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Karmána 20, Lučenec

047/433 4777, 0905 198 723 • Po-So: 7-19, Ne: 9-19047/433 4777 0905 1047 4777

Konzumácia v interiéri nebude možná

Aj naďalej si môžete prísť

zakúpiť naše zákusky
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Slovenská správa

STAROSTI 

pohľadávok a záväzkov, s.r.o.
M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec (Ipeľské tehelne)

SSPZ
0915 954 292

www.sspz.sk

S DLŽNÍKMI?
pohľadávky

pohľadávky dlžoby

dlžoby

nevyplatené
faktúry

nevyplatené
faktúry
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POTREBUJETE
SPOĽAHLIVÉHO
ČLOVEKA NA 
OPATROVANIE
SVOJICH
DETÍ?

0907 807 557 

RÁD VÁM POMÔŽEM

ČASOVO KEDYKOĽVEK
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• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• STAVEBNÉ PRÁCE
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ZÁHRADNÍCTVOZÁHRADNÍCTVO
KalondaKalonda

ZVOLENSKÁ CESTA (smer Vidiná) • LUČENECZVOLENSKÁ CE
Vsetko pre Vasu záhradu a balkón NOVÝ TOVAR

0907 133 813 Záhradníctvo KalondaPo-Pia 8-17, So 8-13

CHRYZANTÉMY    VRESY

3.80
EUR

TUJA SMARAGD (50-60 cm) » 3,80 €
DROBNÉ BOBUĽOVÉ OVOCIE
    A OVOCNÉ STROMY

   GUFERÁ, LOŽISKÁ, TESNENIA, REMENE
SERVIS náprav, spojok, rozvodov, bŕzd, tlmičov
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VÝMENA OLEJA LEN ZA 9,90 €!

PREHLIADKA PRED ZIMNOU
SEZÓNOU ZADARMO!
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tel.: 0905 484 848

brikety od 159€/t
AKCIA
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VSKO

párny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Divín, Dobroč, Fiľako-
vo, Lovinobaňa, Mýtna, Panické 
Dravce, Ružiná, Tomášovce, Vi-
diná, Poltár, Málinec, Veľký Krtíš, 
Bušince, Dolná Strehová, Malý 
Krtíš, Modrý Kameň, Pôtor, Skla-
biná, Želovce 
nepárny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Fiľakovo, Halič, Panic-
ké Dravce, Rapovce, Veľká nad 
Ipľom, Vidiná, Poltár, Cinobaňa, 
Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Za-
lužany, Kalinovo, Kokava nad 
Rimavicou, Málinec, Veľký Krtíš, 
Kalinovo, Kokava nad Rimavicou 

lucenecko@regionpress.sk

Redakcia: Železničná 26 
LUČENEC

INzERCIa

 

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

Jana Gregušová   0905 915 039

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

Ve¾ký Krtíš

Poltár

Luèenec

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 (30.690 domácností)

V čakárni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

U lekára, na poliklinike. Chodím v 
poslednom čase často. Našťastie nie 
so sebou, ale ako “asistent”, sprie-
vod dôchodkyne na vozíku. 

V súčasnosti mimoriadne ohroze-
ného človečenského druhu. Nechodí 
tam ani ona, ani ja s radosťou, pre “spo-
ločenské rozptýlenie”, ako sa to často o 
dôchodcoch trápnovtipne zvykne vra-
vieť. Chodí tam pre vek a pre choroby, 
medzi nimi aj onkologické a diabeto-
logické, v kombinácii s kardiatickými. 
Teda, zjavne asi závažné. V kombinácii 
s pandémiou je presun takejto osoby na 
verejnosti mimoriadnym ohrozením jej 
ani nie zdravia, ale života.

V čakárni sedí aj tridsiatnička, s 
rúškom pod bradou. Hoci - každý, kto 
vie čítať a počúvať vie, že do uzavretých 
priestorov s nutným pohybom verej-
nosti sa vstupuje s riadne nasadeným 
krytom tváre.

Pán, asi vo veku 50 ju upozorní, 
“prosím, nasaďte si to rúško riadne.” 
Arogantná odpoveď prichádza vzápätí 
- gesto ťukania si na čelo. A tiež v podo-
be toho, že pravidlá dotyčná ignoruje 
ďalej. Pán sa nevzdáva, svoju žiadosť 
zopakuje dôraznejšie (obdivujem a sú-
hlasím). Opäť odpoveď v podobe zaťu-

kania na čelo. Zjavne tak inteligentná, 
ako odmietačka pravidiel. Alebo naria-
dení. Alebo empatie a ohľaduplnosti - 
vyberte si.

To však už vidí sestrička z ambu-
lancie.”Vážená nasaďte si rúško”! Žia-
da sestrička osobu v plnej čakárni. Tá 
však nič. Tak sestrička volá ochranku 
budovy. So slovami - “vráťte sa, až keď 
budete dodržiavať pravidlá, inak ne-
máte nárok na ošetrenie a budete opä-
tovne vykázaná z polikliniky.”

Klobúk dolu. Zrazu sestričke ďako-
vali všetci prítomní. Keby si tak so všet-
kými nespratníkmi raz navždy dokáza-
la poradiť naša spoločnosť! Kiež by ich 
nejaké “ochranky” vyviedli zo spolo-
čenstva civilizácie. Ak to nespravíme, 
tak si musíme verejne priznať, že anar-
chia zvíťazila nad demokraciou a to 
je začiatok rozkladu celého právneho 
systému. Alebo vie niekto o 
nejakých zákonných nor-
mách, ktoré je dovolené a 
tolerované nedodržiavať?

Mimochodom, to ťu-
kanie na čelo - znelo to 
naozaj veľmi duto.

S pozdravom
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Máte dlhy ? Súdy ? Dražby ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA  0905 638 627
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0951 529 249

• Maľovanie
• Stierkovanie
• Plávajúce
  podlahy
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» Kúpim doma tkané plátno 
hrubé vrecia šatky sukne 
kroje maľované truhlice 
striebro obrazy a iné starožit-
nosti 0909117320 

Občianska
riadková
inzercia

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 LC medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP LC 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, LC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    
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BRZDOVÁ
STOLICA

kontrola bŕzd
iba 10€

NOVÉ
PNEU-

MATIKY

GEOMETRIA

iba 18€ PNPNEUEU--
MAMATITIKYKYYY

dd

NONOVÉVÉ
AAAAAAAAA

€€ PP
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× strojníka uhľovej píly
× pomocníka do drevovýroby
× vodiča taxislužby
    (Fiľakovo a okolie)

Kontakt: 0905 978 535 

Costruo s.r.o., Lučenec hľadá
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STAVEBNÉ PRÁCE

Building Job Líška s.r.o.   //   0908 329 306

Prerábka bytového jadra
Maľovanie bytov
Fasády  - zatepľovanie
Rekonštrukcia domov
Domy na kľúč

Viac ako 2000 druhov s najnižšími

cenami      NAJVÄČŠÍ VÝBER RÁMOV
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OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok:
9:00 - 17:00

www.novooptik.sk

Nemocničná 757,  0917 708 750
NOVOOTVORENÁ OPTIKA VO VEĽKOM KRTÍŠI
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Poľnohospodárska platobná agen-
túra (PPA)  zverejnila druhú výzvu 
na predkladanie žiadostí v rámci 
opatrenia „Zelená nafta 2020“ s cie-
ľom dočerpania všetkých alokova-
ných finančných prostriedkov na 
túto štátnu pomoc. 

Chovatelia hospodárskych zvierat a 
pestovatelia špeciálnej rastlinnej výro-
by tak môžu v rámci tejto štátnej pomo-
ci získať spolu až 30 miliónov eur.

V rámci prvej výzvy, ktorá  bola 
uzavretá 18. septembra 2020, bolo pri-
jatých 2247 žiadostí v celkovej výške 
takmer 26,1 mil. EUR. Vzhľadom na 
nedočerpanie alokovaných finančných 
prostriedkov na základe Schémy štát-
nej pomoci na poskytovanie pomoci 
vo forme úľav na environmentálnych 
daniach „Zelená nafta“, dnes vypí-
sala PPA v roku 2020 už druhú Výzvu 
na predkladanie žiadostí. Žiadosti je 
možné predkladať do 13. októbra 2020. 
Výzva je určená pre oprávnených žia-
dateľov pre rok 2020, ktorí si v rámci 
termínov prvej výzvy nepodali žiadosť.

Žiadosť o poskytnutie štátnej po-
moci v rámci opatrenia „Zelená nafta“ 
sa predkladá prostredníctvom systé-
mu ITMS2014+, ktorý je dostupný na 
webovom sídle http://itms2014.sk/. 
Tento elektronický proces odbremení 
žiadateľov od administratívy, znižuje 
chybovosť pri žiadostiach a zároveň 
urýchľuje procesy spracovania žiados-

tí. V prípade Zelenej nafty tak žiadate-
lia nemusia podávať množstvo tlačív, 
ktoré si PPA overí priamo zo štátnych 
databáz a registrov. Z Centrálnej evi-
dencie hospodárskych zvierat bude 
priamo čerpať  stavy hospodárskych 
zvierat a  podporované plodiny zasa 
z  Integrovaného administratívneho a 
kontrolného systému (IACS). Všetky in-
formácie o žiadostiach na „Zelenú naf-
tu 2020“ sú zverejnené na webstránke 
PPA https://bit.ly/36EOaW3.

„Zelená nafta“ je systémová štátna 
podpora v agrosektore, ktorú štát spus-
til v roku 2019. Opatrenie je stopercent-
ne realizované elektronicky. Oprávne-
ní žiadatelia môžu z tohto opatrenia 
získať celkovo 30 miliónov eur na pod-
poru špeciálnej rastlinnej a živočíšnej 
výroby.

Chcete dotácie na “zelenú naftu”?

» red
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 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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Ústredný krízový štáb prijal prísnej-
šie opatrenia pre rýchlo sa zhoršu-
júcu pandemickú situáciu.

„Bohužiaľ, pokiaľ nebudeme mať k 
dispozícii vakcínu, tak len obmedzenie 
cestovania, mobility a spoločenských 
kontaktov účinne zníži šírenie ochore-
nia COVID-19,“ uviedla ministerka kul-
túry Natália Milanová s tým, že podľa 
Úradu verejného zdravotníctva sa CO-
VID-19 šíri z regiónu do regiónu a v os-
tatných dňoch zasiahol športové kluby, 
umelecké súbory, školy, či pracoviská.

„Avšak každý z nás môže pomôcť 
- obmedzením cestovania, mobility a 
spoločenských kontaktov, čo je aj cie-
ľom aktuálnych opatrení. Preto spolu 
s organizáciami v kultúrnom a krea-
tívnom priemysle preukazujeme spo-
lupatričnosť v týchto ťažkých časoch,“ 
dodala ministerka Milanová.

Už v novembri umožní minister-

stvu kultúry poskytovať finančnú po-
moc formou dotácií nový zákon, ktorý 
je aktuálne v parlamente.

Pri nových opatrenia MK SR presa-
dilo, že umelecké súbory môžu aj počas 
zákazu hromadných podujatí skúšať a 
prinášať divákom predstavenia online.

Múzeá, galérie a knižnice podlie-
hajú opatreniam ako prevádzky - na 15 
metrov štvorcových jeden návštevník.

Výnimku z nosenia rúška majú 
umelci a účinkujúci pri produkcii hra-
ných a dokumentárnych filmov.

Povinnosť nosiť rúško sa nevzťa-
huje ani na tlmočníkov posunkového 
jazyka. 

Buďme rozumní a solidárni. Krízu 
sa nám podarí prekonať len spoločne.

Obmedzenia mobility začali platiť 
od štvrtka 15.10. 2020, dokiaľ sedem-
dňový kĺzavý medián nových prípadov 
neklesne pod 500.

Múzea a galérie otvorené, 
živá kultúra online

» red
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Dr. Vodu 21, Lučenec
0905 446 052, 0905 534 614

pvs.lucenec@gmail.com
www.pohrebnictvolucenec.sk

komplexné pohrebné služby 24 hodín
Pomôžeme Vám
     v najťažšej chvíli....

Pohrebníctvo VEČNÝ SEN
PETER JANEČEK

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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Kur a 149

-31%
cena za 1 kg

2.19

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

179

5 kg balenie

(1 kg = 0,36)
varný typ B – prílohové

299

-30%

(1 kg = 4,27)

700 g

4.29

Brav ové 
mäso v skle 129

-35%

(1 kg = 4,30)

300 g

1.99

Brav ové karé
• bez kosti, plátky

CCHHLLAADDEENNÉÉ

530

-18%

cena za 1 kg

6.50

Mandarínky 
Satsumas 089

-50%
kg

1.79*

 

CCHHLL EEENNÉÉAADDAADAD

u ás s emuste 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 19. 10. 

Ponuka tovaru platí od 19. 10. do 25. 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.

(1 kg  0,36)
varný typ B – prílohovévarný typ B – prílohové

075

-41%
kg

1.29

Banány

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 6. 10. 2020.
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Supercena
1 kg

Lavazza
• rôze 

druhy

279

-30%

(1 l = 3,72)

0,75 l

3.99

Prosecco
• v pouke aj Prosecco

Spumate 0,75 l za 3,99 €

Tavený syr   
• v �rievku

059

-40%
100 g

0.99

Parenica údená 249

-21%

(1 kg = 7,90)

3 x 105 g = 315 g

3.19

Gambrnus  
• svetlý ležak

059

Supercena

(1 l = 1,18)

0,5 l

Minerálna voda   
• rôze druhy

029

-34%

(1 l = 0,19)

1,5 l

0.44

Spišiacka borovi�ka 

529

-20%

(1 l = 7,56)

0,7 l

6.69

40 % 
alkoholu

pl
at

í o
d 

22
. 1

0.

Vinea  
• rôze druhy

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

1.29

pl
at

í o
d 

22
. 1

0.

Mascarone
• 41 % tuku

249

-28%

(1 kg = 4,98)

500 g

3.49

... a moho �alšch výrobkov a www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 19. 10. do 25. 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
19. OKTÓBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 6. 10. 2020.
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach parádnej pôžičky s úrokom 0 % ročne a Raiffeisen pôžičky  
s odmenou získate v pobočke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
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Požičajte si 2 000 EUR, vrátite nám 2 000 EUR.
Parádna pôžička bez úrokov, poplatkov a skrytých podmienok vás nezaťaží.

0 % ÚROK ROČNE
NA PÔŽIČKY AŽ DO 2 000 EUR

RB_pozicka_jesen_207x277_1020.indd   1 13/10/2020   15:06
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Všetko pre kancelárie, sklady a dielne
nájdete na ajprodukty.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 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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23. októbra 1989 
Komunistická strana Maďarska vyhlásila Maďarskú republiku a 
vzdala sa vedúcej úlohy v štáte.

Výročia a udalosti

Slovenským chovom ošípaných hro-
zí smrteľné nebezpečenstvo od ne-
disciplinovaných chovateľov. Ide o 
tých, ktorí si nesplnili povinnosť a 
svoje chovy nezaregistrovali. 

To znemožňuje kontrolovať, či 
urobili všetky opatrenia pred šírením 
vírusovej nákazy afrického moru oší-
paných (AMO). Slovenská republika 
sa s AMO pasuje už od júla 2019. K 
dnešnému dňu evidujeme 298 pozitív-
nych prípadov u diviakov a 28 prípadov 
v chovoch domácich ošípaných v okre-
se Trebišov, Michalovce, Košice-mesto, 
Košice-okolie, Rožňava, Rimavská 
Sobota a Vranov nad Topľou. Na Slo-
vensku chováme viac ako pol milióna 
ošípaných na 7 100 farmách. Z toho 
360.000 kusov sa nachádza na 26 veľ-
kých farmách. A práve tieto musí kraji-
na ochrániť. Inak sa zníži sebestačnosť 
SR v bravčovom mäse, ktorá je teraz na 
úrovni len 37 percent.

V súvislosti s prasacou amnestiou 
minister Ján Mičovský zdôraznil: 
„Bezpodmienečne žiadam chovateľov 
ošípaných, aby využili prasaciu am-
nestiu a najneskôr do 23. októbra 2020 
bezplatne zaregistrovali svoje chovy. 
Ak tak neurobia, ich správanie bude 

hodnotené ako hazardovanie s potravi-
novou bezpečnosťou Slovenska.“

Celý postup registrácie nájde 
vlastník na web stránke Plemenár-
skych služieb, kde si treba stiahnuť 
tlačivo, vytlačiť, vyplniť, dať si ho po-
tvrdiť na Regionálnej veterinárnej a po-
travinovej správe a potvrdené poslať na 
Centrálnu evidenciu hospodárskych 
zvierat v Žiline: https://www.pssr.sk/
index.php/sk/cehz-ako-zaregistrovat-
-farmu-a-zvierata/

Ak sa majitelia chovov zaregistrujú, 
nebudú sa voči nim uplatňovať žiadne 
sankcie. Štátna veterinárna a potravi-
nová správa SR dnes posiela list všet-
kým starostom na Slovensku, v ktorom 
ich vyzýva, aby informovali občanov.

Prasacia amnestia

» red
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Pracuj v Hradci Králové
OPERÁTOR VÝROBYY  
145 KČ/ hod. po zapracovaní
- 8 hodinové zmeny / ranné - denné - nočné
- 12 hodinové zmeny /ranné - nočné
- dlhodobá práca
- týždenné zálohy
- výplaty načas
- ubytovanie 
   zabezpečené

0800 500 091 +420 730 893 3380800 500 091 +420 730 893 338
Podmienkou je ukončené Podmienkou je ukončené minimálne učňovské vzdelanieminimálne učňovské vzdelanie
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Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Hľadáme 
zamestnancov/kyne 

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

v Kriváni.

Mzda od 650€/brutto 
+ bonusy, strava 

zabezpečená.
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na DVP na prevádzky

v Lučenci

0948 356 675

3,333 € brutto/hodina
Nástup ihneď!
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Nemecká pracovná zmuva I Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu I Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

www.simon-�eisch.de  I  job@simon-�eisch.de

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA 
PORÁŽKA A ROZRÁBKA 

V NEMECKU

12€ - 15€
BRUTTO NA HODINU

+421 944 995 400
85
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KŠX-DELTA prijme 

80 OPERÁTOROV VÝROBY 
DO OSTRAVY (MUŽI, ŽENY, PÁRY)

ŽIADNE POHOVORY, ŽIADNE 
TESTY, NÁSTUP IHNEĎ

Mzda: 100 Kč/hod. netto + stravné lístky 70 Kč/deň

Ubytovanie ZDARMA ( 2 lôžkové izby )
Kontakt: 0918 493 960

Mail: mhruby.idelta@gmail.com

61
-0

26
10948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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Ministerstvo kultúry zverejnilo for-
mulár nevyhnutný na zmapovanie 
ekonomických dopadov pandémie 
COVID-19 na pracovníkov v kultúr-
nom a kreatívnom priemysle. 

Záujemcovia ho nájdu na webovom 
sídle ministerstva pod odkazom For-
mulár.

Na základe formulára získa Minis-
terstvo kultúry SR (MK SR) reálne dáta 
o finančných stratách v jednotlivých 
oblastiach nezávislej kultúry a aj o poč-
te ľudí pracujúcich v kultúre a kreatív-
nom priemysle. Tieto informácie budú 
dôležité na určenie objemu mimo-
riadnych dotácií z dotačného systému 
ministerstva kultúry. Dodanie údajov 
pomôže zároveň zistiť štruktúru pra-
covníkov a pracovníčok v kultúrnom 
a kreatívnom priemysle. Ministerstvo 
kultúry preto vyzýva všetkých, aby for-
mulár vyplnili do 19. októbra.

Finančné dotácie počas mimo-
riadnej situácie, akou je pandémia 
COVID-19, umožní MK SR poskytovať 
nový zákon o poskytovaní dotácií v 
pôsobnosti MK SR. Návrh zákona tento 
týždeň schválila vláda a po schválení v 

Národnej rade SR by mal nadobudnúť 
účinnosť od 1. novembra tohto roka.

Prípadné otázky k formuláru treba 
adresovať na: formular@culture.gov.
sk, alebo na telefonickú informačnú 
linku +421 2 20482 350, ktorá bude k 
dispozícii počas pracovných dní od 12. 
októbra od 19. októbra od 9:00 do 16:00.

Sprievodné video k spusteniu formu-
lára nájdete na FB stránke ministerstva 
kultúry.

Formulár je uvedený na webovej 
stránke MK SR.

Formulár pre kultúru a kreatívny 
priemysel je zverejnený

» red
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Kompletná sada zimných kolies
LPG zdarma pri financovaní
Odklad splátok o 3 mesiace

Skladové vozidlá Dacia
Mimoriadna ponuka pre vás

Dacia odporúča  

Ponuka platí od 8. 9. do 27. 9. 2020 alebo do vypredania skladových zásob. Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou k uzavretiu kúpnej zmluvy. Ponuka kompletnej sady zimných kolies platí pre vybrané skladové vozidlá modelov Dacia Duster, 
Sandero a Dokker a platí podľa rozmeru pneumatík v základnej výbave konkrétnej verzie vozidla pri záväznej objednávke nového vozidla v termíne platnosti akcie. Značka pneumatík závisí od aktuálnej dostupnosti a jej voľba nie je možná. Odklad splátok o 3 
mesiace znamená financovanie s odkladom 3 mesačných splátok, ktoré ponúka na vybraných produktoch značkové financovanie Dacia Finance. Ponuka LPG pri financovaní zdarma (platí pre model Sandero, Duster) predstavuje dodatočnú zľavu 400 € s DPH 
platnú pre motorizácie TCe 74kW/100 k S&S LPG v čase platnosti akcie len pri záväznej objednávke nového vozidla pri financovaní s Dacia Finance. Dacia Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, s.r.o. Dacia Duster: 
spotreba 4,1 – 6,1 (l/100 km), emisie CO2 108 – 140 (g/km); Dacia Sandero: spotreba 3,6 – 6,6 (l/100 km), emisie CO2 94 – 125 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných 
pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je len ilustratívne.

www.dealerweb.skMENO ALEBO LOGO DÍLERA, ULICA, MESTO, TEL.: +420 123 456 789

Tel.: +421 918 957 263, e-mail: anezka.lorinczova.tempus@partner.renault.sk
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PRACUJ
U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ
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www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a ančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie 
   do výšky 2,10 €/hod. brutto  
 

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a ODMENY 

NÁSTUP IHNEĎ 

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

Zimná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B", "T" - 3,33 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie 
  do výšky 2,10 €/hod. brutto
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18. október 1945  
začal sa Norimberský proces, medziná-
rodný vojenský tribunál

Výročia a udalosti

22. októbra 1978   
pápež Ján Pavol II. bol oficiálne uvedený 
do úradu pápeža

Výročia a udalosti
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre 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 
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