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Montujeme lapače snehu na strechy
Zrez rizikových stromov.
Oprava zatekajúcich
a poškodených striech a fasád.
Oprava žľabov, odkvapov, komínov.
Práce vo výškach všetkého druhu.
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6PONÚKNITE

Kúpim chatu na DOMAŠI
platba v hotovosti.
0917 830 888
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PREKLADY
A TLMOČENIE

aj s úradným overením 
 Kurzy cudzích jazykov

   (Aj, Nj, Frj, Tal, Šp., Rj)
 Príprava na maturitu

    z ANJ/NEJ - B2 
 Doučovanie ZŠ, SŠ
 Kurzy - práce na PC 

TAL, ANJ- konverzácia - 
rodený hovorca 

BUKOVÉ 
PALIVOVÉ 
DREVO
VEĽKÝ ŠARIŠ 

0948 287 440
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od 
38 €
DOVOZ 

ZDARMA
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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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 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0917 56 36 12
0911 60 20 40

Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník)
Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A

Otvorené:
Po-Pia:
8-17

0948 283 110          
Prostejovská 9, Prešov
michnakstefan@gmail.com
www.michnakzaluzie.sk

 ŽALÚZIE
 MARKÍZY
 LÁTKOVÉ ROLETY
 GARÁŽOVÉ BRÁNY  
 BALKÓNOVÉ ROLETY
 SIETE PROTI HMYZU
 ROLETY DEŇ / NOC 
 PLASTOVÉ LAMELOVÉ 

 DVERE
 PROTIPEĽOVÉ SIETE

Michňák
Žalúzie
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ZĽAVY AŽ 
DO 40 % 
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Kúpim GARÁŽ v Prešove
Platba v hotovosti 0949 854 569
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0911 60 20 40

Rezanie betónu ¦ Jadrové vŕtanie
www.diamantoverezanie.sk

Rezanie betónu ¦ Jadrové vŕtanie
www.diamantoverezanie.sk
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Využite rýchle medzimestské spojenie 
po Slovensku pod značkou Daka
Cestovná kancelária DAKA spúšťa 
od 13. decembra nové pravidelné a 
expresné vnútroštátne autobusové 
linky.
  Vzhľadom na vývoj aktuálnej situá-
cie, ktorá nie je priaznivá pre cestovný 
ruch nielen v zahraničí ale ani doma, sa 
v Cestovnej kancelárii DAKA rozhodli 
využiť ich ľudské a hlavne technické 
kapacity pre služby verejnosti. Občania 
budú môcť využívať nové pravidelné a 
hlavne expresné autobusové linky pri 
ceste za prácou, rodinou, oddychom, či 
poznávaním. 
  Cestovanie s DAKA je nielen rýchle, 
pohodlné a �nančne nenáročné, ale 

dáva prácu aj jej zamestnancom. Vyber-
te si vám vyhovujúci spoj a určite bude-
te spokojní. Vaše cestovanie bude na 
modernej úrovni, v priaznivých cenách 
a bez prestupov ušetríte aj veľa času.
    Lístky je možné zakúpiť na 
www.bus.daka.sk, na autobusových 
staniciach, prípadne priamo u vodiča.
  Priame spoje, k dispozícii od 13. de-
cembra, budú chodiť
do týchto miest:

Bratislava - Prešov: 08:00 - 13:20
Prešov - Bratislava: 14:00 - 19:20
- cena lístka od 9,99 eura.
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

Ide aj o odpustenie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Odpúšťať je ťažké, oveľa ťažšie, ako 
sa zmieriť s tým, že nám ublížili. Na-
priek tomu sa o odpúšťanie treba v 
čase adventu pokúsiť. Viem však, že 
nie vždy sa to dá.

Ťažko sa reaguje na chrapúnstvo, 
na ublíženie akéhokoľvek druhu, na 
zlomenie citov, na bolesť fyzickú či 
duševnú nejakým nadšeným odpúš-
ťaním či aspoň zmierením. To by bolo 
príliš jednoduché. Ubližovalo by sa ako 
na páse, lebo však, aj tak nám bude od-
pustené. Vlastne, tak akosi to aj v reál-
nom živote mnohých, pre ktorých je lož 
a pretvárka každodenným zamestna-
ním, je. Otrasú sa, ako striasame sne-
hové vločky z kožucha a idú ďalej. Spo-
kojne, neobzerajúc sa ani okolo seba, 
ani za seba, už vôbec nie do seba, iba a 
výlučne pred seba.

Každý z nás „má“ niekoho takého v 
sebe. Niekoho, kto nás zneužil, využil, 
použil a ďalej si ide iba jeho životom za 
jeho šťastím.

Odpúšťať si žiada od nás byť silný-
mi. A nie vždy tú silu nájdeme. To sa dá 
úplne pochopiť. Advent nám pripomí-
na odpustenie. V poriadku. Ale čo tak 
správať sa k druhým konečne raz už 
tak, aby nebolo potrebné odpustenie, 

ale používala by sa vďaka? Čo tak ob-
rátiť to – nespôsobovať bolesť, smútok, 
sklamanie len preto, že je to cena, ktorú 
platia druhí za to, že nám je zrazu fajn? 
Život je príliš jednoduchý, vyberať si z 
neho iba tie chutné hrozienka a všetko 
ostatné zahodiť.

A je to aj život falošný, dočasný. 
Niekto to volá osud, iný zas karma, 
ďalší Boh, ale v každom prípade, zlo 
sa zvykne odplácať zlom. Tomu, kto ho 
spôsobil. Aj keď má na to dosť času a dá 
na seba riadne dlho čakať, má pamäť a 
nezabúda.

Ako sa z toho dostať? To je jedno-
duché – nerobiť zlo. Nekonať zle. Ne-
ubližovať. Takto, v písmenách to znie 
naozaj jednoducho. Už len, aby si to 
človek zapamätal a aj tak konal. Lebo 
napísať sa dá všetko. Papier sa skarto-
vať dá, skutky nie.

A hoci propagujem myš-
lienku odpúšťania, nieke-
dy nie som ani schopný a 
dokonca ani ochotný ju 
naplniť. Je to na každom 
z nás... je to naše právo.

Pokojný advent, 
vážení čitatelia. S 
pozdravom

6. decembra 1774       
Mária Terézia zaviedla povinnú školskú 
dochádzku 

Výročia a udalosti 7. decembra 1941       
Druhá svetová vojna: Japonsko zaútočilo 
na Pearl Harbor 

Výročia a udalosti
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Priemyselný areál Šalgovík

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.
 vstavané skrine  šatníky  vešiakové steny 
 botníky  kuchynské linky  komody 
 kancelársky nábytok  stoly AJA Prešov, s.r.o.

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

BRIKETY
NESTRO 
189€ /PALETA

www.ekopalivosk.sk

BRIKETY RUF
179€ /PALETA

PELETY DUBOVÉ
BOROVICOVÉ

189€ /TONA
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+421 951 546 351

5. decembra 1492    
Krištof Kolumbus sa stal prvým Európanom, ktorý vstúpil na 
ostrov Hispaniola (dnes Haiti a Dominikánska republika) 

Výročia a udalosti



PO20-49 strana- 4

služby, bývanie Najčítanejšie regionálne noviny
4

»KÚPIM SIMSON aj nepo-
jazdný. 0949505827

»KTO DARUJE OBLEČENIE 
OBUV HRAČKY ŠKOLSKÉ PO-
MÔCKY POTRAVINY ĎAKUJEM 
T. Č. 0948710036

»Hľadám žienku na vážny 
vzťah, lásku a život. Som 
39r., pracujúci, s vlastným 
bývaním, veselej povahy. 
0940754952

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP PO 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, PO zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej 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   

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Spánok
( Základ dobrých
Vianoc :)

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

www . d o rm i s a n . e u

���������������
�������������
��

���	����������������
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Prešove

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

0905 338 672
AJ BEZ OPRÁVNENIA 

Príjmeme 

STROJNÍKA 
na pásové alebo

 kolesové rýpadlo
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REALIZUJEM 
po dohode po celom 

VÝCHODNOM SLOVENSKU:

 

0907 779 838
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1051/7718 607, 0903 634 202, 0944 047 008

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

8. decembra 1987    
Ronald Reagan a Michail Gorbačov podpísali vo Washingtone Zmluvu o jadro-
vých zbraniach stredného doletu (The Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)

Výročia a udalosti
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DLAŽBY 
PRÍRODNÝCH DEKOROV 
VO VEĽKOM

čerpacia 
technika

krby
pece
k
p

plyn, voda
kúrenie

kúpeľňové 
štúdio

Kompletný prehľad akcií a výpredajov nájdete na  www.mirad.sk   |   Bardejovská 23, Prešov
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AKCIE a VÝPREDAJE
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WC kombi Jika Zeta  
zadný odpad
spodný odpad 

80,90 € 
114,86 €

Skrinka s umývadlom  
Nova Pro   
45 cm, biela 

Skrinka s umývadlom  
Brest Nova Pro   
60 cm, sivý brest
 

Umývadlo so skrinkou 
so zásuvkou LAUFEN Pro
100 cm, farba skrinky: wenge
ZĽAVA 70 %

289 € 
986 €

Sedatko Jika zeta 
biele, termoplast

9,90 € 
17,21 €

164,90 € 
234,54 €

159,90 € 
219,25 €

Závesná kúpeľňová skrinka s keramickým umývadlom 
rozmer 40 x 22,1 x 67,5 cm
dvierka majú ľavé i pravé otváranie s jednoduchou údržbou

Skrinka s umývadlom 
Jika TIGO 80 cm
otvor vpravo
s 1 zásuvkou 
mocca hnedá 

290 € 
399,31 €

čerešňa dub

87,20 € 
125,44 €

79,20 € 
119,23 €

Túžite po romantickej kúpeľni s atmosférou prírodných materiálov? 
Tak sa inšpirujte gresovými obkladmi a dlažbami CERRAD, ktoré môžete 
v novej výstavnej zóne nášho prešovského Kúpeľňového štúdia zažiť  
aj vo veľkých formátoch.  Na výber máte kolekcie imitácií luxusných  
mramorov, trendových betónov a kameňov, ale i dekorovaných variácií dreva. 
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• 33 % tuku 

089

-40%
2,25 l

1.49*

2,25 l

084

-50%
125 g balenie

1.69

109

-39%
kus

1.79

• v čr�evku 059

-40%
100 g

0.99

169

Supercena
20 kusov

077

-40%
250 ml

1.29

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 7. 12.

• rôzne druhy

025

-35%
145 g

0.39*

259

-29%
2,3 kg balenie

3.69

• v debničke

2,3 kg
balenie
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... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

OD PONDELKA
7. DECEMBRA

• rôzne druhy

• rôzne druhy

• svetlé výčapné pivo

• 80 % tuku

• rôzne druhy

119

-37%
420 ml

1.89
049

-37%
350 g

0.79

129

-35%
cena za 100 g

1.99

• f�leta s kožou bez kost�

349

-22%
0,5 l

4.49

044

Supercena
250 g

329

-23%
700 g

4.29

044

Supercena

066

-48%
110 g

1.29

• rôzne druhy

-29%
2,3 kg balenie
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INZERCIA

 

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Monika Janovčíková 0905 719 145

Distribúcia:
distribucia.po@regionpress.sk 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Bzenov, Demjata, 
Fričovce, Chmeľov, Kapušany, 
Kendice, Kokošovce, Ľubotice, Pu-
šovce, Sedlice, Prešov, Veľký Šariš, 
Ďačov, Drienica, Jakubovany, Sa-
binov, Lipany   

nepárny týždeň: Drienov, Drie-
novská Nová Ves, Dulova Ves, 
Fintice, Haniska, Hermanovce, 
Chminianska Nová Ves, Lada, 
Lemešany, Ličartovce, Malý Šariš, 
Petrovany, Ruská Nová Ves, Sed-
lice, Široké, Tulčík, Víťaz, Vyšná 
Šebastová, Župčany, Prešov, Bre-
zovica, Kamenica, Pečovská Nová 
Ves, Šarišské Michaľany  

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Budovateľská 50 
PREŠOV

Sabinov

Prešov

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 (45.115 domácností)

- kúpeľne na komplet
- parné a fínske sauny
- sadrokartony 
- elektroinštalačné práce
- stierky
- obkladanie 
- plávajúce podlahy 
- maľovanie
- všetky  stavbarske úkony.

Realizujem stavebné práce:

Cenová ponuka zdarma 
po obhliadke.
Tel : 0919  270 443
Email: mmoliwellness@gmail.com
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ING. IVETA BAUER
Kúpa - predaj nehnuteľností vrátane komplexných služieb

kvalitne
rýchlo

za dobrú
cenu

0905 585 709

Benátsky štuk
Betónové stierky

Maliarske práce

www.pulzar.sk
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REALIZUJEME KOMPLEXNÉ A ČIASTOČNÉ
STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
OBKLADY, DLAŽBY, OMIETKY, SADROKARTÓNY A POD.

0905 551 636   I   andrejko.m@centrum.sk
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PREPICHY

        POD CESTY

O dotáciu na vybudovanie elektrona-
bíjacích staníc je možné požiadať do 
konca roka.

Termín na predkladanie žiadostí na 
vybudovanie verejne prístupných elek-
trických nabíjacích staníc sa z dôvodu 
pandémie predlžuje o jeden mesiac. Zá-
ujemcovia môžu žiadosti o dotáciu pred-
kladať až do 31. decembra 2020. 

„V súčasnej výzve sme rozšírili okruh 
žiadateľov ako aj typy projektov, na ktoré 
je možné získať podporu. Zvýšili sme aj 
maximálnu výšku dotácie. Naším cieľom 
je prispieť k razantnejšiemu budovaniu 
infraštruktúry, bez ktorej rozvoj elektro-
mobility nie je možný,“ vysvetlil vicepre-
miér a minister hospodárstva Richard 
Sulík. Obce, vyššie územné celky a nimi 
zriadené organizácie môžu získať dotá-
ciu vo výške 95 percent sumy potrebnej 
na svoj projekt, 5 percent musia byť ich 
vlastné zdroje. Podnikatelia môžu získať 
dotáciu vo výške 50 percent. Minimálna 
výška dotácie je stanovená na 2 500 eur. 
V závislosti od projektu môže samosprá-
va získať maximálnu dotáciu 18 000 
eur a podnikatelia 36 000 eur. Úspešní 
žiadatelia budú mať pol roka od nado-
budnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí 
dotácie na realizáciu projektu. 

Výzva s presnými podmienkami 
podpory je zverejnená webovej strán-
ke rezortu hospodárstva https://www.

mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-
-roku-2020, kde sú zverejnené aj odpo-
vede na najčastejšie otázky týkajúce sa 
tejto výzvy. Všetky potrebné informácie 
sú zverejnené aj na stránke Sloven-
skej inovačnej a energetickej agentúry 
(SIEA), ktorá celú výzvu administruje 
- https://www.siea.sk/podporne-progra-
my/podpora-budovania-verejne-pristup-
nych-elektrickych-nabijacich-stanic/
podpora-budovania-verejne-pristup-
nych-elektrickych-nabijacich-stanic-v-
-roku-2020/. 

Na Slovensku je aktuálne zaregis-
trovaných viac ako 3 000 elektrických a 
plug-in hybridných elektrických osob-
ných vozidiel. V súvislosti s podporou 
elektromobility rezort hospodárstva po-
kračuje aj vo vyplácaní dotácií na kúpu 
elektromobilov. Pri tejto výzve, do ktorej 
už ale nie možné zapojiť sa, bolo doteraz 
schválených 601 žiadostí o dotáciu. Vy-
platených už bolo cez 2,6 milióna eur. 

Žiadajte o dotáciu 
na elektronabíjacie stanice

» red
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Do zimy pod strechou... Doprajte si ako darček pohodlie u vás doma. 

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017 objednavky@montter.sk

kde potrebujete.Staviame tam,

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022

 TIENENIE NA STRECH

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Konštrukčne riešený poter, pre podlahové kúrenie

SAMONIVELIZAČNÝ,
LIATY ANHYDRITOVÝ

(sadrový poter)
Otvorenie pórov poteru prebrúsením

VYLIEVAME POTERY

0908 487 626 poterponuka@gmail.com
www.vylievamepotery.sk
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PÍLENIE A OREZÁVANIE
RIZIKOVÝCH STROMOV
ohrozujúcich majetok a zdravie. S postupným 

Ponúkame aj orez orechov
Kontakt: 0915 926 755
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presovsko.sk
9. decembra 1990       
Lech Wałęsa bol zvolený za prezidenta 
Poľska. 

Výročia a udalosti

Bol som mladý. Prišiel som do centrá-
ly spoločnosti Fraunhofer v Nemecku. 
Mali vtedy okolo 20 tisíc pracovníkov. 

Najväčšia spoločnosť pre inovácie v 
Európe. Trochu ma poznali, robil som u 
nich zopár projektov. Predložil som im 
plán založenia spoločného podniku. Sú-
hlasili a poslali mi peniaze na rozbeh. Na 
tú dobu to bola pre mňa obrovská čiast-
ka. Rozbehli sme sa a boli sme úspešní. 
Nemci mi uverili a ja som ich nesklamal. 
Po Slovensku sa zakladali Fraunhoferove 
inštitúty v Rakúsku, Maďarsku, Portu-
galsku a v ďalších krajinách. Pri niekto-
rých sme boli aj my. 

Odvtedy som nazbieral veľa skúse-
nosti a niečo podobné som ponúkol Slo-
vensku. Mám okolo seba špičkových ľudí 
a inovačné projekty. Vytvárame podobnú 
spoločnosť ako vtedy s Nemcami. Inova-
to vo Vrábľoch. Hlásia sa nám inovátori 
zo Slovenska aj zo zahraničia. Mnohí 
sú ochotní opustiť dobré pozície a vrátiť 
sa domov. Máme rozpracované projek-
ty, vývojovú aj výrobnú infraštruktúru, 
priemyselných dizajnérov aj odborníkov 
na digitalizáciu, obchod a marketing. 
Chodia sa na nás pozerať rôzni ministri a 
úradníci zhora. Potľapkávajú nás po ple-
ciach. Vraj robíme dobré veci. A štát by 

nám mal pomôcť. Ale nepomáha. Nemci 
mi uverili, naši nie. 

Nevzdychám, nenariekam, nesťa-
žujem sa. Len konštatujem, že sú krajiny, 
ktoré vytvárajú inovátorom podmienky. 
Majú úspešné podniky aj vysoký do-
máci národný produkt. A sú aj krajiny, 
ktoré predávajú lacnú pracovnú silu cu-
dzím podnikom. Štát nemá zasahovať 
do podnikania. Mal by však vytvárať 
podmienky na to, aby sa dobré nápady 
dali premeniť na bohatstvo. Píšu mi rôz-
ni vynálezcovia a inovátori. Štát by im 
mohol poskytnúť servis ako to býva v 
zahraničí - posúdiť nápad z technického 
a obchodného hľadiska, pomôcť s proto-
typovaním, rozhodnúť, či je táto inovácia 
využiteľná v danej krajine, alebo by sa 
mohla predať do sveta. 

Štát by mal pomáhať šikovným 
ľuďom, aby sa ich 
myšlienky narodili 
a dostali do sveta. 
Nepomáha a neverí 
svojim vlastným ľu-
ďom. A tak títo ľudia 
idú tam, kde im 
uveria - na-
príklad do 
Nemecka.

Nemci mi uverili, naši nie

» Ján Košturiak

Chránime Vás a Váš majetok
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €


