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Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Čistenie striech a fasád
od rias a machu
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu



PO21-30 strana- 2

redakčné slovo / služby Najčítanejšie regionálne noviny
2

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, Ken-
dice, Kokošovce, Ľubotice, Pušovce, 
Sedlice, Prešov, Veľký Šariš, Ďačov, 
Drienica, Jakubovany, Sabinov, Lipa-
ny, Brezovica, Kameniaca, Pečovská 
Nová Ves, Šarišské Michaľany   

nepárny týždeň: Drienov, Drienov-
ská Nová Ves, Dulova Ves, Fintice, 
Haniska, Hermanovce, Chminianska 
Nová Ves, Lada, Lemešany, Ličar-
tovce, Malý Šariš, Petrovany, Ruská 
Nová Ves, Sedlice, Široké, Tulčík, Víťaz, 
Vyšná Šebastová, Župčany, Prešov, 
Sabinov, Krivany, Ražňany, Šarišské 
Dravce, Rožkovany, Šarišské Sokolov-
ce, Torysa a Dubovica, Nižný Slavkov  

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Budovateľská 50 
PREŠOV

Sabinov

Prešov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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    42.810 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   48.090 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 (48.090 domácností)
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bez odstránenia krytiny
eternitových a plechových

info@uni-dach.sk   www.uni-dach.sk
055/674 90  74 po 18 00 hod.

NOVÉ VZORY
LEPENIEK
ICOPAL 3D

VILLAS
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8PLATBA

v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
 v Prešove
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KAROSÁRSKE A MECHANICKÉ PRÁCE

0940 868 334
www.autoprofitmb.skAUTOPROFIT s.r.o.

3. augusta 1708  
odohrala sa bitka pri Trenčíne stretnutie armád Františka II. Rákociho 
s cisárskou armádou pod vedením generála Siegberta Heistera.

Výročia a udalosti

Nie sme zlí!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Nie sme zlí, načo záplava horkých 
slín, sladké výmysly, nie sme zlí, azda 
bývame bezradní, bez chýb nie je nik. 
Súdia nás, merítkom póz a fráz a v nás 
je viac.“ Spieva sa v známom evergree-
ne skupiny Elán.

Všímate si, koľko samozvaných ka-
zateľov jedinej pravdy sa vynorilo všade 
okolo nás? Čím hlúpejších a čím agresív-
nejších, o to hlučnejších? Médiá hlavného 
prúdu nás už mesiace stavajú iba pred dve 
možnosti – ÁNO alebo NIE. DOBRÝ alebo 
ZLÝ. ZODPOVEDNÝ alebo NEZODPOVED-
NÝ. A politici takmer sadisticky prikurujú 
– SLOBODNÍ alebo NESLOBODNÍ. Vnorili 
sme sa do sveta čiernej a bielej. Jeho dote-
raz nám milé farby ktosi nateraz zmazal. 
Nehodia sa. Nehodí sa, ak svet je prostre-
dím, v ktorom môže existovať aj iná ako 
moja pravda. Hoci, každý aspoň ako-tak 
inteligentný človek už dávno vo svojom 
praktickom živote zistil, že viaceré prav-
dy môžu mať aj prienik. Lenže – prienik 
je infiltrácia, prienik oslabuje. Prienik 
obmedzuje egoistov v ich manévrovacom 
priestore. 

Rozdelili spoločnosť. Vedome, aby ju 
oslabili. Naopak, aby sa upevnili vo svo-
jej moci. Lebo inak ju presadiť nevedia. 
Ani múdrosťou, ani osobným príkladom, 

nie sú to žiadne autority a už vôbec nie 
vzdelanci. Platí rovnako pre politikov 
ako pre médiá hlavného prúdu. Slabosi 
delia, silní spájajú. Silných niet. A preto 
je iba zlých a dobrých. Lenže, tí zlí (podľa 
dobrých) nie sú v skutočnosti zlí, iba majú 
iný názor. A to je hriech. Veľký hriech v 
očiach slabochov, uzurpujúcich si moc.

Nenechajme sa deliť na zlých a dob-
rých, na múdrych a hlúpych, sme predsa 
ľudia. Všetci sme ľudia. Nepripusťme, aby 
tu vyrastali znovu nejaké čisté a menej 
čisté rasy. Sme kresťanské Slovensko – 
kresťanstvo je láska a pochopenie. Kres-
ťanstvo je podávanie ruky, vypočutie si 
blížneho. Kresťanstvo je cesta nádeje, nie 
uvrhnutie do totálnej beznádeje. Nená-
visť a hnev kresťanstvo nepozná.

Nerozdeľujme sa priatelia, nerozde-
ľujme sa v rodinách, nerozdeľujme spo-
ločnosť! Nedovoľme nechať fungovať túto 
hru na neobmedzenú moc a 
nadvládu nad všetkým a 
každým už len tým, že ho 
umlčíme. To tu už predsa 
bolo a neraz! Počúvajme sa 
a rozmýšľajme.

Pekný letný týž-
deň vám želá
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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

31. júla  1949  
narodenie Bolek Polívka, český herec, 
mím, dramatik a scenárista

Výročia a udalosti
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Realizácie záhrad
Zavlažovacie systémy

Predaj a montáž robotických 
kosačiek AUTOMOWER
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Reálna  záruka

12 rokov

OBNOVA STRIECH

0949 765 613

OBNOVA
ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA
ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA

LETNÁ AKCIA
LETNÁ AKCIA

Je veľmi zlé, že protipandemické 
opatrenia a očkovanie znepriatelili 
celú spolonosť,  rozdelili ju na dva 
fronty, pričom na oboch stranách je 
kus pravdy. 

Často píšem o devastačnom vplyve 
slovenskej politiky na národ. Mesiace to 
pociťujeme. Hádame sa tak, že keby sme 
mali zbraň... Zatiaľ si politici nebadane 
robia svoje zákulisné machinácie. Ľu-
dia, nedovoľme im budovať hrádze me-
dzi nami, otvorme si myseľ, konštruktív-
ne a kritické myslenie, argumentujme a 
buďme názorovo tolerantní, uznajme aj 
iný náhľad, vnímajme kontext a diverzi-
tu poznania, buďme k sebe slušní, i keď 
myšlienkovo protikladní - veď to chceme 
aj od detí. Nemôže sa stať, že ľudia z iné-
ho a odôvodneného názorového poľa sú 
automaticky napádaní, vulgarizovaní, 
osočovaní, verejne pranierovaní. Toto 
je dôsledkom aj veľkých médií. Stačí si 
všimnúť ich titulky, ktoré priam navá-
dzajú na nenávisť. Čo takéto správanie 
dá našim deťom, našej budúcnosti?

Uznávam, že chémia v prospech 
zdravia mnohorako pomáha. Odjakživa 
sa ľudia o lieky zaujímajú. Niektorí ich 
odmietajú. No a? Udržujú si VLASTNÉ 
zdravie inak. Je jasné, že aj o covid vak-
cíne sa spustili nekonečné diskusie, kde 
sa nedá zhodnúť na jednej pravde. Ide 
predsa o nové liečivo. Máme vedomosti 
na to, aby sme sa sami rozhodli! No mi-
nister školstva so spochybneným vzde-

laním, nepedagóg, nevedec a nerodič 
jednoznačne a politicky vyhlási: Očkuj-
te deti! A to opäť spustilo občianske boje. 
Pritom by stačilo vnímať kompetentné 
a rešpektované inštitúcie v zahraničí, 
ktoré plošné očkovanie detí a dospie-
vajúcich neodporúčajú. (Napr. WHO.) 
Takže odporcovia očkovania mládeže 
nie sú dezoláti, majú jasné stanovisko 
a argument, že vakcinovať žiakov je ne-
predvídateľné. Napriek tomu minister 
a iní politickí marketéri jednoznačne, 
bez rozmyslu a zodpovednosti fanaticky 
hlásia očkovanie detí a spájajú ho s mož-
nosťou štandardného otvorenia škôl, čo 
je v rozpore s Ústavou SR. Práve títo opa-
kujú, že máme počúvať odborníkov. Asi 
vtedy, keď to vyhovuje ich nepochopiteľ-
ným zámerom.  

Týmto sa vložil klin medzi rodičov, 
ktorí už nechcú zažiť najdlhšie zatvore-
nie škôl a ktorí nechcú deti vystaviť me-
nej známym účinkom vakcíny. Hádame 
sa tak, že v budúcnosti sa nedokážeme 
spojiť ani pre najlepšiu vec. Potom bude-
me prekvapení, kto, ako a s akým sku-
točným účelom rozhoduje o Slovensku. 
A očkovanie detí a dospievajúcich, ktoré 
sa NEODPORÚČA, sa prikáže (v tomto 
čase povinným nie je). 

Buďme iní ako oni, nestávajme sa 
obrazom súčasnej politiky, meňme ju. 
Myslime na deti, ktoré nás časom nahra-
dia. 

Aj očkovanie školákov seká národ 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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4. augusta 1863  
v Turčianskom Svätom Martine sa uskutočnilo prvé valné zhromaž-
denie Matice slovenskej.

Výročia a udalosti

Kedysi boli zalezení a skrytí. Smradili 
lokálne. Zakomplexovaní, hlúpi, ne-
schopní, závistliví, leniví a zlí ľudia. 

Nadávali v  krčme, doma alebo  hulá-
kali niekde, kde ich nikto nepočul. Dnes 
smradia verejne na internete. Dajú si rôzne 
mená, aby ich nikto nepoznal a nadávajú 
a  smradia okolo seba. Zomrie známy člo-
vek a  oni potrebujú pošpiniť jeho život a 
pamiatku. Niekto dosiahne úspech svojim 
talentom a prácou a oni ho znevažujú. Vy-
mýšľajú si rôzne nezmysly a klebety a šíria 
ich medzi ľuďmi. Hádžu špinu a vulgárne 
slová všade, kde sa objavia. Ľudia, ktorí 
sami nič nedokázali si liečia svoje kom-
plexy tým, že zbabelo útočia na úspešných. 

Namiesto toho, aby prekonali zlozvy-
ky, rozvinuli svoj talent a  naučili sa pra-
covať a spolupracovať, oni iba smradia. 
Okamžite zamoria celý priestor, kde sa 
objavia. 

Ako sa dá chrániť pred smradmi a zá-
pachom, ktorí šíria? Mnohí pred nimi 
utekajú a snažia sa im vyhnúť. Je to ťažké, 
lebo oni prídu všade tam, kde môžu niečo 
pokaziť, očierniť alebo poškodiť. 

Zdá sa mi, ľudia, ktorí nenávistne úto-
čia na každého úspešného človeka, pre-
vládajú hlavne na Slovensku a  v  Česku. 
V  krajinách, kde ľudia v  minulosti boli 

ovládaní Nemcami, Maďarmi alebo Rusmi 
nám chýba úcta k autoritám. V západnej 
Európe, Amerike alebo v Ázii som sa s ta-
kou mierou nenávisti a závisti voči úspeš-
ným ľuďom nestretol. Dokonca aj Maďari 
a  Poliaci, ktorí mali svojich kráľov, majú 
k skupine úspešných ľudí rešpekt a úctu. 

Aká úspechy môže dosiahnuť krajina, 
kde budú opľúvať úspešných ľudí a vyhá-
ňať ich do zahraničia? Krajina, kde všetky 
pozitívne myšlienky a projekty budú pre-
hlušené negatívnymi názormi smradov? 
Keby bola olympiáda v  nerestiach, tak 
v závisti a ohováraní by Slováci určite bo-
jovali o zlato.

Nuž čo, treba si dať „plynové masky“ 
a vydržať. Bude to trvať dlho, pretože tieto 
postoje sa prenášajú cez generácie. Musí-
me vydržať a veriť, že dobro je silnejšie ako 
zlo, dobroprajnosť premôže závisť. Naše 
talenty a  dary sme ne-
dostali na to, aby sme 
smradili, ale oboha-
covali svet. Teším sa 
na náš letný podni-
kateľský kemp na tému 
radosť zo života 
a z práce.

Smradi

» Ján Košturiak
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 2. 8.

089

-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l

Coca-Cola/
Coca-Cola Zero/ 

199
Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g balenie

229

Supercena
cena za 1 kg

• s drobmi

069

Supercena

(100 g = 0,55)

125 g

Zottarella
• rôzne druhy

• rôzne druhy 059

Supercena

(1 kg = 1,31)

450 g

• polotučné 1,5 %

059

-33%
1 l

099

-28%

(1 l = 0,66)

1,5 l

Kelt     
• svetlé výčapné pivo

79

Supercena
1 000 g balenie
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• svetlý 
ležiak

99

6 x 0,5 l

(1 l = 1,66)

3 l

-41%
200 g

• instant�á káva

99

-33%

(1 kg = 6,65)

600 g

Nutella

VYHRAJTE
S BIRELLOM!

od 2. augusta

059

-37%

(1 l = 1,18)

0,5 l

• rôzne druhy 

1,5 l

• rôzne druhy

999

-41%
0,7 l

299

Supercena

(1 l = 3,99)

750 ml

• rôzne druhy

• rôzne druhy
• v ponuke aj Prášok 

na pranie 100 praní
za 9,99 €

999

Supercena
100 praní

• rôzne 
druhy 

019

Supercena

(100 g = 0,63)

30 g

37,5/40 % 
alkoholu

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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presovsko.sk

Po novom sa napríklad mení definícia 
plne zaočkovanej osoby. 

Po nadobudnutí účinnosti novej vy-
hlášky sa za plne zaočkovanú bude pova-
žovať:
• osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 
mesiacov po aplikácii druhej dávky očko-
vacej látky  s dvojdávkovou schémou,
• osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 
mesiacov po aplikácii prvej dávky očkova-
cej látky s jednodávkovou schémou,
• osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 
mesiacov po aplikácii prvej dávky očkova-
cej látky, ak bola prvá dávka očkovania po-
daná v intervale do 180 dní od prekonania 
ochorenia COVID-19.

Pre ľudí, ktorí sa zaočkovali pred 9. 
júlom 2021 a po novom nebudú spĺňať de-
finíciu plne zaočkovanej osoby, sa izolácia 
skončí obdržaním negatívneho výsledku 
RT-PCR testu (test bude hradený štátom), 
pričom laboratórnu diagnostiku je možné 
vykonať už v prvý deň karantény. Toto pre-
chodné ustanovenie bude platiť pre osoby, 
ktoré na územie SR prídu do 2. augusta 2021 
do 6:00. 

Na osoby, ktoré sa zaočkovali po 9. 
júli 2021, čiže po začiatku účinnosti dote-
rajšej vyhlášky, sa toto prechodné usta-
novenie vzťahovať nebude. V ich prípade 
totiž uplynul príliš krátky čas na to, aby 
sa im vytvorila aspoň minimálna hladina 
ochranných protilátok. Pre uvedené osoby 

platí povinnosť domácej karantény, pričom 
test je možné podstúpiť najskôr na piaty 
deň. Ak je výsledok testu negatívny, karan-
téna sa končí.

Osoby, ktoré nie sú schopné preuká-
zať sa dokladom o statuse plne zaočkova-
nej osoby (v slovenskom, českom alebo 
anglickom jazyku), sa nepovažujú za plne 
zaočkované a platia pre ne podmienky ako 
pre nezaočkované osoby.

Nezaočkované osoby majú výnimku z 
karantény napríklad ak:
• nemôžu byť zaočkované zo zdravotných 
dôvodov, predložia o tom lekárske potvrde-
nie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vy-
hlášky) a zároveň majú negatívny výsledok 
RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
• majú trvalý alebo prechodný pobyt v pri-
hraničných oblastiach susedného štátu do 
100 km od otvoreného hraničného priecho-
du na územie SR a sú občanmi SR - musia 
predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu 
nie starší ako 7 dní.
• prekračujú hranicu SR výhradne za úče-
lom výkonu práce z/do iných krajín EÚ, 
Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiar-
ska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo pre-
chodný pobyt na Slovensku, resp. v uve-
dených krajinách, a majú potvrdenie od 
zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone 
práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky - musia 
predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu 
nie starší ako 7 dní.

Prehľad zmien v súvislosti 
s povinnosťami v čase pandémie

» red
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presovsko.sk

ZIMNÉ ZÁHRADY * PRÍSTREŠKY * PRESKLIEVANIE TERÁS

www.CORTIZO
0915 439 240 * 0949 234 445 *
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

realizácia: striech-plech, beton, škridla
 Plech aj na ETERNIT a trapez na fasádu
 likvidácia azbestu - BEZKONKURENČNÉ CENY

PERFEKTNÉ riešenie
  Maloformát krytina - manzardové strechy, odkvapy 
 /tzv. čínske MIN. ODPAD/

www strechyzecolt.sk  0915 950 810

34
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AKCIA
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»Mladá rodina hľadá star-
ší rodinný dom na predaj 
v rámci 2.tarifného pásma 
PO. 0908341625

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 

»Hľadám slušného, inteli-
gentného muža od 65 do 
70 rokov, nad 175 cm, na 
vážny vzťah 0944137277
»Hľadám partnerku do 38r 
na pekný vzťah a lásku. 
0911562156

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   
12 DEŤOM    
13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    
16 ZOZNAMKA    

25

25
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ZATEPĽOVANIE 
PODKROVIA

 FÚKANÁ CELULÓZA
 MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

+48602521334

STRIEKANÁ 
PUR PENA

0951 636 225 99
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PREPICHY
        POD CESTY

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

ZARIADENIE PRE SENIOROV

Prijímame nových klientov

n.o.
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Príjmeme 
na prácu v SR

PLAT: 7,00€/hod. 

85
-0
49
5

ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957
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Po novom sa napríklad mení definícia 
plne zaočkovanej osoby. 

Po nadobudnutí účinnosti novej vy-
hlášky sa za plne zaočkovanú bude pova-
žovať:
• osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 
mesiacov po aplikácii druhej dávky očko-
vacej látky  s dvojdávkovou schémou,
• osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 
mesiacov po aplikácii prvej dávky očkova-
cej látky s jednodávkovou schémou,
• osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 
mesiacov po aplikácii prvej dávky očkova-
cej látky, ak bola prvá dávka očkovania po-
daná v intervale do 180 dní od prekonania 
ochorenia COVID-19.

Pre ľudí, ktorí sa zaočkovali pred 9. 
júlom 2021 a po novom nebudú spĺňať de-
finíciu plne zaočkovanej osoby, sa izolácia 
skončí obdržaním negatívneho výsledku 
RT-PCR testu (test bude hradený štátom), 
pričom laboratórnu diagnostiku je možné 
vykonať už v prvý deň karantény. Toto pre-
chodné ustanovenie bude platiť pre osoby, 
ktoré na územie SR prídu do 2. augusta 2021 
do 6:00. 

Na osoby, ktoré sa zaočkovali po 9. 
júli 2021, čiže po začiatku účinnosti dote-
rajšej vyhlášky, sa toto prechodné usta-
novenie vzťahovať nebude. V ich prípade 
totiž uplynul príliš krátky čas na to, aby 
sa im vytvorila aspoň minimálna hladina 
ochranných protilátok. Pre uvedené osoby 

platí povinnosť domácej karantény, pričom 
test je možné podstúpiť najskôr na piaty 
deň. Ak je výsledok testu negatívny, karan-
téna sa končí.

Osoby, ktoré nie sú schopné preuká-
zať sa dokladom o statuse plne zaočkova-
nej osoby (v slovenskom, českom alebo 
anglickom jazyku), sa nepovažujú za plne 
zaočkované a platia pre ne podmienky ako 
pre nezaočkované osoby.

Nezaočkované osoby majú výnimku z 
karantény napríklad ak:
• nemôžu byť zaočkované zo zdravotných 
dôvodov, predložia o tom lekárske potvrde-
nie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vy-
hlášky) a zároveň majú negatívny výsledok 
RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
• majú trvalý alebo prechodný pobyt v pri-
hraničných oblastiach susedného štátu do 
100 km od otvoreného hraničného priecho-
du na územie SR a sú občanmi SR - musia 
predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu 
nie starší ako 7 dní.
• prekračujú hranicu SR výhradne za úče-
lom výkonu práce z/do iných krajín EÚ, 
Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiar-
ska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo pre-
chodný pobyt na Slovensku, resp. v uve-
dených krajinách, a majú potvrdenie od 
zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone 
práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky - musia 
predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu 
nie starší ako 7 dní.

Prehľad zmien v súvislosti 
s povinnosťami v čase pandémie

» red
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Ponuka
práce

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

 na sústruh a frézu na TPP 
v Malom Šariši. Práca na 3 zmeny.

Mzda od 690€/brutto 
+ odmeny a príplatky.

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

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 4,20€/kus/deň. 

email: presov@mahax.sk
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Prešove

0948 219 522 • radovan.gubany@guarding.sk

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

Pracovná ponuka

TEL.:
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Firma KAPAKOV
PRIJME DO ZAMESTNANIA NA TPP

- CNC operátor sústružník - 
- zámočník ručné odihlovavánie - 
- zámočník príprava materiálu - 

- zvárač CO2 - 
Turnusová práca v ČR

TEL.: +421 903 279 598   I   +421 904 981 591 

+420 606 464 027

Mail.: kapakov@centrum.sk
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1. augusta  
začiatok Uspenského pôstu v byzantskom 
obrade.

Výročia a udalosti
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

0908 914 180

 8
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné 

pre prácu
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené 
Stabilná celoročná práca

Pracuje sa 8 - 10 hodín denne
20 dní platenej dovolenky, 

preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

www.simon-fleisch.de  I  job@simon-fleisch.de

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA 
PORÁŽKA 

A ROZRÁBKA  V NEMECKU

PRÁCA VHODNÁ 
AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

12€ � 18€
BRUTTO NA HODINU


