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Príjmeme 
na prácu v SR

PLAT: 7,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957
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Realizujeme 

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

PIESOK
ŠTRK

KAMENIVO

dovoz 
zdrama
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10911 150 447

Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Čistenie striech a fasád
od rias a machu
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu
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INZERCIA
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Monika Janovčíková     0905 719 145
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distribucia.po@regionpress.sk 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 
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ce, Torysa a Dubovica, Nižný Slavkov  
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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
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MA    27.450 Malacko
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Príjmeme 
 operátorov 

 do automobil. výroby na TPP 
v Malom Šariši. Práca na zmeny.

Mzda od 690€/brutto 
+ odmeny a príplatky.

Stravné lístky 4,20€/kus/deň. 
email: presov@mahax.sk
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KAROSÁRSKE A MECHANICKÉ PRÁCE

0940 868 334
www.autoprofitmb.skAUTOPROFIT s.r.o.
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v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
 v Prešove

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 290€všetky dvere
SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

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
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Kúpim chatu na DOMAŠI
platba v hotovosti.
0917 830 888

18. mája 1984
začala výstavba sídliska Ťahanovce v Ko-
šiciach

Výročia a udalosti

presovsko.sk

Diktátori „novej demokracie“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Svet okolo nás je plný spasiteľov. 
Chcú zachraňovať všetko a každého, 
bez ohľadu na jeho vôľu. Chcú páchať 
dobro bez ohľadu na spoločenskú 
škodlivosť toho, o čom si myslia, že 
to dobre je.

Stačí im na to moc. Nerobia nič iné, 
ako to, že sa neustále snažia dostať k 
moci, aby tých bezmocných zahŕňali 
„dobrom“. Aby im vnucovali svet podľa 
ich predstáv, veľmi často zvrátených, 
chorých, nebezpečných. Predstáv, 
ktorých realizácia ich utvrdzuje v ich 
moci. Nenávidia a píšu o láske. Mstia 
sa a kreslia srdiečka na svoje statusy na 
sociálnych sieťach. Hovoria nám „bude 
dobre“, ale už nedodajú, komu a kedy, 
za akých okolností bude dobre.

Fanatiszmus, politický, miešajú s 
vlastným sadizmom a opierajú to o bar-
ličku moci, o ktorú neustále bojujú, aj 
medzi sebou.

Bez nej sú to nuly. Neschopné bez-
významné nuly. Zakomplexované, ne-
docenené nuly. Ľudské, odborné, nuly 
bez autority. Doslova sa chce napísať, 
že ak spolupracujú dve nuly, je z toho..., 
no, veď viete čo.

Lenže, ich o tú svoju moc bojuje ove-
ľa viac. Bez názoru, stačí submisívnosť k 

vodcovi. Stačí vyčleniť z vlastného slov-
níka slovo nie, stačí nemať žiaden názor 
a tváriť sa, že si myslím to, čo vodca dik-
tátor. Odmenou za to sú posty pre „na-
šich“, miesta na kandidátkach, vplyvné 
pozície a dobrý biznis. Celkom slušný 
profit z toho, že zo seba robím verejnú 
nulu. Čo tam po vlastnej tvári a deho-
nestovaní mena vlastných predkov.

Žijeme hnusnú dobu, trúfam si na-
písať s ohľadom na prežité roky. Jednu 
z najhnusnejších. V popredí samovyvo-
lení vždy flexibilní, popierajúci aj sami 
seba, hlavne, že majú moc. Nad štátom, 
nad všetkými. A keď im táto moc nesta-
čí, tak si ju ešte podčiarknu vyhlásení 
núdzového stavu, ktorý im dáva do-
datkové práva obmedzovať.  Diktátori 
„novej demokracie“. Reinkarnovaní 
Pinochetovia.

Je čas, aby sme my zmenili ich. Na-
najvýš jednoducho – vyme-
nili. Máme na to právo. 
Slovensko je štát, ktorý 
patrí nám. Nie im.

Pekný týždeň, zdá sa, 
že už takmer letný, váže-
ní čitatelia!
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá 
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

JARNÁ ZĽAVA 

-20%
*

Stannah_SK_03-2021_102x126_20%jarnazlava.indd   1 29.03.2021   12:28

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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15. mája 1948  
Prvá arabsko-izraelská vojna: Egypt, Jordánsko, Libanon, Sýria, 
Irak a Saudská Arábia zaútočili na Izrael   

Výročia a udalosti
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»KÚPIM SIMSON, STE-
LU, PIONIER Ponúknite 
0949505827

»PREDÁM STAV. POZ. V KEN-
DICIACH 16 ÁR. 0905145220

»HĽADÁM DOM NA PRENÁ-
JOM S MOŽNOSŤOU CHOVU 
ZVIERAT 0945591678

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám predelovaciu 
plastovú stenu bielej farby 
firma NOVES s dverami na 
zámok podrobnosti v sprá-
ve 0918477458

»Kúpim domáce tkané 
plátno, vrecia, kroje, šatky, 
starožitnosti ako obrazy, 
maľované truhlice, hodine 
a iné. 0909117320

»Hľadám priateľku na 
lásku a rodinku. Mám 41 r. 
0911471781

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        

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    
16 ZOZNAMKA    
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 145

Supi sú vtáci, ktorí dokážu stráviť 
zdochliny v  takom stave, keď sú pre 
iné živočíchy nejedlé. Krúžiace supy 
sú symbolom smrti. 

Supi sa zbiehajú aj okolo nás. Prichá-
dzajú z bánk, poisťovní (pozor najmä naa 
supov z jednej z nich), exekučných firiem 
a  organizácií, ktoré povýšili svoj biznis 
nad život a smrť človeka. Zomrel nám 
otec a  moja mama so sestrou absolvujú 
ťažké jednania s  bankou, poisťovňou 
a mobilným operátorom o tom, že otec ich 
služby už potrebovať nebude. Robia dra-
hoty, každý poplatok navyše je pre nich 
dobrý. Podobným supom je aj lekár, ktorý 
si vypýta úplatok od ťažko chorého člove-
ka alebo jeho blízkej osoby. Poznám také 
prípady u  lekárov, ktorí zarábajú viac 
ako obyčajní ľudia. A  čo doktori, ktorí 
mesačne účtujú vysoké poplatky štátu za 
mobilné odberné miesta a takmer žiadne 
odbery nerobia? A v čase covidu si vypnú 
telefóny a neodpovedajú na maily?

Poznám aj supov z východného Slo-
venska. Celý život kradnú a dnes ohrozu-
jú existenciu významného podniku. Po-
rušujú zákon, ignorujú súdne nariadenia, 
vydierajú slušného podnikateľa a  chcú 
zničiť pracovné miesta stoviek ľudí. 
Mnohí bezcitní supi sedia dnes vo vyšet-

rovacej väzbe a niektorí ľudia ich ľutujú. 
Ľutovať by však mali ich obete. Bezcitní 
supi  roky rozkrádali naše zdravotníctvo 
a dnes na to doplácame všetci. Nemalo by 
sa kradnúť ani v doprave, pôdohospodár-
stve alebo školstve. Ale okrádať chorých 
ľudí v  nemocniciach je najväčšia bezcit-
nosť pánov „sociálnych demokratov.“

Bezcitní supi ošklbávajú ľudí pri 
úžerníckych pôžičkách, predaji nepo-
trebných výrobkov a  služieb a  šikanujú 
bezbranných občanov na úradoch. Maji-
teľka penziónu pri Žiline okradla našich 
klientov z  Dobrého pastiera. Niekedy 
ich však okrádajú aj členovia ich rodiny. 
Odháňajme bezcitných supov od svojich 
obetí, ktoré sa im nevedia brániť. Upozor-
ňujme verejnosť a políciu na ich praktiky. 
Skutočných supov tak naprogramovala 
príroda. Sú to inteligentní vtáci, ktorí do-
kážu hádzať zo vzdu-
chu kamene a rozbíjať 
nimi vajíčka. Supi 
v ľudskej podobe sú 
výsledkom chamti-
vosti a  zla a  dokážu 
rozbíjať ľudské ži-
voty. 

Bezcitní supi

» Ján Košturiak
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SERVIS OKIEN
Máte plastové okná a prefukuje Vám?
Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?

Ďalej ponúkame

Ponúk r r tový k ý t ov
O rav v č kovania
Pr r t
V t
O r refukov kien
O kov knut kovania

k kónov
Be vere
Interiérov vere

tov k V ov vere
r D

V k cen
zav t my V r ku

v r áv K

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:
0905 216 926

    
    

    
     

GARANCIA

S
P

O
KOJN OSTI
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AKCIOVÁPONUKA

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

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

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�

ČISTENIE HR
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JEDNOHROB  65 €
DVOJHROB  100 €

    
  

DOPRAVA A IMPREGNÁCIA ZDARMA 

OB VO
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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 145

Niektoré práce na dome musia počkať 
na svoj čas. Respektívne, správnej-
šie – na počasie. Na pozimnú údržbu 
domu je teraz priam ideálne.

Cez zimu sa zvyknú kadečím, najmä 
lístím zaniesť odkvapy a kanály. Pamä-
tajte, že čistý odtok je ten najcennejší a 
najjednoduchší spôsob, ako chrániť váš 
dom. Najmä pred jarnými a letnými búr-
kovými lejakmi. Ak dobre zvediete vodu 
zo strechy a od stien, do domu sa nedosta-
ne voda. Znamená to, že sa vyhnete tomu 
najhoršiemu – od plesní cez škvrny na ste-
nách až po narušenie základov či strechy.

Pozor na hlodavce a hmyz
Ak sa vám do domu nasťahuje hmyz 

či hlodavce vďaka tomu, že ste neveno-
vali pozornosť rôznym dieram, obvykle 
už je neskoro. Ak sa vám raz myši dosta-
nú do pivnice, máte o zábavu postara-
né. Preto zabezpečte, aby všetky možné 
odtokové rúry či vetráky mali mriežku. 
Mimochodom, hmyz sa rád ťahá tam, 
kde je vlhko. Pomedzi tehly napríklad.

Treba pozrieť strechu
Hneď ako sa dá, vymeňte všetky po-

škodené škridle. Ak vám do strechy za-
teká, krov vám bude skôr či neskôr hniť. 
Potom vás oprava bude stáť oveľa viac 
ako zopár nových škridlí. Ak máte ple-
chovú strechu, presvedčte sa, že je pev-
ne pripevnená, či nie sú na nej miesta, 
kde ju má vietor šancu „nadvihnúť“.

Chodníky a spevnené plochy
Špinavé chodníky a betónové plo-

chy nie sú zrovna peknou vizitkou 
dobrého hospodára. Horšie však je, že 
ak sa v nich usídli tráva a iné rastliny, 
veľmi rýchlo ich doslova roztrhá. Ko-
rene majú neuveriteľnú silu a aj betón 
dokážu porcovať ako tortu. Predíďte 
pracným a často aj finančne náklad-
ným opravám tým, že chodníčky a iné 
plochy dôkladne očistíte od zakorene-
ných náletových burín.

Vetranie a klimatizácia
Máme za sebou už prvé letné dni. A 

máte klimatizáciu, skontrolujte, či dobre 
funguje a hlavne vyčistite filtre. Nie je 
horšie než dýchať plesne, ktoré sa v kli-
matizácii cez zimu usadili. Tiež skontro-
lujte hadičku cez ktorú sa odvádza skon-
denzovaná vlhkosť. Nesmie byť upchatá.

Počasie už káže – postarajte sa o dom!

» red
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Propagovať budovanie modelo-
vých škôl po ročnom uzavretí škôl, 
keď žiaci majú výpadky učiva, je v 
tomto čase nevhodný marketing 
ministra školstva. Aj keď prostre-
die vychováva, sotva sa s parád-
nym školským nábytkom lepšie 
doženie zameškané. Asi by som sa 
vo funkcii ministra plne sústredil 
na dovzdelávanie žiakov, nie iba 
formou nepovinných letných škôl.

Pravda, výpadok učiva nemusí 
byť fatálny, keďže poväčšine sa dá 
všetko dohnať v ďalšom ročníku. 
Okrem toho v školách cítime, ako 
rýchlo sa deti adaptovali po návrate. 
Problematické sú najmä nižšie roční-
ky ZŠ, kde sa učia základné gramot-
nosti, najmä čítať a písať. To sa ani cez 
tie najlepšie kamery bez intenzívnej 
pomoci vyťažených rodičov nedá 
zvládnuť. 

Deviataci boli už diskriminovaní, 
prijímačky sa konali, teraz už nemu-
sia nič doháňať. Snáď sa im napriek 
nezohľadneniu ich situácie podarí 
dostať sa na zvolené školy. Maturan-
tom sa zase zrušili maturity, takže už 
nepotrebujú naháňanie učiva. Praxe v 
rámci odborných škôl sa dajú zinten-
zívniť v ďalšom školskom roku. 

Letné školy by mohli v niečom po-
môcť, ale efektívnejšie, no politicky 
neúnosné by bolo skrátiť prázdniny 
alebo zrušiť mimoškolské či iné ak-

tivity a hlavne testovania. Veľmi dô-
ležité je, aby rodičia mladších žiakov 
intenzívne pracovali so svojimi deťmi. 
Učiteľ nedokáže zázraky na počkanie. 
Sme na jednej lodi, nesieme na ple-
ciach nedostatky riadenia školstva.

Určite trvajte na tom, aby vaša 
škola otvorila letnú školu, kde sa budú 
vyrovnávať nedostatky. Inou cestou 
sú súkromné doučovania, existujú 
aj vzdelávacie skupinky, kde sa žiaci 
doučujú vedomosti, bez ktorých bude 
ťažké nadviazať na ďalší ročník. Sama 
škola má niekoľko možností, aby na-
sledujúcu jeseň prispôsobila vyučo-
vanie situácii. Je potrebné komuniko-
vať s vedením školy. Určite sa nemôže 
stať, že škola bude v septembri očaká-
vať, že žiaci vedia vedomosti z ročníka 
a veselo sa na ne môže nadviazať, veď 
bolo dištančné štúdium.

Nemyslím si, že výpadok v učive 
znamená katastrofu. Katastrofa na-
stane, ak sa znova na jeseň zatvoria 
školy.  Som presvedčený, že škola 
má možnosti pomôcť. Ale aj rodič. A 
čiastočne aj ministerstvo, ktoré však 
malo podať presný, jasný a realistický 
plán, čo so zameškaným učivom. Bez 
ohľadu na politiku. Ak to nedotiahlo, 
hľadajme riešenia v komunitách škôl. 
Tie sú vždy. 

Čo so zameškaným učivom?

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

Meno Sociálnej poisťovne sa už 
viackrát v minulosti pokúšali zne-
užiť podvodníci. Najnovší pokus 
zaznamenala Sociálna poisťovňa v 
okrese Dunajská Streda, kde klient-
ka dostala list s ponukou pomoci pri 
údajnom „vymazaní dlhu“. 

Sociálna poisťovňa upozorňuje 
občanov, že nespolupracuje s osobami, 
ktoré takéto listy rozosielajú a varuje 
pred podobnými ponukami. Odosie-
lateľ listu, ktorý dostala klientka So-
ciálnej poisťovne v slovenčine i v ma-
ďarčine sa predstavuje ako zástupca 
nemenovanej organizácie, ktorá pomá-
ha ľuďom v núdzi. Odosielateľ v ňom 
hrozí trestným oznámením podaným 
zo strany Sociálnej poisťovne a násled-
ným odňatím slobody. Údajne preto 
ponúka pomoc pri „vymazaní dlhu na 
poistnom.“

Sociálna poisťovňa upozorňuje 
občanov, aby sa takýmito listami nene-
chali uviesť do omylu, a to ani v prípa-
de, ak by ponuka na „vymazanie dlhu“ 
obsahovala údaj o skutočnom dlhu. 
Ten je totiž možné jednoducho získať z 
verejného zoznamu dlžníkov.

Sociálna poisťovňa sa preto opäť 
obracia na občanov, aby v takýchto 
situáciách neriešili svoj dlh s nezná-
mymi osobami, nezasielali peniaze 
na neznáme bankové účty a pri riešení 
svojho prípadného dlhu alebo akých-
koľvek pochybnostiach pri platení po-
istného vždy najprv kontaktovali svoju 
pobočku Sociálnej poisťovne. Sociálna 
poisťovňa im poskytne všetky potreb-
né informácie, ponúkne im možnosť 
splátkového kalendára a poradí po-
stup, ako dlh riešiť. Po konzultácii so 
Sociálnou poisťovňou môže mať každý 
dlžník istotu, že svoj dlh skutočne rieši 
a nestal sa obeťou podvodu.

Ak však odvádzateľ poistného 
zistí, že mu vznikol dlh voči Sociálnej 
poisťovni je v jeho záujme, aby situáciu 
riešil. Predíde tak narastaniu dlhu pre 
penále za každý deň omeškania platby, 
ale aj problémom spojeným s neskor-
ším vymáhaním dlhu napríklad pri 
exekúcii. Sociálna poisťovňa však má 
na to presne stanovený postup a tak je 
v tomto prípade jediné rozumné rieše-
nie dlhu, obrátiť sa priamo na Sociálnu 
poisťovňu na niektorej z jej pobočiek.

Sociálna poisťovňa upozorňuje 
na pokus o podvod klientov

» Zdroj: SP
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MIRAD MÁ 

KÚPEĽŇU PRESNE 
PRE MŇA!

Kompletný prehľad akcií a výpredajov nájdete na  www.mirad.sk   |   Bardejovská 23, Prešov
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Závesné WC CITY 
Cersanit  s clean on 

– otvoreným oplachom
bez dosky 

 180,52 € 61,90 € 
136,70 €

Plechová vaňa TANZA 
150x70 cm
bez nožičiek 

193,60 € 
276 €

Vaňa TULIP ROTH 150 cm
ľavá/pravá

252,80 € 
300 €

Vaňa TULIP ROTH 160 cm
ľavá/pravá

99,95 € 
114,88 €

Závesné WC ARTECO 
Cesranit s clean on 

– otvoreným oplachom
bez dosky

41,95 € 
47,58 €

Sedátko ARTECO 
duroplast
spomaľovacie

147,60 € 
369,56 €

Sprchovacie dvere Pivot 
RAVAK  90 cm
ZĽAVA 60%

125,20 € 
313 €

Sprchovacie dvere posuvné 
RAVAK  90 cm
ZĽAVA 60%

ČIERNA AKO UHOĽ
matná, umývadlová aj vaňová batéria 

ART DECO AKO TREND
séria Cape Town black

VIDIECKA AKO DREVO
v sérii Massive 
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u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 17 . 5.

Bref 
WC blok  
• rôzne druhy

279

8 x 120 ml

(1 l = 2,91)

960 ml

Zmrzlina
• rôzne druhy

299

480 g

(1 kg = 6,23)

Camembert

149
-44%

cena za 1 kg

2.69

Losos
• f�leta v celku
• s kožou
• bez kost�

149
-31%

cena za 1 kg

2.19

139
-30%

cena za 100 g

1.99

Med kvetový 333
950 g

(1 kg = 3,51)

085

250 g

(1 kg = 3,40)

Smotanová 

089

-31%
cena za 1 kg

1.29

Banány
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095

1,5 l

(1 l = 0,63)

Kelt  
• svetlé výčapné pivo

Bref 
WC blok  
• rôzne druhy

• v ponuke aj Spišiacka 
Jahodovica 1 l za 11,99 €

mäso 
v skle  
• rôzne druhy

249

500 g

(1 kg = 4,98)

089

-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l

1.49*799
1 l

40 % 
alkoholu359

920 g

(1 kg = 3,90)

599
1,2 kg

(1 kg = 4,99)

125 tabliet

1599
• v ponuke aj Mletá káva 

2 x 500 g za 4,99 €

329
3 kusy

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

OD PONDELKA
17. MÁJA
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16. mája 1929  
Akadémia filmových umení a vied po prvýkrát udelila ceny za zá-
sluhy, známejšie pod menom Oscar 

Výročia a udalosti 17. mája 1632  
Tridsaťročná vojna: švédske vojsko pod vedením Lennarta Torsten-
ssona dobylo Mníchov 

Výročia a udalosti

V pohorí Považský Inovec severne 
od obce Nitrianska Blatnica sa týči 
vrch Marhát. Na jeho vrchole sa na-
chádza 17 metrov vysoká rozhľad-
ňa ponúkajúca prekrásne výhľady 
na široké okolie. Cestou vás pod 
úbočím Kozieho chrbta očarí útul-
ný kostolík s vežou a pustovňou.

Výstup na Marhát môžete podniknúť 
z obce Nitrianska Blatnica. Jeho vrchol 

je od dediny vzdialený približne 5 kilo-
metrov. Vydajte sa naň zelenou znač-
kou, ktorá začína na námestí. Zhruba 
po dvoch kilometroch sa asfaltka mení 
na štrkovú cestu a ponára sa do lesa.

Očarí vás Rotunda sv. Juraja
Cesta na vrch Marhát vedie Náučným 
chodníkom Považský Inovec a tak 
počas trasy natrafíte na viacero infor-
mačných panelov. Vďaka prvým dvom 
z nich sa môžete bližšie zoznámiť s his-
tóriou i súčasnosťou obce Nitrianska 
Blatnica. Ďalší infopanel umiestnený 
pri poľovníckej chatke prezrádza veľa o 
živote sv. Huberta, patróna poľovníkov. 
Pri najbližšom turistickom rázcestníku 
opustíte zelenú značku a budete pokra-
čovať po žltej ku Rotunde sv. Juraja. Cez 
bránu sa dostanete do malého útulného 
kostolíka s vežou a pustovňou. Táto ná-
rodná kultúrna pamiatka sa nachádza 
na malom skalnom ostrohu severne od 
obce nad lesíkom zvaným Háje a pod 
úbočím Kozieho chrbta. Aj tu je pre náv-
števníkov pripravený informačný panel. 
Prezrádza, že kostolík pochádza z prvej 
polovice 9.storočia, a dnešnú podobu 
získal po obnove v 16. storočí a prestav-
be v 17. storočí. Asi dvesto metrov od 
rotundy je možné doplniť si z prameňa 

zachyteného v betónovej šachte zásoby 
vody. Potom už nasleduje strmé stúpa-
nie vedúce dubovo-hrabovým lesom, až 
kým sa nedostanete do sedla Marhát, 
kde je umiestnený posledný informačný
panel náučného chodníka Považský 
Inovec, ktorý vás zoznámi s osídlením 
tohto historického hradiska.

Železný kríž i rozhľadňa 
na Marháte
Nasleduje cesta na samotný vrchol po 
červenej značke a potom výstup na 17 m 
vysokú rozhľadňu, ktorá vám poskytne 
výhľad na pohorie Tribeč, Považský Ino-
vec, Vtáčnik a Biele Karpaty od Beckova

až po Devín a na druhej strane od Ga-
lanty až po Nováky. Vedľa rozhľadne 
stojí desať metrov vysoký kríž. Postavili
ho tam v roku 1947 občania Nitrianskej
Blatnice ako symbol vďaky, že obec ne-
postihli materiálne hrôzy druhej sveto-
vej vojny. Na kríži je umiestnená tabuľka
s nápisom „Bože, ochraňuj turistov!“ 

Potom ako si vychutnáte prekrásne 
výhľady z rozhľadne a pokocháte sa oko-
lím, môžete si oddýchnuť a posilniť sa na 
odpočívadlách a následne sa rovnakou 
cestou vrátiť späť do Nitrianskej Blatnice.

zdroj informácií a foto
obec Nitrianska Blatnica

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Doprajte si prekrásne výhľady
z rozhľadne na Marháte

ZDRAVIENajčítanejšie regionálne noviny

Z rozhľadne sa núkajú prekrásne výhľady.

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA

Rozhľadňa na Marháte.

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA
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GRILOVA KA A  NA STÔL?
WWW.CIMBALAK.SK

Špeká kyÚdená ba ová
slanina

Valašské gril
klobásky

Zolly
klobása

Údené
Bavorské
koleno

Alpská sušená
slanina

Be arské gril
klobásky
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PREPICHY
        POD CESTY
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OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk       www.promontglass.sk           0918 623 064

19. mája 1900  
v Londýne bola podpísaná zmluva ohľadne Dohovoru o ochrane 
voľne žijúcich živočíchov, vtákov a rýb v Afrike

Výročia a udalosti

21. mája 1964  
Arno Allan Penzias a Robert Wilson detegovali kozmické mikrovln-
né reliktové žiarenie, ktoré potvrdzuje teóriu Veľkého tresku 

Výročia a udalosti

„Náboženská sloboda je podstatou 
všetkých ľudských slobôd, pretože sa 
týka svedomia – neoddeliteľne prinále-
ží k dôstojnosti každého človeka. Nábo-
ženská sloboda nesmie byť pošliapaná 
nijakou vládou, žiadnym politikom ani 
osobným záujmom.“ 

Vyhlásil to kardinál Mauro Piacenza 
pri príležitosti vydania Správy o stave ná-
boženskej slobody vo svete, ktorú pápež-
ská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi 
zverejnila 20. apríla 2021.

Náboženská sloboda. Svedomie. 
Dôstojnosť. Bežne sa nad týmito slovami 
– a ich súvislosťami – možno veľmi neza-
mýšľame, pretože v krajine, v ktorej žije-
me, sa nemusíme báť krutého prenasledo-
vania ani perzekúcie za to, čomu veríme 
a čo vyznávame.

Naša viera či náboženské presvedče-
nie sa môže stretnúť (a určite sa aj stretá-
va) s nepochopením, alebo výsmechom – 
ten naša spoločnosť nezakazuje. Zostáva 
len úlohou jednotlivca, aby dokázal, či je 
schopný mať v úcte a rešpektovať druhého 
človeka. Existujú však krajiny, kde nepo-
chopenie či výsmech naberajú celkom iné 
rozmery... Čo tu stojí sloboda?

Asiu Bibi z  Pakistanu, ktorá bola fa-
lošne obvinená zo zločinu rúhania, stála 
takmer 10 rokov života, keď čakala vo 
väzení na popravu, kým napokon zvíťa-
zila spravodlivosť. Mnohé rodiny v Afrike 
za ňu platia stratou domova či blízkych. 
Kresťanov v  Iraku stála táto sloboda 

takmer úplné vyhladenie ich komunity. A 
Leah Sharibu z Nigérie, unesená skupinou 
Boko Haram ešte ako 14-ročná, za ňu platí 
už tri roky – pretože sa odmietla vzdať svo-
jej viery, teroristi ju neprepustili, ale roz-
hodli si ju nastálo ponechať ako otrokyňu.

Správa o  stave náboženskej slobody 
vo svete hovorí, že právo na náboženskú 
slobodu nebolo v období rokov 2018 – 2020 
rešpektované až v 62 krajinách zo 196 kra-
jín sveta, čo predstavuje 31,6 %. Zrieknutie 
sa náboženstva alebo zmena vierovyzna-
nia pritom vedie k vážnym právnym a/ale-
bo sociálnym dôsledkom až v 42 krajinách 
sveta (21 %) – hrozby siahajú od drsného 
vylúčenia z rodiny až po neľútostný trest 
smrti.

Nebojme sa, a pozdvihnime hlas v 
mene tých, ktorí nemôžu alebo nesmú ho-
voriť sami za seba. Za tých, ktorí sú po ce-
lom svete prenasledovaní pre svoju vieru.

Správu o stave náboženskej slobody vo 
svete nájdete na: www.acnslovensko.sk/sprava

Čo stojí sloboda?

» Zdroj: ACN

presovsko.sk
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F&H Tools s.r.o. pôsobí ako poskytovate  per r
v N r rstvo.

N r r s  Augsburgu pr
Mníchove v Nemecku. S r v r s rokom 

.

Pr r rmínu nástupu:

 Úspešne  
 Z r r r r r e 
 Výr re pr r u 
 R r  
 Pr r r y 
 N u

 
 Progra  

 sústr r r v 
 Výroba vysoko pr robkov pomocou výrobných nákresov 
 Samostatná kontr r l

 Ú re 
 Pr u 
 V r u 
 V r r k 
 N u

 U r v 
 Vyber r u 
 B ru vrátane prepr tr ru 
 N r repravných prostr o a

 Ú r re 
 R r  
 Pr u 
 F a 
 N u

 S r r r ravárenských pr h  
 výrobných halách 
 Ú r r rov pr y 
 Upr r í 
 Z r a 

V V Pr V ( rátane 
stov) rmínu 

nástupu na e  tools.eu
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� STRIEKANÁ PUR PENA
� FÚKANÁ CELULÓZA
� MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

� STRIEKANÁ PUR PENA
� FÚKANÁ CELULÓZA
� MONTÁŽ SADROKARTÓNOOOOOOOOOVVVV

0951 636 225
85
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- nemecká / slovenská PZ, 
   výhodné platové podmienky + príplatky
- ubytovanie zdarma, príspevok na dopravu
Kontakt: 0917 650 018, nemecko@modd.sk

-  výhodné pracovné podmienky,  doprava 
    a ubytovanie zdarma , viac info 0915 971 823

P O N U K A   P R Á C E
Zdravotná sestra s nemeckým 
uznaním vzdelania Anerkennung / Urkunde 2/ 
Mobilná starostlivosť o pacientov v Nemecku

Práca v ČR

20. mája 1990
Hubblov vesmírny ďalekohľad poslal na 
Zem prvé snímky

Výročia a udalosti

presovsko.sk
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Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Príjmeme 
 skladníkov 

do automobil. výroby 
na TPP v Malom Šariši. 

Práca na 3 zmeny.

Mzda od 872€ + odmeny. 
Stravné lístky 4€/kus/deň. 

email: presov@mahax.sk

 

Turnusová 

0903 717 998
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PRÁCA PRE 
ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- Hľadám skupinu elektrikárov, alebo 
  aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí firma
- Zabezpečíme náradie a firemné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky 

36
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- 12 hodinové zmeny
- Priemerný mesačný zárobok 880 eur v čistom
- Ubytovanie a dopravu zabezpečíme
- Základná hodinová mzda 3,58 eur/hodina + príplatky

0915 /953 631
Adresa : Šaľa, P.Pázmáňa 49/3 , budova Merus (bývalý hydrostav)

e-mail: request@request.sk, mobil : 0915/953 631
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Prijmeme zamestnancov na
VÝROBU BAGIET a SENDVIČOV

do Sládkovičova
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Prešove

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. POS nutný.

85
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35
1info@c-group.sk I 0903 431 350

nabor@c-group.sk I 0910 431 545

PRIJMEME

3000 EUR/
mesačne Brutto

Mäsiara
(Rakúsko)
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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
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 stále dostatok ponúk

-dň y 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 dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMIENKY I  ZÁLOHY
UYBOTVANIE

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091

0944 113 140

Z Ľ A V A 

25%
DO 31.5.

2021
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