA20-41 strana 15

zamestnanIežIlInsko
15

 

� Výroba farebných kuchynských drezov 
� Zabezpečenie materiálu pre prípravu zmesi na výrobu drezov 
� Príprava a plnenie zmesí do polymerizačných foriem 
� Vizuálna kontrola kvality drezov  
� Kontrola a riadenie technologického režimu  

VÝROBA KUCHYNSKÝCH DREZOV OPERÁTOR VÝROBY 

Popis práce:  

STREČNO 

Pre prevádzku v Strečne hľadáme šikovných operátorov výroby, ktorí by sa spolupodieľali na výrobe 
luxusných kuchynských drezov, ktoré exkluzívne expedujeme do celého sveta! 

Zamestnanecké benefity: 

Kontakt: 

V prípade, že vás ponuka zaujala, prosím o zaslanie životopisu  
na: ks-kariera.sk@franke.com 
Ing. Jana Sýkorová 
041/733 6230 

� atraktívne mzdové ohodnotenie - nástupná mzda 4,27€/hod,  
po zaučení mzda 4,33 - 4,74€/hod 

� mesačný dochádzkový BONUS 
� mesačný prevádzkový BONUS 
� mesačný výkonnostný BONUS 
� príplatky za pracovné prostredie 
� bezplatná doprava zo Žiliny, Martina, Ružomberka zabezpečená 
� stravné lístky v hodnote 4,20€ (príspevok zamestnanca len 0,72 centov) 
� stravné lístky aj za dovolenkové dni 
� letný a zimný bonus v celkovej hodnote 540€ 
� možnosť zakúpenia drezu za výhodnú cenu 
� švajčiarska kultúra 
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Žiline
Mzda: 3,3330 €/h. brutto 

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Nástup ihneď.

0905 362 803
Inzerát, ktorý predáva
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Strechy v objatí s prírodou
Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!

�������������������������
Sv. Floriána 189/1

�������������������������
0910 950 257
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0911 950 266
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