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Ako pijavice

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Moc neskutočne chutí. Niektorí sa 
jej nemôžu dojesť. Lenže – nekon-
trolované prejedanie sa dosť ochro-
muje činnosť mozgu.

Na druhej strane, sú aj takí, ktorí 
ho zas až tak bystrý nemajú ani v lač-
nom stave. V zásade však platí, že v 
stave presýtenosti sa mozgu nedostáva 
až tak veľa krvi a najmä kyslíku v nej. 
Krásny príklad máme v posledných 
dňoch za oceánom. Tam sa manželský 
pár Trumpovcov tak opil mocou, že v 
žiadnom prípade si neuzná, že splno-
mocnenie na výkon moci od voličov 
už dávno stratil. Žije v presvedčení, že 
moc je jeho, je jej vlastníkom, správ-
com, vykonávateľom. A ešte k tomu 
nikým a ničím neobmedzený. Ani len 
časom.

Pijavice sú v podstate (už na po-
hľad) nie celkom „apetitlich“ živočíchy. 
Prisajú sa a žijú si. Ale lapiduchovia už 
dávno zistili, že popri tom majú aj jed-
nu dobrú vlastnosť – keďže sú nenažra-
né a vysávajú čo im sily stačia, občas 
vysajú aj to zlé, čo sa v organizme člo-
veka nachádza.

V politike je to podobné. Pijavice 
nášho štátu, ktorých sú teraz plné titul-
ky médií, vysali z jeho občanov aj ne-

všímavosť, nepozornosť, ľahostajnosť. 
To by si mali všimnúť najmä súčasní 
„mocní“. Lebo história, ak sa z nej ne-
poučíme, sa rada zvykne opakovať.

Prisať sa na moc a zabudnúť na os-
tatných, dokonca aj na tých, ktorí k nej 
pomáhali. To je také – no – dosť nízke, 
ak nie hlavne smutné. Opiť sa tou mo-
cou, prestať uvažovať a robiť už len to 
a tak, aby sa tá moc nijak neoslabila. 
Používať na jej udržanie metódy, kto-
ré sa často pohybujú nielen na hrane 
etiky, morálky a empatie, ale už aj zá-
kona, nehovoriac o slušných mravoch. 
Je smutné, že to platí pre takmer každú 
moc a nielen na Slovensku. Výnimky 
sú voličmi nepochopenou raritou. Vý-
nimky sa totiž považujú za slabochov. 
Dokonca aj moc samotná podlieha 
strachu z toho, že by mohla pôsobiť 
slabošsky, ak by sa správala slušne, 
korektne, chápavo, povzbu-
dzujúco a nie zastrašova-
la, vydierala nútila...

„Prístup k moci by 
mal byť zakázaný tým, 
ktorí ju milujú.“ Myslel 
si  Platón. 

Pekný týždeň, 
vážení čitatelia
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 11. 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 45%



TN20-46_strana- 3

 Služby, bývanietrenčianSko
3

Šetríme na vykurovaní, málo vetrá-
me a dopúšťame sa dvojnásobného 
omylu. Nič neušetríme a narobíme 
si pomerne veľa škody.

Vzduch by v interiéri nemal byť 
vlhký ani suchý. V suchom vzduchu 
by sa nám ťažko dýchalo, vo vlhkom 
vzduchu sa tvoria plesne, ktoré sú ne-
bezpečné pre náš organizmus. (Ako 
proti nim, poradíme na inom mieste.) 
Najlepšie je doma udržiavať optimálnu 
vlhkosť, od 45-60 percent. Po prekro-
čení 60 percent nastáva riziko tvorby 
plesní. Nahromadená para, ktorá nemá 
kam ísť sa sústreďuje na najchladnejšie 
miesta. A tam sa začínajú tvoriť plesne. 
Takže, prvé „na rane“ sú rámy okien, 
dverí, vonkajšie steny a podobne.

Príčinou vzniku nadmernej vlh-
kosti sú však aj inak bežné každoden-
né činnosti - varenie, pečenie, sprcho-
vanie, sušenie bielizne, pri všetkých 
týchto aktivitách sa vyparuje voda, 
ktorá zapríčiňuje vlhký vzduch. Čo 
môžeme ovplyvniť, to je vetranie. Pri 
nedostatočnom vetraní vzduch nemá 
ako cirkulovať, keď sme doma je dôle-
žité aby sme vetrali, pretože aj naším 

dýchaním zvlhčujeme ovzdušie. A sa-
mozrejme, veľmi dôležité je použitie 
správnych materiálov a stav muriva, 
pokiaľ budeme pracovať s vlhkým 
murivom, pravdepodobne budete mať 
v budúcnosti problémy s vlhkosťou a 
teda aj s plesňami.

Ak ste už začali cítiť v byte vlhkosť, 
ale nevidíte pleseň, máte šťastie. Za-
čnite s prevenciou a predíďte vzniku 
plesní. Otváranie okien je dôležité, 
vhodné je nárazové vetranie. Najlepšie 
je vytvoriť prievan na 2-3 minúty aspoň 
3-krát denne. Pri varení a pečení vzni-
ká nepríjemná para, ktorá sa šíri celým 
bytom či domom. Preto je nevyhnutné 
používať digestor. Nábytok vždy stavaj-
te ďalej od steny. Je to dobré pre cirku-
lovanie vzduchu a zároveň na to, aby 
mohli steny dýchať. A ešte čosi – nikdy 
nesušte bielizeň vnútri, steny nasávajú 
vlhkosť a zvyšuje sa vlhkosť vzduchu. 
Nie je to vhodné ani pre bielizeň, aby 
sa vysušila, mala by mať dostatočný 
priestor na dýchanie.

Boj s vlhkom 
v zimných mesiacoch

» red
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Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 0905 638 627  finan ná ochrana
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NOVEMBER 2020

KVALITNÉ BYTOVÉ PVC
Presto Plus

BZ
Te

hrúbka 3 mm, 
nášľapná vrstva 0,25 mm, 
veľký výber dezénov, 
šírka 3 a 4 m

KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 30. 11. 2020!  
Nevz�ahuje sa na akciový a zlacnený tovar, 
na služby, na tovar na objednávku. Nie je 
možné uplatni� spätne. Z�avy sa nes�ítajú. 
Kupón platí na predajni aj v e-shope.

-15%

Kó
d 
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ss
11 pri nákupe

facebook.com/koberce.breno.sk

Ó

instagram.com/koberce_breno_sk

Platí len do 
Nevz�ahuje sa na ak
na služby, na tovar
možné uplatni� spät

y,

Kupón platí na pr

Kó
d 

ku
pó

nu
:R
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io

np
reInšpirujte sa vo Vašej 

najbližšej predajni BRENO s najširším 
sortimentom podlahových krytín: 

Bratislava, Dunajská Streda, 
Liptovský Mikuláš, Martin, 

Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina

Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

Koberec aj PVC Vám 
profesionálne nainštalujeme
K
p

Váš tovar Vám 
dovezieme po celej SR
V
d

Obšívanie 
kobercov
O
k

Rezanie podlahovej 
krytiny na mieru
R
k

Poradenstvo
a individuálny prístup

8x 
v SR

máme 

najväčší 
výber

kobercov, PVC 
a vinylu

n

ko

bytové 
PVC 

5mponúkame
tiež 

v šírkach

breno.sk
Akcia platí do 30. 11. 2020 alebo 

do vypredania zásob. Za prípadné tlačové 
chyby neručíme. Ceny sú uvedené vrátane DPH. 

Zobrazené fotografie sú len ilustračné. 

... môžete nakúpiť aj na

e-shope/24 h.

E/m26,99
9,99

SUPERCENA

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

trenciansko@regionpress.sk
0905 915 036, 0907 673 926
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Začala sa sezóna viróz, tento rok sa 
im však musíme brániť účinnejšie.

Väčšina choroboplodných zá-
rodkov medzi ľuďmi sa šíri prostred-
níctvom fyzického kontaktu s inými 
osobami alebo s povrchom, ktorého 
sa dotýka mnoho ľudí. Najjednoduch-
ší spôsob, ako znížiť riziko ochorenia, 
je preto často si umývať ruky. Ak je 
to možné, vždy použite teplú vodu a 
mydlo. Je to obzvlášť dôležité, ak den-
ne prichádzate do kontaktu s veľkým 
množstvom ľudí alebo sa pohybujete 
na verejnosti.

Veľmi sa oplatí je byť aktívnym a 
hýbať sa aj počas chladných jesenných 
dní – tak si udržíte imunitný systém v 
dobrom stave. Jasné, že behanie alebo 
bicyklovanie v sychravom počasí ne-
musí byť zrovna príjemné, ale môžete 
to ľahko nahradiť prechádzkami v prí-
rode.

Ak máte radi čaj, je jeho čas.Najlep-
šie čaje proti prechladnutiu sú bylinko-
vé alebo ovocné, pre extra výsledky si 
do nich pridajte aj zopár kvapiek citró-
novej šťavy a lyžičku prírodného medu. 
Tento “bio” liek nabudí váš imunitný 
systém a zároveň pomôže zmierniť 
nepríjemné symptómy nádchy, ako sú 
upchaté dutiny alebo bolesti hrdla, ak 
suž vás niečo “chytilo”...

Nízke teploty, samozrejme, samé 
osebe priamo nespôsobujú prechlad-
nutie (nádchu vyvolávajú vírusové in-

fekcie), ale jednoznačne sa podieľajú 
na oslabení nášho imunitného systé-
mu. Otvorte preto svoju skriňu, pohľa-
dajte zimné oblečenie, čiapky, šály a 
rukavice a z času na čas ich použite aj 
skôr, ako udrú mrazy. 

Mimochodom, fajčenie potláča 
imunitný systém, upcháva dutiny, 
dráždi hrdlo, sťažuje dýchanie a vy-
voláva bolesti hlavy, preto ruky preč 
od cigariet, ak vaše telo práve bojuje 
s nejakou virózou! Zhrnutie - zabaľte 
sa do hrubého svetra a teplej bundy 
a doprajte si nejaký čas vonku na čer-
stvom vzduchu. Aj keď slnko už teraz 
nie je také silné ako v lete, tam niekde 
za oblakmi sa predsa len skrýva a za-
bezpečuje nášmu telu vitamín D, ktorý 
je nevyhnutný pre správne fungovanie 
imunitného systému. A ešte liek našich 
starých mám takmer na všetko – kva-
sená kapusta.

Len neprechladnúť, najmä teraz!

» red

16. novembra 1989  
V Bratislave sa uskutočnil nepovolený študentský pochod za lep-
šie podmienky v školstve 

Výročia a udalosti
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Ka�ica
• s drobmi
• cca 1,9 – 2,4 kg

CCHHLLAAADDEENNNÉÉ

079

-43%
kg

1.39

Mandarínky  

Brav�ové 
mäso v skle  
• rôzne druhy

229

500 g

(1 kg = 4,58)

219

-45%
cena za 1 kg

3.99

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Kura krá�ovské
- Welfare chov 219

-26%
cena za 1 kg

2.99**

10 kg
XXL balenie

Konzumné zemiaky neskoré
• varý typ B – prílohové

309

-52%

(1 kg = 0,31)

10 kg XXL balenie

6.49*

Camembert

095

150 g

(100 g = 0,63)

 

0 kg

u nás si nemuste 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 15. 11.

Ponuka tovaru platí od 15. 11. do 22. 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.

Nitan/Paprkáš
• krájaný

089

120 g

(100 g = 0,74)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 29. 10. 2020.
**Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 5. 11. 2020.
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179

-51%

(1 kg = 6,63 - 5,97)

270 - 300 g

3.69

Milka �okoláda
• rôzne druhy

Staroprame� 
Smchov
• multpack 349

8 x 0,5 l

(1 l = 0,87)

4 l

Spišiacka 
Borovi�ka  
• v ponuke 

aj Spišiacka 
Jahodovica 
1 l za 12,99 €

40 % 
alkoholu

799

1 l

Capr-Sun 
• rôzne druhy 249

10 x 0,2 l

(1 l = 1,25)

2 l

Šalátové uhorky 044

-44%
kus

0.79

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 15. 11. do 22. 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.

OD NEDELE
15. NOVEMBRA

Smotanový 
jogurt  
• rôzne druhy

029

200 g

(100 g = 0,15)

ýSS ý

Smotanová 
náterka 
klasik

085

250 g

(1 kg = 3,40)

Instantá 
káva 399

300 g

(1 kg = 13,30)259

4 x 2 l

(1 l = 0,32)

8 l

Kofola

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 29. 10. 2020.

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ
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Sociálna poisťovňa upozorňuje živ-
nostníkov a ostatné samostatne zá-
robkovo činné osoby (SZČO), ako aj 
zamestnávateľov, ktorí počas prvej 
vlny pandémie využili možnosť od-
ložiť si splatnosť poistného na sociál-
ne poistenie za mesiace marec, máj, 
jún a júl 2020 („pandemické“ me-
siace), aby nezabudli na povinnosť 
uhradiť platby do 31. decembra 2020. 
Aj vzhľadom na to, že ich počas po-
sledných týždňov roka čaká náročné 
finančné obdobie, je vhodné si platby 
vopred naplánovať, rátať s nimi a vy-
hnúť sa riziku, že sa stanú dlžníkmi.

Sociálna poisťovňa bude SZČO a 
zamestnávateľov na povinnosť uhradiť 
odložené platby poistného za „pande-
mické“ mesiace upozorňovať aj pros-
tredníctvom e-mailových správ. Ide o 
ústretovú službu Sociálnej poisťovne, 
mimo jej zákonných povinností. Upo-
zornenia dostanú tie subjekty, ktorým 
Sociálna poisťovňa zaslala aj mailovú 
notifikáciu o zapracovaní čestného vy-
hlásenia k odkladu poistného, teda na 
nich eviduje mailový kontakt.

Odložené splatnosti poistného na 
sociálne poistenie za „pandemické“ 
mesiace uhrádzajú SZČO i zamestnáva-
telia na účet príslušnej pobočky Sociál-
nej poisťovne v Štátnej pokladnici buď 
naraz, jednou sumou za všetky mesiace 

(v tomto prípade ako špecifický symbol 
uvádzajú jeden z „pandemických“ me-
siacov, za ktorý majú odloženú splat-
nosť, napr. ak majú odloženú splatnosť 
za mesiace 3, 5 a 6, tak ako špecifický 
symbol uvedú 032020 alebo v tvare 
202003), alebo postupne a osobitne 
zvlášť za každý mesiac, za ktorý majú 
odloženú splatnosť, najneskôr však do 
predĺženej splatnosti poistného do 31. 
decembra 2020. Odporúčame odložené 
platby poistného uhradiť osobitne od 
platby poistného za aktuálne obdobie.

Variabilný symbol zostáva nezme-
nený a je ním číslo odvádzateľa poist-
ného, ktoré prideľuje Sociálna poisťov-
ňa.

O odklad zaplatenia poistného za 
tieto mesiace požiadalo spolu 24 202 
odvádzateľov poistného, z toho 11 193 
SZČO a 13 009 zamestnávateľov. 

Ak zamestnávateľ alebo povinne 
poistená SZČO zaplatia poistné do 31. 
12. 2020, teda včas a v správnej výške, 
Sociálna poisťovňa im nepredpíše pe-
nále. Ak tak nespravia, Sociálna pois-
ťovňa im toto penále predpíše a pokiaľ 
čerpali niektorú z dávok nemocenské-
ho poistenia v spomínanom období, 
kedy mali povolenú splatnosť, tak tieto 
dávky budú musieť vrátiť.

Čas na zaplatenie 
odloženého poistného sa kráti 

» Zdroj: SP

Poznáme viacero spôsobov ako od-
strániť pleseň. Samozrejme, je dôle-
žité aj na akom povrchu sa nachádza. 

Ocot je všestranný pomocník v do-
mácnosti. Je to čiastočne kyselina, ktorá 
zneškodní baktérie a plesne. Postup: 
Vlejte ocot do rozprašovača a vystriekaj-
te s ním steny, poprípade rohy v kúpeľni 
alebo sprchový kút. Nechajte pôsobiť. 

V kuchyni môžeme zostať, zimným 
ovocím je grappefruit. Často máva veľa 
jadierok, nevyhadzujte ich! Rozmixujte 
ich s prevarenou vodou, nechajte pár 
dní vylúhovať, dajte do ostrekovača a 
nastriekajte na miesta postihnuté ples-
ňou.

Peroxid je dobrý pomocník do do-
mácnosti, ale treba s ním pracovať opa-
trne. Zabíja plesne, vírusy a baktérie. Je 
šetrný k prostrediu a nevytvára toxické 
splodiny. Postup: Zmiešajte jeden diel 3 
percentného peroxidu a dva diely vody. 
Postriekajte ním poškodené miesta, 
snažte sa pracovať opatrne. Pri použití 
na stierateľné plochy necháme pôsobiť 
15 minút a zotrieme. Pri používaní na 
steny buďte opatrní. Vyskúšajte si účin-
nosť najskôr na malý kúsok, aby ste vi-
deli reakciu.

Prášok na pečenie môžete ho kom-
binovať s octom alebo aj samostatne s 
vodou. Prášok na pečenie kúpite v kaž-
dom obchode a je cenovo dostupný.  Po-
stup: Zmiešajte jeden prášok na pečenie 
s 0,5 l vody, môžete pridať pár kvapiek 

octu. Naneste na poškodené miesto a 
nechajte pôsobiť, poprípade jemne zo-
škrabte.

Borax je čistič na prírodnej báze, 
ktorý má množstvo využití v domác-
nosti. Podobne ako aj peroxid, borax 
nevytvára toxické prostredie, ale pri 
manipulácií s ním musíme byť nesmier-
ne opatrní. Postup: Zmiešame pol šálky 
boraxu a 1,5 l vody a nastriekame na 
miesta postihnuté plesňou. Necháme 
pôsobiť. Znova musíte byť opatrní pri 
používaní na steny. Vyskúšajte najskôr 
na menšiu plochu.

Osvedčený prostriedok je Savo 
proti plesniam. Existuje aj samostatne 
druh na steny, ktorý naozaj pomáha, ale 
musíte vyskúšať ako bude pôsobiť na 
farebné steny. Dá sa zakúpiť v bežnom 
supermarkete alebo v drogérií. Postup: 
Savo nastriekame na steny a necháme 
pôsobiť. Musíte však dbať na vetranie a 
z miestnosti odísť kým Savo pôsobí. 

Čo s plesňou v zime?

» red

17. novembra 1989  
násilný zásah štátu proti študentskej manifestácii v Prahe zname-
nal začiatok Nežnej revolúcie v Česko-Slovensku. 

Výročia a udalosti 18. novembra 1928  
vyšiel animovaný film Steamboat Willie, prvá plne synchronizovaná 
zvuková animácia, ktorý sa považuje za zrodenie Mickeho Mousa. 

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Dubnici nad Váhom
Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Nástup ihneď.
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20. novembra 2016   
pápež František zatvoril na vatikánskej Bazilike svätého Petra Svätú 
bránu milosrdenstva a zakončil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. 

Výročia a udalosti

46
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SBS príjme pracovníkov
do objektov: Trenčín Soblahovská

a Dubnica nad Váhom.

SBS príjme pracovníkov
do objektov: Trenčín Soblahovská

a Dubnica nad Váhom.
Plat 3,333 € brutto + príplatky.

Práca aj na dohodu. Preukaz SBS nutný.
Tel.: 0907 689 304

36
-0
00
1

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Trenčíne a 
Dubnici n/V

0914 333 342

800 € brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926
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párny týždeň: Dubnica nad Váhom, 
Trenčín, Trenčianska Teplá, Ilava, 
Bohunice, Dulov, Kameničany, Ko-
šeca, Ladce, Nová Dubnica, Pruské, 
Slavnica, Biskupice, Istebník, Kubrá, 
Kubrica, Opatová, Orechové, Dolná 
Súča, Drietoma, Horná Súča, Horné 
Srnie, Chocholná - Velčice, Mnícho-
va Lehota, Nemšová, Neporadza, 
Omšenie, Skalka nad Váhom, Sob-
lahov, Svinná, Trenčianska Turná, 
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske 
Stankovce, Trenčianske Teplice, Za-
marovce 
nepárny týždeň: Dubnica nad 
Váhom, Ilava, Trenčín, Trenčianska 
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movské Kochanovce, Dolná Súča, 
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Chocholná - Velčice, Kostolná - Zá-
riečie, Melčice - Lieskové, Mníchova 
Lehota, Nemšová, Neporadza, 
Omšenie, Skalka nad Váhom, Sob-
lahov, Svinná, Trenčianska Turná, 
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske 
Stankovce, Trenčianske Teplice, Za-
marovce 

trenciansko@regionpress.sk

Redakcia: ul. Palackého 11 
TRENČÍN

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
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PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
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DISTRIBÚCIA (59.430 domácností)

AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

BYTY - PREDAJ...3

BYTY - PRENÁJOM...4

DOMY - PREDAJ...5

POZEMKY - PREDAJ...6

REALITY INÉ...7
»Kúpime Vašu nehnuteľ-
nosť na počkanie. Platba 
v hotovosti. Tel. 0944 630 
600
»Kúpim RD v mestskej časti 
Záblatie, Malé Záblatie, Zla-
tovce. Tel. 0902 906 114

STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11

DEŤOM...12

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14

HĽADÁM PRÁCU...15

ZOZNAMKA...16

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    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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

Príklad:
RP TN 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, TN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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018 41 Dubnica nad Váhom

 0917 027 571, dubnica@droptic.sk

18. - 20.11.2020
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ODOLNÉ POLYKARBONÁTOVÉ

SKLENÍKY

0948 888 855
www.galerica.sk

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
BEZ BUDOVANIA ZÁKLADOV

46
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od 299€  DORUČENIE
ZADARMO
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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 

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V ZIME

34
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2Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatreniaD d ži

88
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7CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV

100% ZÁRUKA KVALITY

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

ROZVOZ HYDINY K VÁM

ZDRAVÉ VIANOCE

MORKY
HUSI

HUSOKAČKY
KAČKY

KOHÚTY
SLIEPKY, KURČATÁ

0902 466 448, 0902 606 436
Pondelok – Piatok 9.00 – 14.00 h
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Prijmeme nových zamestnancov 
���������������� 

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
����������
A INÉ
�����������������
��������������������
����������������
����������������
�����������������
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Viac info 
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0800 500 091


