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Týždenne do 42 810 domácností

Prázdniny by bolo treba premenovať
Prázdniny ako slovo s veľkou pravdepodobnosťou vznikli zo základu
„prázdno“. Ja by som toto letné obdobie skôr nazýval „plniny“.

ninové tábory a prázdno už vôbec nie.
Moje plniny, tak isto ako toto letné obdobie mnohých mojich rovesníkov, ma
naplnili zážitkami a spomienkami na
celý život.
Boli ste niekedy kúpať koníka?
Už teraz, na ich začiatku, som sa
vždy tešil k starej mame na Považie, Spúšťali ste niekedy hracie hodiny?
alebo k prababičke na Chodsko. U jed- Bielili ste na slnku posteľnú bielizeň?
nej aj u druhej ma pravidelne čakalo Viete, že koberce sa vlastne ani neprali,
množstvo dobrodružstiev, zaujíma- ale špina sa z nich vybúchavala drevevých činností, zážitkov. Na Chodsku nými lopatkami na plochom kameni či
som sa k prababičke pridal každé ráno, privezenej lavičke pri vode? Vy možno
chodili sme na celý deň do Múzea Jana daktorí ešte áno, ale vaše deti už asi
Sladkého Kozinu, v ktorom bola kus- nie. Ale je len vo vašich rukách, vás,
tódkou a ja som tam turistom púšťal dospelých, aké detstvo pripravíte dehracie hodiny. „Kdyby ty muziky neby- ťom a aké spomienky naň si budú niesť
ly“ mali návštevníci najradšej. A potom celým životom. Veď aj dnes žijú starí a
ešte „Domažlice sů pěkný městečko“. prastarí rodičia. Aj dnes žijú rodičia,
Tú mám dodnes v lete v ušiach. A cho- ktorí pre pracovné povinnosti nemajú
dili sme na čučoriedky, prababička čas. A aj dnes žijú deti, túžiace po zápiekla chodské koláče a bolo úžasne. Aj žitkoch.
so šantením na kúpalisku Babylon. Na
Možno iba život je iný, taký akýsi
hranici s Nemeckom.
šedivejší. Vraj jednoduchší. Na výzvu
U starej mamy na Považí sme cho- na poštu sa už dávno nemusí, mobil
dili právať koberce na Váh, kosiť lúky, má každý a kto by dnes pral koberce či
na sená, so susedovie koníkom na obracal seno? Veď to sa...
rôzne dobrodružné výpravy. Alebo len
Všetko sa... Iba zážitky
tak, „na repík“. Na jej parené buchty, sa nevymyslia, tie musínaložené na celom kuchynskom stole me zažiť.
nikdy nezabudnem. Raz za dva týždne
Pekné „plniny“, milí
telefonát s rodičmi „na výzvu“. To už čitatelia!
ani mnohí nevedia, čo je. Na určitý čas
som bežal na poštu a v určenú hodinu
nastalo spojenie.
Cez moje plniny neexistovali táboroví „animátori“, neexistovali prázd» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

na kompletné žulové pomníky

1-hroby, 2-hroby žulové
Zľavy pre dôchodcov

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu peňažný príspevok

 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

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

LAMPÁŠ A VÁZA ZDARMA
pri objednaní kompletného pomníka

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,
konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie, obnova
písma. BEZ ZÁLOHY.
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA
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1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
americký krížnik USS Vincennes zostrelil civilné dopravné lietadlo
Airbus A300 spoločnosti Iran Air

●
●
●
●
●

seriózne, kv
alitne,
bez zá

lohy
Nové pomníky - žula, terazzo
doprava ZD ,
ARMA
Krycie dosky, sekanie písma
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
Dlažba, betónové chodníky

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

16-0039

Inovátori sú podnikatelia, ktorí majú
odvahu prekonávať prekážky. Sledujú
nové trendy a premieňajú ich na príležitosti, realizujú zmeny a opravujú svet.
Pred rokmi sa začali podnikatelia stretávať v Podnikateľskej univerzite. Učili
sa podnikaním priamo v podnikoch a
namiesto skúšok vytvárali nové výrobky
a služby. Zdieľali spoločné podnikateľské
princípy tak, aby inovácie prospievali ľuďom a prírode, aby sa rozvíjali rešpekt,
dôvera a spolupráca. Podnikatelia, ktorí
za 30 rokov vybudovali úspešné firmy,
spojili sily – inovátori, priemyselní dizajnéri, strojári, priemyselní inžinieri,
experti na digitalizáciu, dátovú integráciu a analytiku, obchodníci a marketéri,
odborníci na medzinárodnú prepravu,
technológie, výrobu, logistiku, testovanie
a skúšanie výrobkov. Známi podnikatelia
založili inovačnú sieť Inovato – www.inovato.sk
Pridávajú sa k nám mladí ľudia vo
veku našich detí, ktorí sa vracajú zo zahraničných univerzít a rozbiehame s

nimi inovatívne firmy. Je medzi nami aj
komunita OZ Dobrý Pastier a tak na spoločných projektoch spolupracujú podnikatelia s ľuďmi, ktorí sa dostali na okraj
spoločnosti. Repasujú sa staré nábytky a
zariadenia, prerábajú sa staré budovy na
domy sociálnych služieb, triedia nepodarky z výroby, budujú spoločné farmy a
podniky.
Okrem toho pracujeme na projektoch zameraných na automatizácia práce
v priemysle a v poľnohospodárstve, čistenie vzduchu, vody a materiálov, spracovanie odpadov, elektro bicyklov a ľahkých
elektrických vozidiel, zelenej energetiky,
modulárnych stavieb, digitálnych systémov pre zlepšenie fungovania firiem a
kvality života. Nerozumné rozhadzovanie eurofondov a prázdne reči politikov
nezlepšia život v našej krajine. Musíme
si krajinu opraviť sami
– podnikatelia, samosprávy a proaktívni
ľudia v regiónoch.
Pripojte sa k našim
platformám Inovato,
Regstart alebo Podnikateľská
univerzita.

75-49

Inovácia nie je čarovné slovíčko, ktoré
otvára pokladnicu s eurofondmi. Je to
základ evolúcie a zlepšovania života.
Inovácia pridáva hodnotu výrobku alebo službe a odstraňuje škodlivé funkcie.

66-0143

Opravujeme krajinu

Výročia a udalosti
Iveta Radičová sa stala prvou premiérkou
Slovenska

3. júla 1988

8. júla 2010
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Prí�te si aj vy pre Pôži�ku
teraz so z�avou z úroku až do 50 %.
Viac informácií vám radi poskytneme v našej pobo�ke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
Výška z�avy z úroku a odmeny je závislá od výšky Pôži�ky.
Príklad výpo�tu ro�nej percentuálnej miery nákladov Pôži�ky po zoh�adnení 50 % z�avy z úroku (RPMN):
celková výška Pôži�ky: 30 000 EUR, výška mesa�nej splátky: 372,86 EUR, poplatok za poskytnutie: 0 EUR, po�et
splátok 96, doba splatnosti 8 rokov. Štandardná úroková sadzba: 4,45 % p. a. (xná), RPMN: 4,61 %, celková �iastka,
ktorú zaplatíte: 35 794,56 EUR. Po zoh�adnení odmeny za celé obdobie splácania: úroková sadzba: 3,9 % p. a. (xná),
RPMN: 4,04 % a celková �iastka, ktorú zaplatíte: 35 042,56 EUR. Odmena vám bude vyplatená za riadne splácanie
každý rok vo výške až 94 EUR, t. j. dohromady u nás získate odmenu až 752 EUR.
Raiffeisen pôži�ka je spotrebite�ský úver a môže by� poskytovaná bankou v rámci akcií pod ozna�ením PARÁDNA
PÔŽI�KA alebo Parádna pôži�ka alebo Pôži�ka.

32-0074

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

PARÁDNA PÔŽI�KA
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Učitelia nechcú vyučovať

08 STAVBA8
stavba
»Kúpim haky lešenie. Tel.:
0908 532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
»Predám 4 - ročnú červenú
kravu, 1x otelená, pripustená, dojí 7 l na 1 podoj, cena:
700€, Chvojnica. Tel.: 0911
850 747.
»Predám ľahký vápencový
kamen /tuf/. Cena dohodou. Tel.: 0918 458 359
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport

11

13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj

13

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
»Sympatická 55 r. hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel.: 0944 724 181

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

r. v. 2020/2021

137,16 €

62,90 €

v pneuservise alebo online

w w w. m i kon a. sk
S FIT EQ

37-0080

VÝP RE DA J

07 REALITY7 / iné
reality/iné
»Vymením 3-izbový prerobený byt v Piešťanoch za
rodinný dom v Piešťanoch
plus doplatok. Tel.: 0907
064 722

225/60 R 17 99H

v Turčianskom Svätom Martine sa začal (dvojdňový) prvý celoslovenský zjazd Demokratickej strany, na ktorom 446 delegátov okresných
a miestnych organizácií a viacero ústredných,
okresných a miestnych funkcionárov strany
zvolilo Jozefa Lettricha za predsedu strany

02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»CZ 175 Jawa 250, 350, Pionier, Stadion, Mustang,
Simson, Jawa 90. Kúpim
tieto motorky. Tel.: 0915
215 406

Výročia a udalosti

01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1
»Predám Škodu Felícia
kombi, 2001. Tel: 0905 516
776

Ešte stále je štandardom to, že
si učiteľ sám kupuje pomôcky, keďže
škola nemá prostriedky na samozrejmosti. Niekedy nie sú ani kvalitné alebo aspoň dajaké učebnice. Obsahová
reforma je iba snom, učitelia musia učiť
Táto situácia sa zhoršuje. Ak si ľu- to, čo už nekorešponduje s potrebami
dia mimo škôl myslia, že sa ich to netý- súčasnosti. Čelia výsmechu, že učia zaka, mýlia sa. Nedostatok učiteľov, častá starane to, čo žiak v živote nebude pofluktuácia, neodborné vyučovanie sa trebovať. Kritike čelia aj pre testovania,
závažným spôsobom odráža na kva- v ktorých žiaci kvôli zlému nastaveniu
lite vzdelávania. Ak ste aj odporcom zlyhávajú.
zvyšovania platov učiteľov, platí to, čo
Nekončiaca byrokracia, ktorú si
na celom svete: málo peňazí = malá často vymýšľajú riaditelia, tiež nie je
kvalita. V oblasti školstva môže byť (je) motivačným faktorom. Školy sú personekvalita fatálna.
nálne poddimenzované, učitelia musia
Od učenia žiakov odrádzajú aj iné plniť viacero úloh, neraz bez odmeny.
fakty, ktoré vlády prehliadajú. Naopak, Tieto práce si prenášajú domov, kde by
podrážajú učiteľom nohy, a tým znižu- mal byť relax po psychicky náročnom
jú ich status a verejnú mienku o nich. výchovno-vzdelávacom procese, ktorý
Hoci by mali ďakovať, že v školstve zo- bývaval prioritou. Za toto dostanú plat,
stávajú.
za ktorý v mnohých regiónoch nemajú
Učitelia narážajú na bossing, mob- ani na bývanie.
bing. Stačí, aby mali názor a suvereJe hlúpe obmedziť nezáujem vynitu. Systém to nerieši. Ak si k tomu učovať na plat. Rovnako je hlúpe neprirátate pravidelné a neraz neodborné uznať, že plat súvisí s kvalitou. A najútoky rodičov (žiakov), tak tu máme do- hlúpejšie je nepozrieť sa na iné vplyvy,
pady na psychiku učiteľov. A ak je ria- ktoré môžu spôsobiť, že naše deti budú
diteľ ten, čo útoky zametá pod koberec, čeliť nestabilite, chaosu a častému
tak sa učiteľ ocitne v bezradnej situácii. striedaniu učiteľov s rôznou úrovňou
Problémom je aj výberové konanie kvality. Plánovať reformu v tejto situána riaditeľa, keď sa ním môže stať ne- cii je príkladom politickej povrchnosti.
kvalitný, byrokratický, ale zriaďovateľovi lojálny človek, ktorý nasledujúcich
5 rokov terorizuje učiteľský zbor. Taký
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
štýl zasiahne aj žiakov, aj rodičov.
pedagóg ZŠ a VŠ
Zistilo sa, že časť učiteľov sa dlhodobejšie nevidí v školstve. Pravidelne
sa konštatuje nedostatok (kvalitných) pedagógov. Študenti učiteľstva zase nechcú vyučovať.

7. júla 1945

Občianska
riadková
inzercia

0905 746 988

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

ETERNITOVÝCH STRIECH
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0910 336 600 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-205

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

63-10

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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 novinách, PN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

47-070

Príklad:
RP PN 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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0905 746 988

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

PALIVOVÉ
DREVO

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO
Pre okresy PN, NM a MY
DOPRAVA ZADARMO

0948 308 448

22 119 0011

Viac informácií na tel.:

KVALITNÉ
VIZITKY 0905 746 988

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

16-01

POLIENKA BUK, HRAB

CIA
R
E
Z
IN
988
46
0905 7
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0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
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Povinnosť účastníkov letných táborov
Účastníci táborov budú musieť mať
negatívny výsledok PCR testu. Šéf
rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský pripomenul, že PCR testy
budú pre deti, ktoré v letných mesiacoch navštívia letný tábor, preplácané štátom.
Účastníci pobytových táborov trvajúcich viac ako štyri dni sa budú musieť
preukázať negatívnym výsledkom PCR
testu na ochorenie COVID-19 nie starším
ako 72 hodín od doručenia výsledku.
Táto povinnosť neplatí pre deti do desiatich rokov, zaočkované osoby a pre tých,
ktorí prekonali ochorenie COVID-19.
Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva SR k zotavovacím podujatiam pre deti a mládež, ktorá je účinná od
pondelka (28. 6.).
Táto povinnosť sa týka zotavovacích
podujatí, pod ktoré spadajú pobytové
tábory. „Zotavovacie podujatie je organizovaný pobyt najmenej piatich detí a
mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší
ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia
a zvýšenie ich telesnej zdatnosti,“ spresnila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.
Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír
Lengvarský 16. júna pripomenul, že PCR
testy budú pre deti, ktoré v letných mesiacoch navštívia letný tábor, preplácané
štátom.
Pred nástupom do detského tábora
je potrebné predložiť vyhlásenie o bez-

infekčnosti a potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti. U detí potvrdzuje bezinfekčnosť písomným vyhlásením rodič
alebo iný zákonný zástupca. Vo vyhlásení sa uvádza, že dieťa alebo iná fyzická
osoba prítomná na akcii nejaví známky
akútneho ochorenia a ani v priebehu 14
dní pred odchodom neprišlo dieťa alebo
iná osoba prítomná na akcii do styku s
osobou chorou na infekčné ochorenie.
„Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
rodičovi, respektíve zákonnému zástupcovi dieťaťa, vydá pediater najskôr jeden
mesiac pred začiatkom detského tábora,“ spresnila Račková. Na účel výletov
detí ÚVZ organizátorom odporúča využívať súkromnú hromadnú dopravu.
Organizátor musí mať podľa Račkovej zabezpečený priestor na izoláciu
osôb. Izolácia a následne odvoz z akcie
infekčne chorého alebo podozrivého z
nákazy musia byť zabezpečené bezodkladne. „O situácii musí byť okamžite
informovaný príslušný regionálny úrad
verejného zdravotníctva. V prípade potvrdeného výskytu infekcie bude akcia
ukončená, budú nariadené potrebné
protiepidemické opatrenia pre osoby a
vo vzťahu k užívaným priestorom,“ opísala Račková. Organizátori tiež musia
podľa hovorkyne vykonávať zvýšený
zdravotný dohľad počas trvania tábora
či opakovane informovať účastníkov tábora o platných protiepidemických opatreniach.

Predaj a rozvoz po celej SR

zjX¤U~jb
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-30%

» red
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Piešany

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

-20%

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

åŸĘŅŞţǄåĹĜƋŸĩţŸĩ
UkěǉĊƆxăĊƑǉƁƁŏØǄåĹĜƋÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ
UkF)ěǉăăxƆƗăĊǉǉƆØĩŅŸĜÏåÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ

S

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

U
D
O

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

K 7
Výročia a udalosti
druhá svetová vojna: začala sa najväčšia tanková bitka v histórii –
Bitka v Kurskom oblúku

5. júla 1943
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9
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8
7
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13 121 0368

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
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Vo veľkochove pri Lučenci
odhalili africký mor ošípaných
Prvý tohtoročný prípad výskytu
afrického moru ošípaných medzi
domácimi ošípanými potvrdilo Národné referenčné laboratórium pre
africký mor ošípaných vo Zvolene.

komorou. Jedinou cestou, ako znížiť
riziko šírenia v prírode, je pristúpiť na
radikálne zníženie stavov diviačej zveri. Každý ulovený kus má byť skontrolovaný veterinárom. Zároveň MPRV SR
rokuje aj so spracovateľmi divinového
Ide o veľkochov v okrese Lučenec, mäsa a obchodnými reťazcami, aby
nákaza sa vyskytla v jednej hale, ktorú sme zrýchlili a zefektívnili kontroly s
veterinári izolovali a pravidelne testujú cieľom zaistiť, že sa na pulty dostane
celý chov. Ministerstvo pôdohospodár- absolútne čerstvé a kvalitné mäso.
stva v spolupráci so Štátnou veterinárMPRV SR spotrebiteľov ubezpenou a potravinou správou SR pristúpilo čuje, že diviačie mäso na pultoch je
k okamžitým krokom na zastavenie zo zdravotného hľadiska bezpečné a z
šírenia nákazy.
hľadiska výživy pre ľudský organizmus
,,Na základe môjho rozhodnutia energeticky hodnotné.
vznikla na ministerstve pracovná skupina, ktorá prinesie odborné návrhy
ako v takýchto prípadoch postupovať.
Doterajším zisťovaním sa nepreukázalo, že domáce ošípané prišli nejakým
spôsobom do kontaktu s diviačou zverou, u ktorej sa nákaza v okrese Lučenec potvrdila už skôr. Spôsobov, ako sa
mohol africký mor do veľkochovu dostať je však viac – či už na oblečení ľudí,
na motorových vozidlách, prostredníctvom hmyzu, či hlodavcov. Pracovná
skupina má priniesť konkrétne riešenia
ako zabrániť zavlečeniu a rozširovaniu
moru diviačou zverou do domácich
chovov, aby sme zamedzili ďalším škodám,“ uviedol minister Samuel Vlčan.
Zástupcovia ministerstva už ro» red
kovali aj so Slovenskou poľovníckou

PONÚKAM PRÁCU
v priem. parkoch v N. M. nad Váhom a Dubnici nad Váhom
UPRATOVACIE A ČISTACIE PRÁCE

Mzda: 3,60 € / hod. v čistom , za víkend: 4,00 € / hod. v čistom
STROJNÍK S VP SKUPINY T

Mzda: 3,80 € / hod. v čistom , za víkend: 4,20 € / hod. v čistom

KONTAKT:

0948 626 438

32-0089

VYPLÁCAME KAŽDÝ TÝŽDEŇ ▪ NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ

na plný pracovný úväzok, TPP.
Náplň práce: upratovanie kancelárskych priestorov
+ sociálne vybavenie a šatne zamestnancov.
Lokalita: Nové Mesto nad Váhom, Kočovská ulica.
Mzda: 4€/1 hod.
Nástup: ihneď
Kontakt: Martina Samuhelová, 0948 140 889

13 121 0363

PONÚKAME PRÁCU UPRATOVAČKY

HĽADÁME
UPRATOVAČKU/ČA
do objektu v Novom Meste nad Váhom
Mzdové ohodnotenie : 3,5 € /h netto + odmeny
Pracovná doba : ranná /poobedná

SBS GUARDING s. r. o.

0919 295 135

Výročia a udalosti
Sviatok svätých Cyrila a Metoda – štátny
sviatok SR

5. júla

SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky

príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove a okolí

BILLA Piešťany Mzda: 3,58 €/h. brutto

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Kaufland Piešťany Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď. POS nutný!

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

PN21-26_strana-
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36-0002

na tel. č.

52-0111

V prípade záujmu volajte

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

36-0002

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ
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od utorka 6. 7.
U nás si nemusíte
vybera� medzi

�erstvos�ou,
kvalitou a cenou.
Smotanový
jogurt
• rôzne druhy

200 g

0

60 kusov

29
(100 g = 0,15)

Vajcia „M“

-21%

-40%

3.19

• údená

Pepsi/
Pepsi Max/
7UP/Mirnda/
Mountain Dew

2,5 l

0

79
(1 l = 0,32)

Kuracia šunka
• krajaná
• rôzne druhy

2

2.99

49
(1 kg = 7,90)

Marhule

Nitan/Paprkáš
• krájaný

200 g

1

1

(1 kg = 6,63)

1

79

300 g

99

(1 kus = 0,08)

cena za 1 kg

3 x 105 g = 315 g

Liptov Parenica

4

99

59
(100 g = 0,80)

300 g
Viedenské
mini párky

1

99
(1 kg = 6,63)

PN21-26_strana-
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33-0024

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 22. 6. 2021.

Ponuka tovaru platí od 6. 7. do 11. 7. 2021 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.

POLiTiCká inZeRCiA / SPOMÍnAMe, SLUŽBY
Brav�ové karé

PiešťAnSkO

• bez kost, v celku

od utorka

9

6. júla

cena za 1 kg

-32%
5.19

3

49

150 g

-44%
1.59*

Babino

0

89

• tavený syr v �revku

(100 g = 0,59)

950 g

Caebert

4 x 120 g
480 g

2

3

33

Med
kvetový

99

(1 kg = 3,51)

(1 kg = 6,23)

R
Rybí
šalát
v ajonéze

Tekutý prací
prostedok

• rôzne druhy
• v ponuke aj
Prací prášok
54 pracích dávok
za 7,99 €
• v ponuke aj Persil
Duo Caps 42
pracích dávok
za 7,99 €

60 praní

-42%
13.99*

7

99
(1 pranie = 0,13)

440 g

1

99
(1 kg = 4,52)

Brav�ové
äso
v skle

• rôzne druhy

1,5 l

2

29
(1 kg = 4,58)

11 kg

-36%
1.55*

Corgo�
• svetlé
vý�apné
pivo

0

99

Suché krmivo
pre psy

(1 l = 0,66)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 22. 6. 2021.

7

99
(1 kg = 0,73)

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Ponuka tovaru platí od 6. 7. do 11. 7. 2021 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.
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500 g

BÝVAnie
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HĽADÁME
SADROKARTONISTOV

87-0050

TEL.: +421 950 301 301

85_0321

PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA HRADENÉ
FIRMOU
- 11 - 14 EUR /HOD.
- ZABEZPECENIE NÁRADIA A FIREMNÉHO
AUTA
- PRÁCA NA TPP ALEBO NA ŽIVNOST

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

INZERCIA

0905 746 988

PN21-26_strana-
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Očkovanie proti ochoreniu COVID-19
už aj u ambulantných lekárov

www.
pracujvnitre
.com

Záujemcovia o očkovanie proti
ochoreniu COVID-19 sa už budú
môcť zaočkovať aj u svojho lekára. Od 1. júla sa spustí očkovanie u
všeobecných lekárov pre dospelých
a všeobecných lekárov pre deti a
dorast. Očkovať sa bude vakcínou
Comirnaty od spoločnosti Pfizer-BioNTech.

prihlasovať do takzvanej čakárne, ale
priamo u svojho obvodného lekára.
Ten si bude mať možnosť pacientov
objednať na očkovanie sám, či už telefonicky, sms správou alebo emailom.
Keďže vakcinácia v ambulanciách nie
je povinná, je dobré si vopred zistiť či sa
váš lekár do očkovania zapojil. Každý
zaočkovaný bude môcť na stránke korona.gov.sk požiadať o medzinárodný
Rezort zdravotníctva chce, aby očkovací certifikát.
bolo očkovanie čo najdostupnejšie.
Ambulantní lekári pre dospelých
„Záujemcovia o očkovanie proti CO- a pre deti, ktorí majú záujem zapojiť sa
VID-19 už nemusia navštíviť očkovacie do očkovacieho procesu, sa môžu pricentrum či čakať na možnosť výjazdo- hlásiť cez webovú stránku Ministerstva
vého očkovania,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva, kde nájdu na jednom
zdravotníctva. „Očkovanie v ambu- mieste aj všetky potrebné linky a matelanciách bude prebiehať štandardným riály k očkovaniu.
spôsobom, pričom ambulancie majú
možnosť očkovať len svojich kapitovaných pacientov. Rozdiel oproti vakcinačnému centru bude v tom, že celý
proces od objednania na očkovanie,
cez realizáciu, až po záznam do systémov, vykoná ambulancia. Objednávanie vakcín a ich distribúcia budú zabezpečené v spolupráci s lekárňami,“
informoval rezort zdravotníctva.
Objednáte sa priamo u svojho lekára
Zaočkovať sa bude možné nielen vo
veľkých mestách, ale aj v zdravotníckych zariadeniach v menších obciach.
Záujemcovia sa nebudú na očkovanie

Najčítanejšie regionálne noviny

MESAÅNE
SI VIEŠ
ZAROBIú
Aĉ 950 €

ZABEZPEÅENÉ
UBYTOVANIE

MUĉI
ĉENY
PÁRY

0800 500 808
nabor@projob.sk

» SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Zdroj: foto pixabay

Ponuka práce
v automobilovom
priemysle
v BRATISLAVE
Hľadáme
pracovníkov na
pozíciu:

Výrobný
pracovník
pre montáž
základná
mzda 981 €
+ príplatky
Nástupný
bonus 700€
13. a 14. plat

75-09

KONTAKT:
0905 281 763
0905 452 659
www.ic-aumont.sk

PRACUJ
S NAMI
V NITRE

Výročia a udalosti
v Bratislave uskutočnili prvú transplantáciu srdca v strednej Európe a v
poradí 24. na svete (päťdesiatštyriročná pacientka krátko po operácii zomrela)

9. júla 1968
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22 121 105
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22 121 0104

NÁBOROVÝ BONUS PRE VŠETKÝCH VO VÝŠKE
500€
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PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

87-0012

0908 914 180

85_0302
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