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PRESOVSKO
SABINOVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

ZHOTOVUJEME

VYHLASUJE
SÚŤAŽ O LÍSTKY
NA KONCERT
viac na str. 6

BYTOVÉ JADRÁ, STIERKY,
MAĽBY, REKONŠTRUKCIE
BALKÓNOV
VNÚTORNÉ OMIETKY RD

(podľa pozície)

Podmienky:
min. vyhláška §21

 MONTÉRI
 VEDÚCI STAVIEB

Prijmeme
operátorov/ky výroby

Chcete výhodne
predať svoju
nehnuteľnosť?

(elektrikári)

znalosť AJ / NJ
prax v odbore
www.genau.sk
SZČO
genaugroupindustries@gmail.com

na TPP v Malom Šariši
práca na 3 zmeny

540-575€

+odmeny, 4€ stravný lístok/deň

výroba brzdových a
spojkových hadíc

0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o.

83-0020

Pre viac info volať

84-0055

Volajte 0944 738 262

 ELEKTRIKÁRI
83-0021

0915 544 431

Plat:
od 3 000 € do 4 700 €

45-0008

PREŠOVSKO
SABINOVSKO

Týždenne do 40 000 domácností

Stavebná ﬁrma

HĽADÁ
ŽELEZIAROV

do panelárne
v Nemecku.

ELMART

0907 736 115

45-0009

83-0004

TPP + min. netto

2200€/mes.
............................

HĽADÁTE
CEL S KÚ
OS ST
LO E T
VE O
V NINZ
AŠ ER NSK
ICH C
OU
09
N IO
05 OVINÁU
719
CH
145

83-0031

ZAMESTNANCA?

SVIETIDLÁ - ELEKTRO
ELEKTROINŠTALAČNÝ
MATERIÁL
SVIETIDLÁ
VENTILÁTORY
OHRIEVAČE, KONEKTORY
ANTÉNY, DIGITÁLNE PRIJÍMAČE

G-WOOD, spol. s r.o. Veľký Šariš
tel. 0948 287 440

Bukové palivové drevo

LED ŽIAROVKY, PÁSIKY

PENIAZ
E
NA RUK
U

84-0002

www.regionpress.sk

DOVOZ ZDARMA

VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL
EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA
 aj POŠKODENÝCH  aj NEPOJAZDNÝCH
 odhlásenie vozidla vybavíme za vás

u
Od rok
98
9
1
výroby

0944 414 457 I VYKUPSTARSICHVOZIDIEL@GMAIL.COM
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83-0010

ODVOZ
ZDARM
A

83-0030

SLOVENSKÁ 32, Prešov
051/7724157, +421 905 384 902,
ELMART@CONDORNET.SK

83-0015

od 38 €

NÁVRH OSVETLENIA

2
SLUŽBY, bývanie, zdravie

Redakcia:

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

AKCIA 250€

BIELE
vzor

INZERCIA

Monika Janovčíková 0905 719 145
Radoslav Ruščák 0905 373 406
Distribúcia:
distribucia.po@regionpress.sk
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

01 AUTO-MOTO / predaj

kovanie ZDARMA

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Občianska
riadková
inzercia

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

02 AUTO-MOTO / iné

zameranie ZDARMA

»Kúpim starý traktor lesný
alebo poľnohospodársky
0915 606 357
»Kúpim starú motorku a
predvojnový bicykel. Ponúknite. 0915 376 374

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR
Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník)
Otvorené:
0917 56 36 12
Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Po-Pia:
0911 60 20 40
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
9-17

03 BYTY / predaj
66-0002-1

PRESOVSKO
SABINOVSKO

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj

DISTRIBÚCIA (40 000 domácností)
Každý týždeň: Prešov-Sídlisko
II,III, Sekčov, Solivar, Šalgovík, Šidlovec, Fintice, N.Šebastová, Veľký
Šariš, Ľubotice, Haniska, Teriakovce, Záborské, Petrovany



 
 
 
  


 
 



06 POZEMKY / predaj

+ párny týždeň: Sídlisko Šváby,
Sabinov, Okrucany, Lipany, Šarišské Michaľany, Ražňany

 
  

 
 
 

  

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991.

07 REALITY / iné
08 STAVBA

+ nepárny týždeň: Sidlisko
II-rodinné domy, Kapušany, Chminianska N.V., Henrichovce,
Fričovce, Víťaz, Široké, Kendice,
Lada, Tulčík, Demjata, Bzenov,
Rokycany, Bajerov

09 DOMÁCNOSŤ

Sabinov

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Prešov

»Kúpim jelenie parožie za
najlepšiu cenu! 0944 132 200

11 HOBBY A ŠPORT

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

12 DEŤOM
»Darujem veci pre bábätko
dievčatko, 0902288608

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

13 RôZNE / predaj

Západné Slovensko
57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

»Predám kontajnerový stánok- predajňa 5mx3m 4000
eúr 0905 194 175
»Predám kontajnerový stánok na predajňu 5mx3m a
regály do predajne tf 0905
194 175

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

61_0028

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 7 dolu.

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

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

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

Východné Slovensko

85_0021

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
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SLUŽBY, bývanie

 vstavané skrine  šatníky  vešiakové steny
 botníky  kuchynské linky  komody
 kancelársky nábytok  stoly

AJA Prešov, s.r.o.

REKLAMA

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

Info: 0905 373 406

presovsko.sk

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

PREDÁM NOVOSTAVBU
ĽUBOTICE

62-0061

PREPICHY
POD CESTY

TEPOVANIE
sedačiek, kobercov, áut

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

bytov, domov, ﬁriem

87-0001

0905 186 136

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

AJ
VÍKENDY

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

WWW.REGIONPRESS.SK
83-0007

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce

možnosť predaja
aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202

UPRATOVANIE

OPRAVY A SERVIS

ka

.
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or stv arm
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O ade ie z
r c
po ulá
lk

a

AXA-PROPERTY s.r.o.
Radlinského 17 (bývalí areál)
052 01 Spišská Nová Ves

+421 911 313 632
info@axaproperty.sk
www.axaproperty.sk
83-0017

0905 308 280

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY
83-0000

0944 214 314

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

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

83-0001

mohla byť Vaša

Michňák
Žalúzie

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

83-0005

Priemyselný areál Šalgovík

0948 283 110

83-0003

TU

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.

PO19-03 strana-
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ŠKOLA
Téma týždňa

Zapni si navigáciu!
úlohe napadla, je klasická škola vs.
technológie. Isto, je veľmi dobré, keď
sa žiaci učia niektoré zručnosti manuálnym, pamäťovým spôsobom. Avšak
informácií, poznatkov a požadovaných
schopností je v súčasnosti tak veľa, že
často aj nás, staršiu generáciu, zachraňuje technika. Ani nie preto, že by sme
si nevedeli vypočítať, koľko litrov farby potrebujeme na vymaľovanie bytu
alebo ako sa dostaneme z Bratislavy
do Žiliny bez využitia spoplatnených
ciest. Ale preto, že to ušetrí čas, ktorý
môžeme venovať konceptu maľovania
bytu alebo cestovnému plánu počas
jazdy do Žiliny. Mobil, kalkulačka, čítačka kníh síce nahrádzajú niektoré
úkony, ktoré klasická škola vyžadovala, resp. vyžaduje, no zároveň otvárajú
nové obzory, myšlienky, nápady, vedú
k poznávaniu na inej úrovni.
Tvorivosť a inklúzia s modernou
dobou sa napriek zrealizovaným kozmetickým úpravám osnov drzo nazvaných „reforma“ vzdelávania potláčajú.
A to som spomenul iba dva aspekty.
Mnohé zanedbania tvorcov kurikula
svedčia o tom, že sme od skutočnej reformy na míle vzdialení.
83-0026

» Ján Papuga
riaditeľ ZŠ

83-0018

Nedávno som na sociálnej sieti videl
sken riešenia úlohy žiakom I. stupňa.
Mal v nej vysvetliť podľa mapy cestu
z jedného miesta na druhé. Ako prvý
krok uviedol: Zapni si navigáciu! Milá,
no logická odpoveď, ktorá ma motivovala k zamysleniu sa.
Úloha smerovala k tomu, aby žiak
preukázal, ako sa orientuje na mape,
ako rozlišuje cesty a chodníky, ako
rieši vzdialenosti. Očakávala sa podobná odpoveď od každého žiaka. A
v tom zasiahla tvorivosť, divergentné
myslenie (odlišné), inakosť. Otázkou
do diskusie však je, či je takéto riešenie
potrebné. Ak si však spomenieme na
rôzne osobnosti kultúrneho, vedeckého či politického života, ľahko si odpovieme, že práve vďaka onej tvorivosti
pomohli sebe, svojmu okoliu, ľudstvu.
Preto je zarážajúce, že slovenský školský systém potláča tvorivosť, rozvíja ju
možno tak na výtvarnej výchove. Učebné osnovy, ale aj unifikované národné
testovania vyžadujú štandardizované
odpovede v osi správne - nesprávne,
nič medzitým. Avšak práve tvorivosť
je tá, čo posúva hranice poznania, ale
aj jeho aplikáciu, keď sa tvorivý nápad
stane užitočným
Druhá vec, ktorá mi pri spomínanej
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Otvorme oči / SLUŽBY,, bývanie

HARABIN: Otvorme oči.

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

RÁMOVÉ ZASKLENIE

POZOR!

ZIMNÁ AKCIA

30% ZĽAVY

Od zák lad ov až po stre chu ...

22
rokov

PRÍSTREŠKY ALTÁNKY BALKÓNY a iné

0915 135 811

0918 623 064

87-0009

www.promontglass.sk

promontglass@promontglass.sk

PÍLENIE A OREZÁVANIE
RIZIKOVÝCH STROMOV

ohrozujúcich majetok a zdravie. S postupným
QNĝơƄ?LęK ÐPonúkame aj orez orechov

Kontakt: 0915 926 755

61_0010

JUDr. Šttefan Harabin
občiaanský kandidát
na prezidenta SR

DREVO - HLINÍK - OCEĽ - SKLO - PLECH - BRAMAC

PROMONT GLASS s.r.o.

33-0003

súdov vrátane disciplinárnych bolo
viacero. Zakaždým som vyhral, lebo
bojujem za pravdu a spravodlivosť a
moje hodnotové nastavenie je také, že
sa mi priečia nezákonné veci a preto ich
jednoducho nerobím.
Bohužiaľ občania nesledujú rozhodnutia súdov tak ako sledujú oligarchami vlastnené média, ktoré o mne z
pochopiteľných dôvodov hovoria len a
len lži.
Drahí občania, neprosím týmto textom o podporu, ale prosím, aby ste sa
zamysleli, či je možné vyhrať všetky
súdne spory ak by nebola pravda na
mojej strane. Tiež prosím zvážte, či
chcete mať prezidenta vedca (ktorý o
riadení štátu nevie nič), právničku (ktorá bojovala 10 rokov za akúsi skládku
v Pezinku), politikov (ktorí napáchali
veľa škôd v našej vlasti), alebo človeka,
ktorý celý život bojuje iba za spravodlivosť, bol predsedom Najvyššieho súdu,
ministrom spravodlivosti, nebojí sa oligarchov a sľubujem, že budem vždy
hovoriť len pravdu, odkrývať korupvše
ciu a bojovať za Vás všetkých.

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Rodičia urobili pri mojej výchove
jednu zlú a jednu dobrú vec. Zlou vecou je, že ma prísne vychovávali, aby
som hovoril stále pravdu a hlasno kričal
keď vidím neprávo. Táto vlastnosť mi
narobila veľa silných nepriateľov. Tou
dobrou vecou bolo v podstate to isté,
lebo pravdovravnosť a boj za spravodlivosť ma ženú každý deň dopredu.
Posledných 15 rokov tvrdo kritizujem rozkrádanie, tunelovanie štátu,
zlé politické rozhodnutia a prešľapy v súdnictve a za to som trestaný
mediálnym lynčom na moju osobu,
kde ma rôznymi vymyslenými kauzami
politici a oligarchovia chcú zdiskreditovať. Aj keď tieto útoky moja rodina
znáša veľmi ťažko, mňa stále utvrdzujú
v to, že robím správnu vec.
Pre mnohých politikov som nepohodlnou osobou. Nevlastním média,
tak ako niektorí slovenskí oligarchovia
a preto brániť sa vymysleným útokom
na moju adresu je často nemožné. Vždy
som sa bránil súdnou cestou. Za posledných 15 rokov som bol účastníkom
viac ako 10 súdnych sporov. Napadol
som napríklad i vyjadrenie Lipšica,
ktorý tvrdil, že má prepis nahrávky
medzi mnou a Sadikim. Zažaloval som
generálnu prokuratúru a na súde žiadal
o zverejnenie telefonátu. Samozrejme
žiadnu nahrávku nemajú, lebo takýto
telefonický rozhovor sa nikdy neuskutočnil a súd som vyhral. Podobných

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY

Myslíte s nami ekologicky!
- viac ako 90% odbúrateľne v prírode
- vhodné aj pre čističky vôd
- splňa nariadenia HACCP
- čapujte len toľko koľko potrebujete

PO19-03 strana-

Výrobky BIO
neobsahujú
žiadne ropné
produkty,
silikóny,
parabény,
ani zvieracie
produkty.
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83-0024

0915 373 916

6
SLUŽBY

REDAKCIA PREŠOVSKO
SABINOVSKO

KEŽMARSKO

POPRADSKO

V SPOLUPRÁCI S

vyhlasuje súťaž o lístky na koncert

TU

STOLÁROV

Príjmeme
do TPP
na prácu v Českej republike - na Morave
Platové podmienky: 1000 EUR
Tel. Kontakt

Info: 0905 373 406

koľkých domácností distribuujeme
Súťažna otázka: Do
noviny Prešovsko-Sabinovsko?

Odpovede posielajte mailom na janovcikova@regionpress.sk
Losovanie výhercov bude 24.1.2019. Výhercov budeme informovať mailom.
Ceny do súťaže venuje agentúra Čviro

57-0005

85_0004

0905 316 554

mohla
byť
Vaša
reklama
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EDITORIÁL / bývanie, zamestnanie

15 HĽADÁM PRÁCU
»Invalidný dôchodca hľadá prácu možnosť refundácie mzdy z úradu práce
0908040682

16 ZOZNAMKA
»Mám 55r.Hľadám si priateľku, Skúsme sa nájsť.
0902 200 645
»Hľadám sympatické dievča vo veku 19-27r. štíhlej
resp. plnoštíhlej postavy
z PO na priateľstvo. Mobil:0944 810 987 (+SMS)

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 mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
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, PO zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Vlastenec je človek, ktorý cíti národnú
hrdosť. Na rozdiel od nacionalizmu sa
patriotizmus neviaže na národ, ale na
územie či krajinu, prípadne politický
národ, teda obyvateľov danej krajiny.
O niekoľko dní tu teda máme Medzinárodný deň patriotizmu. Vlastenectva. Toho, čo je základom ochrany
záujmov štátu. A štát sme my, občania.
Nie politické strany a nie ich protagonisti. Hoci si to myslia a sú o tom zjavne – aj na príkladoch ich
konania – presvedčení.
Je čas vyviesť ich z ich
omylu.
Pekný týždeň, milí čitatelia, i s pripomienkou na vlastenectvo také, akým by
malo byť.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

NENAŽRANCI
Najprv mi dovoľte popriať všetko najsamlepšie v novom roku,
všetkým ľuďom
dobrej vôle. A teraz
mi dovoľte napísať
niečo o sviniach
nenažraných. Áno, bohužiaľ, takto tvrdo musím nazvať vraj “pánov” poslancov, ktorí si bez hanby zvýšili od nového roku platy o nehoráznych 1514 eur!
Áno aj ja som poslanec, ale na
rozdiel od mojich kolegov ja osobne a
poslanci nášho hnutia Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽANO), sme
jediní predložili do parlamentu ešte v
októbri návrh, aby sa platy politikom
nezvyšovali. Samozrejme, nepodporil
nás ani jeden jediný koaličný poslanec
a tým zabezpečili, aby sa platy poslancom skokovo takto nehorázne zvýšili.
Už rok predtým predseda SNS povedal predsedom klubov, že keď mi
nebudeme otvárať tému zmrazenia
platov, tak oni - rozumej SNS, SMER a
Bugárovci, budú ticho a platy sa zvýšia.
Vtedy som im to, našťastie, na poslednú chvíľu prekazil a tak utreli zobáky.
Tentokrát si Danko spiknutie proti
ľuďom poistil dokonalejšie a vyšlo im

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 71
9 145

to. Bohužiaľ aj za prispenia niektorých
opozičných strán. A čo ma najviac
mrzí, Pellegrini sa zahral na slepú
babu a nepovedal proti nemorálnemu
zvýšeniu platov ani ťuk. Keď sa pýtate
prečo, tak zrejme aj preto, lebo si aj on
takto sám sebe prilepšil o 2 tisíc eur
mesačne!
Čo s tým? Predložil som do parlamentu na najbližšiu schôdzu návrh
novely, ktorá by zvýšenie platov zrušila a zaviedla by pravidlo, aby sa platy
poslancom zvyšovali vždy len presne
o toľko, o čo narastú v priemere platy
zamestnancom na celom Slovensku.
A teraz uvidíme, kto využije šancu na
opravu svojho zlyhania. Budem veľmi rád, ak si kolegovia z iných strán
uvedomia, že zvýšiť
si samým sebe plat
o 1514 eur, kým
ľuďom Pellegrini
zvýšil ceny tepla,
elektriny a plynu
v priemere o 7% a
dôchodky o trápnych 7 eur, nie je ani
správne a ani morálne.

09-12

14 RôZNE / iné
»Kúpim obrazy, rámy, sošky, hodinky, mince, vojenské veci, pracky, šable a iné
0905 401 697
»Kúpim staré stolové elektronkové rádio s rozsahom
VKV. tel.0915042284
»Kúpim jelenie parožie za
16-20€/kg, 0944132200
»KTO DARUJE RODINE V
ŤAŽKEJ FINANČNEJ SITUÁCII
OBLEČENIE OBUV ŠKOLSKÉ
POMÔCKY HRAČKY DROGÉRIU POTRAVINY ĎAKUJEM
t.č.0948710036
»ČZ-JAWA Kúpim takéto motorky aj diely. 0949505827

Nie, nejde o jazykový subštandard
v titulku, je to presný a korektný citát.
Konkrétne, tieto slová adresoval Slovákom Ján Pavol II. počas návštevy našej
krajiny v roku 1995. V preklade - „patriotizmus, áno! Nacionalizmus, nie!“
Tieto dve vety niekoľkokrát zopakoval a
poslucháči nemohli byť na pochybách,
čo nimi myslí a na čo poukazuje. Prečo
pripomínať myšlienku, ktorá je takmer
štvrťstoročie stará a jej autor už ani nežije? Lebo je príležitosť a je aj najvyšší
čas. Tou príležitosťou je blížiaci sa Medzinárodný deň patriotizmu (23. januára) a výzvou sú mnohé a čoraz častejšie
javy, ktoré do našej spoločnosti vnášajú
viacerí politici a ich vlastnou hlúposťou
výrazne obmedzení adoranti. Patriotizmus alebo vlastenectvo je láska a oddanosť vlasti, hrdosť na jej minulosť a prítomnosť, úsilie chrániť záujmy vlasti.

VÝBORNÉ
PLATOVÉ
PODMIENKY
Firma REMIREL s.r.o., CZ
Práca v Českej republike

» Igor Matovič

- ELEKTRIKÁROV - PRACOVNÍKOVDO PLASTOVEJ VÝROBY
(ŽENY - MUŽI - PÁRY)

predseda hnutia OĽANO

OPERÁTOR VÝROBY
otiek
klimatizačných jedn
sť
no
do áut pre spoloč
Senici.
nachádzajúcu sa v

+421 918 607 897

ka.Víkendy voľné.
Trojzmenná prevádz
Plne hradené a
Možnosť nadčasov.
d.
Plat 4 - 5eur na ho
.
nie
va
zabezpečené ubyto
sy.
nu
bo
+
ur
4e
dnote
Stravné lístky v ho

tujte nás:
Neváhajte a kontak
21 948 159 559
+4
+421 948 075 894,
m
bartexjob@gmail.co

www.bartexjob.sk

presovsko.sk
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prijme

+421 917 650 018

85_0045

»Predám prvorepublikový
nábytok z masívu vo výnimočnom stave. Kontakt:
alena.ulicnikova@gmail.
com

„Patriotizmus tak, nacionalizmus ne!“

61_0013

Občianska
riadková
inzercia

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

www.konstrukter.sk
������������������������
info@konstrukter.sk

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

OPERÁTOR VÝROBY
��������������������
���������
��������������������
���������������
��������������������
��������������
�����������

���������������������������������

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

 pokladanie - PVC, korok, koberce,

parkety, plávajúce podlahy
 renovácia parkiet
 vyrovnávanie podkladových betónov
 hĺbkové čistenie podláh

V cene: uvítací aperitív, ubytovanie, stravovanie,
folklórne vystúpenie a zájazd do Jablonky ( PL )
Bonus: vstup do sauny - 2 hodiny s 30% zľavou!!!
Voľné termíny: 4.2. – 8.2. | 11.2. – 15.2. 2019

�����������������������������

����������������

PRAVIDELNÝ TURNUS.
�������������������������������������
������������������������������

V ponuke aj pobyt:
Polročné a Jarné prázdniny,
Veľkonočný pobyt a dotácia pre dôchodcov.

�����������������

�������

����������������������

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396
Rezervácie: 0918 591 942
www.oravskahoraren.sk

NOVÝ KURZ OTVÁRAME
22.1.2019

NOVINKA!

Veľkosklad stavebnej chémie
zn.UZIN a BONA

SPŠ STROJNÍCKA, DUKLIANSKA 1, PREŠOV,
0915 935 363, 0948 278 847

Švábska 57, Prešov, dusanbaca@centrum.sk
Tel.: 0905 682 471
WWW.PODLAHARPRESOV.SK

WWW.AUTOSKOLA-ARENDAC.SK

83-0027

���������������

83-0028

PODLAHÁR

Pobyt „Zimná krása Oravy„
na 5 dní/ 4 noci s polpenziou
a Programom iba za
132.- EUR/ 1 osoba a pobyt !!!

83-0025

Facebook: aiwsk

Zimná krása Oravy

Firma ����� Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������

��������������������������
cleissro@gmail.com

www.aiw.sk

32-0007

85-0085

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

27-0011

NEMÁTE PRÁCU

������������������

Honorár brutto 70 €, 80 €,90 € za 24 hod.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

CHCETE ZMENIŤ STRAVOVAVANE
VO SVOJOM ŽIVOTE?
Donáška 28 dňového programu
podľa Antónie Mačingovej
Sme certiﬁkovaná ﬁrma

Sme certiﬁkovaná ﬁrma predavajúca krabičkovú formu stravy podľa
Antónie Mačingovej (28 dňový stravovací program). Rozvoz stravy
zabezpečujeme našími kuriérmi, ktorí vam stravu donesú v dňoch
UTOROK, ŠVRTOK, NEDEĽA medzi 16:00 - 21:00. Po 1. donáškovom cykle
sa nastaví čas a miesto doručenia stravy podľa klienta. Stravu vyrábame
su
z čerstvých surovín,
následne
ju šokujeme, vákuovo zabalíme a skladujeme v chlade.
Roznos STRAVY: Bardejov, Prešov, Košice, Poprad,
Snina, Michalovce, Humenné, Stará Ľubovňa,
Levoča a podľa dopytu
Viac informácii tu
www.donaska28.sk alebo na našom FB: donáška28
alebo na horúcej Infolin
Infolinke: 0948 090 383

Nezabúdajte, nie dieta,

ale zdravé dlhodobé stravovanie je
kľúčom k úspechu.
PO19-03 strana-
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ZAČINAME

4. 2. 2019

85_0049

Sme certiﬁkovaná ﬁrma

