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POPRADSKO
KEŽMARSKO

Č. 44 / 30. OKTÓBER 2020 / 24. ROČNÍK

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:
• funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
• povahu a príčinu Vášho ochorenia
   bolestí, alergií, skrytých chorôb
• prítomnosť cudzorodých organizmov
• okamžite rieši zdravotné problémy,
   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

SERVIS 
OKIEN A DVERÍ

Ponúkame kvalitnú opravu 
plastových okien a dverí. Výmena 
skla, tesnenia, nastavenie okien
a dverí, výmena komponentov
a iné.

Kancelária:
Podtatranská 135/2
bl. Lipa, 058 01  Poprad

www.oprava-servis-okien.sk
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Obhliadka TERMOKAMEROU

PR MONT - klampiarska výroba, s.r.o.
Továrenská 2285/12, Poprad - Stráže
telefón: 052/ 776 39 40, 0907 909 473

SKLENÍKY
DO VAŠEJ ZÁHRADY

Automatické
otváranie
okien 45 €

Výplň lexan*
nerozbitný
( nie sklo)

Možnosť 
objednania
na mieru
cena 80 € / m2

Profil pozinkovaný
možnosť výberu farby

* lexan 4,5 mm
   2UV jednokomorový
   priehľadný, výborné
   tepelnoizolačné
   vlastnosti
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KVALITA                     JEDNODUCHOSŤ                  ODOLNOSŤ

OBJEDNÁVAJTE  NA:  obchod@pr-mont.sk
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Príďte sa presvedčiť do našej vzorkovej predajne !!!
Partizánska 1849 (vedľa autosalónu PEUGEOT), POPRAD-ZÁPAD

Mobil: 0902 209 489        Tel.: 052/7764 353   

... najlepší pomer kvalita - cena ...
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Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia!

VYZDVIHNEME - VYČISTÍME - PRIVEZIEME

doprava v meste
poprad zadarmo

www. .sk
0910 281 674

koberce a sedačky

VAŠE KOBERCE

tepujeme
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NEREZOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL,
METRICKÉ SKRUTKY, ZAVITOVÉ TYČE,
KOTVENIA ĽAHKÉ/ŤAŽKÉ,
KOTVIACE A SPOJOVACIE PRVKY
PRE DREVENÉ KONŠTRUKCIE,
SKRUTKY TEX, KLINCE,
OSTATNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL

WWW.SPOJMAT.SK

0944 957 986

Partizanska 688/91
Poprad
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STROJOVÉ
OMIETKY 
• sadrové
• vápennocementové
0948 451 543
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Každý týždeň: 
Poprad, Kežmarok, Abrahámov-
ce, Huncovce, Ľubica, Spišská 
Belá, Veľká Lomnica, Vlková, 
Vrbov, Spišská Sobota, Stráže 
pod Tatrami, Batizovce, Gánovce, 
Hozelec, Hôrka, Hranovnica, Já-
novce, Kravany, Lučivná, Mlynica, 
Spišská Teplica, Spišské Bystré, 
Spišský Štiavnik, Svit, Štrba, Švá-
bovce, Veľký Slavkov, Vikartovce, 
Ľubica 

popradsko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
PoPRad

InzeRcIa

 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

Mgr. Marcela Petreková 0905 338 878
Miroslav Imrich  0907 895 865
distribúcia:
Katarína Fábryová  0907 673 929
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Poprad
Kežmarok

Stará ¼ubovòa

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 (41.130 domácností)
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KLAMPIARSKE
POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

0907 940 920

0905 923 625 | www.tulis.sk
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KLAMPIARS T VO
KL Ps.r.o.
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

0908 512 443 | www.bahernikmbe.sk
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ELEKTROMONTÁŽE

VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE

0915 700 909
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osievanie zeminy u vás na pozemku

   vŕtanie dier na stĺpiky

ERIMONT s.r.o.

Lučivná 315
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NA  OBHLIADKE  ZISTÍM  AKÉ  TESNENIE  POTREBUJETE

www.oknorenova.skViac info a objednávky:
0902 111 773 • 0917 148 458

Pavol Juščák
Hrabušice 32

PLASTOVÉ AJ EUROOKNÁ

OBHLIADKA S TERMOKAMEROU ZDARMA

ROZUMNÉ CENY

REFERENCIE

SPOKOJNOSŤ
AKCIA

DO KONCA
NOVEMBRA

FRÉZOVANIE a
VLOŽKOVANIE

99
-0

01
4-

3

> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
   komínov
> strojové čistenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny
> čistenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., Lučivná 315
 0905 279 418, Michal Hudáč

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

Kontaktujte nás v pracovných dňoch
od 7,00 hod do 17,00 hod

KOMÍNOV

Nie, vážení čitatelia, nesťažujem 
sa naň. Mám to obrovské šťastie, 
že môžem pracovať z domu a vy-
užívam všetky vymoženosti mo-
dernej doby, ktoré mi poskytujú 
zásielkové obchody.

Nemusím chodiť na verejnosť, ne-
musím nastupovať do prostriedkov 
hromadnej dopravy, nemusím každý 
deň na pracovisko. Som na ňom stále, 
24 hodín denne.

Nemusím sa rozčuľovať, prečo 
ľudia ešte stále vonku nenosia rúška, 
nemusím sa báť ako zamestnanec či 
klient domova sociálnych služieb, 
ktorého zamestnankyňa egoisticky a 
drzo voči kolegom i klientom odmie-
tala rúško a teraz nielenže je pozitív-
na, nielenže musí do karantény, nie-
lenže do karentény musí jej rodina, 
ale ostatní jej kolegovia a klienti sú v 
strachu, čo bude s nimi. Ona je asi v 
pohode, oddovolenkovaná, vycesto-
vaná, bez obmedzenia svojej “slobo-
dy”. Želám jej a jej rodine uzdravenie, 
želám jej kolegom a klientom nenaka-
zenie a hlavne, želám nám všetkým 
návrat k rozumu, hoci aj na takýchto 
prežitých skúsenostiach. To chcem 
však priveľa. Rozum všade skôr ubú-
da, ako pribúda. Je to nezastaviteľný 
trend.

A tak mi je fajn v tom domácom 
väzení. A zjavne ešte dlho bude, vďa-
ka čomu a komu, vie väčšina z nás. 

Prežiť toto všetko, zvládnuť to, je na-
pokon dobrá škola do budúcna. Táto 
doba mnohé a mnohých odhaľuje, 
takpovediac viac ako len donaha. 
Ono to napokon za všetky tie svadby, 
cestovanie, odmietanie čohokoľvek, 
nerešpektovanie ničoho okrem seba 
a vlastných potrieb (je na to aj trošku 
surovejšie slovo, ale to nepoužijem), 
organizovanie zakázaných zhlukov 
ľudí vlastne stojí. Prinieslo to pozna-
nie. O nás, o ľuďoch okolo nás, o tom 
čo a kto je v nich. Domáce väzenie ma 
oslobodilo od nutnosti stretávať sa 
s nimi, vidieť ich aroganciu, musieť 
sa podriadiť ich nevšímavosti. A to 
je veľký dar. Myslím, samozrejme, to 
väzenie. Na rozdiel od nich, môj pes 
rešpektuje pravidlá a normy medzi-
ľudského správania. A to je iba pes. 
Taký ľudský. Kríženec. Z útulku.

Prechod zo sveta, v ktorom som 
nútený žiť, do sveta v ktorom sa mi 
chce žiť, hoci zavretý v karanténe, 
je napokon celkom príjemný. Ak to 
okolnosti umožnia.

Všetko dobré, nena-
kazte sa a pokiaľ možno, 
nenakazte nikoho okolo 
vás!

S pozdravom 

Domáce väzenie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Páči sa mi

POPRADSKO.SK
na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

- nové inzeráty
- dôležité info
- tipy na voľný čas
- súťaže, ...
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■ Ste jediným Slovákom, ktorí bude v Eu-
rópskom parlamente pracovať na regulácii 
sociálnych sietí. Ako ste sa k tejto pozícii 
dostali?

 V lete sme v europarlamente schválili 
vznik nového výboru pre zasahovanie do 
demokratických procesov v EÚ vrátane dez-
informácií. Boj s dezinformáciami bol mojou 
témou už počas predvolebnej kampane do 
Európskeho parlamentu a tento výbor pred-
stavuje jedinečnú šancu, ako ho zreálniť. 
Sociálne siete dnes šíria zavádzajúce klamst-
vá jednoducho a nekontrolovateľne, pričom 
Slovensko má len obmedzené nástroje, ako 
môže vplývať na globálne sociálne siete, aby 
zmenili svoje správanie. Účinnú zmenu aj u 
nás môžeme dosiahnuť len vďaka spoločnej 
európskej politike.

■ Čo bude mať bežný človek zo Slovenska z 
toho, že ste členom tohto výboru?

 Všetci si na internete zaslúžime viac overených 
faktov a menej klamstiev, dezinformácií a 
nenávisti, ktorá nás denne zasypáva na so-
ciálnych sieťach. Pre digitálne platformy ako 
Facebook a Google je však Slovensko málo 
zaujímavou, malou krajinou. Tieto veľké 
spoločnosti riešia a reagujú na tlak veľkých 
hráčov či veľkých trhov, ako sú Spojené štáty 
či Nemecko. Mojím cieľom je, aby mali použí-
vatelia sociálnych sietí na Slovensku nárok na 
rovnaké služby a rovnakú ochranu ako obča-
nia v Nemecku. Lepšie pravidlá a menej klam-
stiev na internete vieme ľuďom u nás zabez-
pečiť práve na európskej úrovni.

■  Ako chcete nájsť rovnováhu medzi slo-
bodou slova a obmedzením toho, čo sa 
smie písať na sociálne siete?

  Naše zákony už teraz zakazujú šíriť nenávisť 
voči iným ľuďom napríklad na základe ich 
farby pleti či vierovyznania. Vymáhanie ex-
istujúcich zákonov na sociálnych sieťach 
je však náročné, málokto je za protiprávne 
výroky stíhaný a odsúdený. Je dôležité, aby 
sme zachovali na sociálnych sieťach slobodu, 
ktorá každému umožní vyjadriť svoje názory. 
Zároveň však musí platiť, že sociálne siete 
šíria v prvom rade pravdivý a zákonný obsah 
a nie klamstvá, ktoré môžu ohrozovať naše 
zdravie či našu bezpečnosť, a ktoré sú aj zdro-
jom nemalých príjmov z reklamy na internete. 
Šírenie poplašnej správy je v reálnom svete 
trestné a tento princíp musí platiť aj v interne-
tovom svete.

■ Aj v súvislosti s koronavírusom sa na so-
ciálnych sieťach šíri množstvo nezmyslov.

 Zdravotnícke hoaxy patria medzi najnebez-
pečnejšie. Práve skúsenosť s pandémiou posú-
va aj našu snahu o poriadok na sociálnych 
sieťach. V posledných mesiacoch sa na inter-
nete objavili zaručené návody o liečebných 
účinkoch riedidla či prípravku na čistenie 
akvária. Bohužiaľ, ľudia im uverili a stálo ich 
to zdravie i život. Podobne ako nezmysly o ško-
dlivosti rúšok len urýchľujú prenos vírusu a 
vedú k väčším škodám na zdraví a k úmrtiam.

■ Prestanú hoaxy, keď budú sociálne siete 
zregulované?

Úplne nezmiznú, šíria sa napríklad aj 
reťazovými e-mailovými správami či prostred-
níctvom webových stránok. Potrebujeme preto 
posilniť mediálnu a digitálnu gramotnosť ľudí 
a zlepšiť kvalitu nášho vzdelávania a komu-
nikáciu štátu s verejnosťou.

■ Do Európskeho parlamentu ste sa dos-
tali ako nominant strany SPOLU, ktorá v 
koalícii PS/SPOLU vyhrala európske voľ-
by, no v parlamentných neprekročila 7% 
volebný prah pre koalície a zostala pred 
parlamentnými bránami. Pôsobíte naďalej 
v tejto strane?

   Nevzdali sme sa a pokračujeme. V SPOLU 
som stále členom predsedníctva. Novým 
predsedom sa stal Juraj Hipš, učiteľ a človek, 
ktorý má jasnú predstavu, ako zmeniť naše 
školstvo. Strana kladie väčší dôraz na zelené 
témy, ktoré dnes hýbu aj európskou politik-
ou. V lete sme prišli s veľkými kauzami. Tak-
ou je napríklad chemické zamorenie územia 
v okolí bratislavského Istrochemu. Postavili 
sme sa tiež za praktické riešenia sociálnych 
a ekonomických problémov rodín na Sloven-
sku, namiesto snáh o obmedzenie prístupu 
žien k interrupciám. Chceme osloviť a v poli-
tike pracovať s novou generáciou mladých 
ľudí.

■ Preferencie SPOLU sa v posledných pries-
kumoch pohybujú okolo 1%. To je výrazný 
pokles oproti volebnému výsledku, ktorý 
získala koalícia PS/SPOLU. Prečo je to tak?

  Rozdelenie koalície PS/SPOLU si po voľbách 
mnohí ľudia nevšimli a strana SPOLU na to 
prirodzene doplatila. Mnohí naši sympatizanti 
podporujú PS. Málokto dnes tuší, že osobnos-
ti ako Erik Baláž, Simona Petrík alebo Michal 
Wiezik sú v SPOLU, nie v Progresívnom Slov-
ensku. V strane SPOLU stále vidím veľký ľud-
ský potenciál.

■  Zostáva vám nejaký voľný čas? Ak áno, 
čím ho trávite?

  Je ho málo, preto sa ho snažím využiť naplno 
športom a v spoločnosti svojich najbližších. 
V pracovných dňoch si chodím v Bruseli zabe-
hať, cez víkendy sa venujem rodine. 
V lete s deťmi chodíme na turistiku do Tatier, 
na Kysuce, či na Myjavu a v zime si vždy uži-
jeme spoločnú lyžovačku. Každú jeseň sa teším 
na prešovanie hrozna, s ktorým pomáham 
rodičom. Tento rok bol burčiak u nás doma z 
veltlínu.

VLADIMÍR BILČÍK: Slovák, ktorý v Európe 
rozhoduje aj o budúcnosti nášho internetu
Vladimír Bilčík (45) je od mája 2019 europoslancom zvoleným za stranu SPOLU - občianska 
demokracia. Zaoberá sa ochranou právneho štátu, bojom s dezinformáciami, zahraničnou politikou 
a rozšírením EÚ na západný Balkán. Pred vstupom do politiky učil na Katedre politológie Univerzity 
Komenského a viedol výskumný program o európskej politike v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú 
politiku (SFPA). Najnovšie sa stal jediným Slovákom, ktorý v novom výbore europarlamentu 
pripravuje pravidlá pre fungovanie sociálnych sietí, aby šírili medzi ľudí menej dezinformácií. 
Pôsobí v najsilnejšej politickej skupine Európskeho parlamentu - Európskej ľudovej strane (EĽS).
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BIELE
vzor

BIELE
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DUB
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ČEREŠŇA
MATNÁ
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MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor
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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

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

www.starcentrum.sk

ZLIKVIDUJME CORONA VÍRUS COVID 19 V NAŠICH PRIESTOROCH

OBJEDNAŤ LIKVIDÁTOR SD60 - 30W MÔŽETE NA E-SHOPE

Jedinečným zariadením SD60 - 30W, je likvidátor hmyzu, baktérii a vírusov od spoločnosti STAR CENTRUM.

Len za 
49,90 € 

Použitie:
LIKVIDÁTORA SD60 – 30W je možné využívať v domácnostiach, reštauráciách, hoteloch, 
obchodných priestoroch, zdravotných zariadeniach, kanceláriách, výrobných a skladových 
priestoroch a na iných miestach, kde sa vyžaduje ničenie hmyzu alebo baktérií a vírusov. 
Výhodou je, že nepotrebujete používať žiadne chemické a iné prípravky a zasiahnete každý 
kút v miestnosti.

Likvidátor SD60 – 30W je viacúčelovým, certifikova-
ným zariadením, ktorým zabezpečíme dezinfekciu 
priestorov od vírusov až po likvidáciu nežiadúceho 
lietajúceho hmyzu.

Zariadenie obsahuje: UVA žiarivky, ktoré priťahujú 
lietajúci hmyz a tento je usmrtený zabudovanou 
elektrickou mriežkou, ako sú napríklad muchy, 
komáre, mole a iné.

Prílohou sú germicídne žiarivky 2x15W. Po ich 
inštalovaní a zapnutí, žiarením vydezinfikujete za 30 
min od 10m² až do 40m² vášho priestoru, od všetkých 
mikroorganizmov, ako sú baktérie, vírusy a prvoky,   
čo spôsobí fotochemický rozklad ich DNA a zničenie.
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Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

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
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SUPPORT TO 
 UK NATIONALS

LIVING IN SLOVAKIA

www.uknationals.iom.sk 

UKnationalsSK@iom.int 

+421 908 342 340 

Services are provided by International 
Organization for Migration (IOM).

CHANGES 
DUE TO

THE UK’S
 DEPARTURE

FROM 
THE EU
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ponúka na predaj prebytočný majetok
pohrebné vozidlo VW Transporter
Auto nevyhnutne potrebuje opravu spojky
a nemá platné STK a EK.
Minimálna cena 960,- € s DPH. 
Obhliadku a podrobnejšie informácie
poskytneme po dohode na uvedených kontaktoch:
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Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad
Fraňa Kráľa 2052/84, 058 01 Poprad 
kancelaria@pcspp.sk  |  www.pcspp.sk   
0910 890 494  |  0910 890 505

Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad

ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

460,00 €
pôvodná cena

420,00 €
cena po zľave s montážou

KOVANIE

MONTÁŽ

AKCIA NA BEZPEČNOSTNÉ DVERE HISEC!
Neváhajte, platí do vypredania zásob!

priechodná šírka dverí = 80cm

- 20  €

- 20  €

NAJVÝHODNEJŠIE CENY PODLÁH A INTERIÉROVÝCH DVERÍ V REGIÓNE!

NAJPREDÁVANEJŠIE BEZPEČNOSTNÉ DVERE
0908 995 976 | 0905 794 067

HISEC TREND
20 DEKOROV

NOVINKA!!!
DIGITÁLNE KUKÁTKO

99
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Moderná, flexibilná a s individuálnym prístupom k žiakom
99

-0
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Sekretariát: 0911 909 003

0911 909 404 Po-Pia: 7-12, 13-17
So: dohodou

Drevárska 458/2
Poprad

Pri príležitos vorenia novej autoškoly,

pre limitovaný počet uchádzačov

rýchlokurz za cenu bežného kurzu

AKCIA na október - november

2. november 1938     
Viedenská arbitráž: juh Slovenska a Za-
karpatska pripadol Maďarsku.

Výročia a udalosti 3. november 1956     
prvé vysielanie Československej televízie 
Bratislava

Výročia a udalosti



PP20-44 strana- 6

SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
6

33
-0

07
2

229

30 kusov

(1 kus = 0,08)Vajcia „M“

129

-35%
cena za 100 g

1.99

Losos  
• fileta s kožou, bez kosti

319

-50%

(1 kg = 0,32)

10 kg balenie

6.49**

Konzumné zemiaky neskoré  
• neprané
• varý typ B – prílohové

Med kvetový

333

-26%

(1 kg = 3,51)

950 g

4.53*

CCHHLLAADDEENNÉÉ

169

-32%

(1 kg = 3,38)

500 g balenie

2.49

Mleté 
brav�ové mäso129

-50%
cena za 1 kg

2.59

Kuracie 
štvrte
• zadné

CCHHLLAADDEENNÉÉ

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Prosciutto Cotto

119

-40%

(100 g = 0,79)

150 g

1.99

 

u nás s nemuste 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 2. 11. 

Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 8. 11. 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 19. 10. 2020.
**Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 22. 10. 2020.
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Rajo maslo 129

-53%

(1 kg = 5,16)

250 g

2.79*

Eidam
• 45 % t. v s. 
• blok

111

-20%

(1 kg = 4,44)

250 g

1.39

129

Supercena

(1 kg = 2,58)

500 g

Knedli�ky 
s ovocnou 
nápl�ou
• rôzne druhy

ZZMMMRRAAAZZEENNÉÉ

Budvar
• svetlé vý�apné 

pvo

049

-34%

(1 l = 0,98)

0,5 l

0.75

�ubovnianka
• jemne perlvá/perlvá

033

-26%

(1 l = 0,22)

1,5 l

0.45*

Hera margarín 
• 72 % tuku 088

500 g

(1 kg = 1,76) 089

Supercena

(1 kg = 3,56)

250 g

Ochutený tvaroh
• rôzne druhy

Solamyl/
Gustn 099

-28%

(100 g = 0,50)

200 g

1.39*

Tortové 
oblátky 049

-28%

(100 g = 0,33)

150 g

0.69*

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 8. 11. 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.

ena

OD PONDELKA
2. NOVEMBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 19. 10. 2020.
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www.isover.sk

Top tepelnoizolačné 

vlastnosti, stačí tenšia vrstva

Ľahšia montáž vďaka 

rozopretiu medzi krokvami

Komfortnejšia montáž 

vďaka zníženej prašnosti

Jednoduchšie prenášanie 

s rukoväťou Handgrip

Ľahšie rezanie vďaka 

značeniu na povrchu izolácie
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Viete čo sú 2D informácie? Sú to 
sprostredkované informácie, ktoré 
prijímame počúvaním alebo čítaním. 
Učitelia v škole nám väčšinu dávajú 
2D informácie. 

Vysvetľujú nám niečo, pri čom sme 
neboli. 5D informácie získavame všetký-
mi piatimi zmyslami - okrem očí, aj ruka-
mi, čuchom a chuťou. Sme vtiahnutí do 
príbehu, zostáva v nás aj emócia a všetko 
sa to ukladá do nášho podvedomia. 2D 
informácie získavame keď si napríklad 
budeme čítať knihu receptov alebo knihu 
o tom, ako sa jazdí autom. 5D informácie 
získame, keď budeme skutočne variť a 
autom jazdiť. 2D je naštudované a 5D 
je prežité. To prvé je naučená teória, to 
druhé prax a skúsenosť. Dnes máme veľa 
2D expertov, ktorí vyštudovali špičkové 
školy. Niektorí píšu na ministerstvách 
stratégie rezortov a krajiny, iní vedú veľ-
ké firmy alebo učia na univerzitách. 

Rozprávajú a píšu o niečom, čo sami 
nikdy nerobili - o inováciách, transfor-
máciách alebo stratégiách. A tak máme 
dobré strategické dokumenty a zle spra-
vovanú spoločnosť. Chýbajú znalosti, 
skúsenosti aj zdravý sedliacky rozum. 
Sedia za počítačmi a nemajú čas, aby 
vyšli von medzi reálnych ľudí, podniky, 

farmy a spoznali ich problémy. 
Kedysi mi zavolala jedna dáma, kto-

rá vyštudovala americkú univerzitu. Pí-
sala sociálny program politikovi a chcela 
cez telefón vedieť, čo a ako robíme v Dob-
rom Pastierovi v Kláštore pod Znievom. 
Na 5D informácie nemala čas, musela pí-
sať. Máme sociálny podnik a zhora nám 
posielajú odkazy na rôzne internetové 
stránky, formuláre a súťaže. Chcú od 
nás 2D príbehy ale my riešime 5D prob-
lémy - pripraviť jedlo pre 600 ľudí, obria-
diť polia a zvieratá, navoziť potraviny z 
Potravinovej banky, nájsť ľuďom prácu. 
Chodia aj „Bírešove trestné komandá“ 
veterinárov. 

Niekedy mám pocit, že kravu videli 
na obrázku, ale dávajú pokuty za privia-
zané teliatko ku svojej matke, za lasto-
vičky v maštali, málo vody pre ovečky na 
noc, alebo veľké dier-
ky na sieťkach na ok-
nách. 2D úradníkov 
pribúda s tých, čo 
veciam rozumejú a 
vedia ich robiť ubúda. 
Z analýz a stratégií 
2D expertov 
sa ľudia ne-
najedia.

2D experti

» Ján Košturiak
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Pracuj s EUROPERSONALom v najlepších
automobilových spoločnostiach na Slovensku.

U nás zarábate VIAC ako je priemerná mzda! 

Volajte bezplatne
0800 500 502
0800 500 520
0800 500 002
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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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Pracuj v Hradci Králové
OPERÁTOR VÝROBY 
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 +420 730 893 338
Podmienkou je ukončené minimálne učňovské vzdelanie
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»Zaplatím 1200 eur za 
väčšie hodinky na ruku 
Schafhausen. Tel. 0944 
137 683
»Kúpim hokejový plagát 
z exhibičného zápasu 
východ vs západ 2001 v 
Poprade. 0908 876 988

»Seriózna štíhla vdova „do 
koča i do voza“  66/168 hľa-
dá inteligentného a dob-
rého priateľa od 64 rokov. 
Samota je „šedivá“.  Dajme 
si šancu mať príjemnejšiu 
jeseň života. 0948 222 511

Občianska
riadková
inzercia

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

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

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    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

PRÁCA v ČR 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  
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UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené
CALL CENTRUM:  

0915 971 823 I 0918 607 897
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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 - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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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