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Týždenne do 40 000 domácností

Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov

G-WOOD, spol. s r.o. Veľký Šariš

Tel./fax: 051 7765 451, 0949 056 793
Otvorené: Po - Pia: 9.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00

tel. 0948 287 440
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Bukové palivové drevo
84-0002

MARKÍZY

30%

PERGOLY, MEDITERÁNY

3D GEOMETRIA KOLIES
PODVOZKOVÝ SERVIS
AUTOELEKTRO
DIAGNOSTIKA
PREDAJ A MONTÁŽ TEMPOMATOV

presovsko.sk

Strojnícka 10 , Prešov I www.tuningpo.sk
0944 162 224 I podpora@tuningpo.sk

Inzerát, ktorý predáva
Volajte0905
0944 738
719262
145

0905 719 145

Inzercia

0905 719 145
WWW.REGIONPRESS.SK
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84-0055

Chcete výhodne
predať svoju
nehnuteľnosť?

83-0002

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 8.3. 2019

83-0019

-25%

DOVOZ ZDARMA

83-0038

ZIMNÁ AKCIA

83-0015

od 38 €

2
SLUŽBY, bývanie
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

AKCIA 250€

BIELE
vzor

kovanie ZDARMA

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

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

83-0004

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

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

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

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

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

0948 283 110

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

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja
aj na splátky

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

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

0950 234 898

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

AJA Prešov, s.r.o.

Prešov

Západné Slovensko

pobočka
Novootvorená
ytuje pôžičky
v Prešove posk
v registri a bez
bez overovania
racovanie.
poplatkov za sp

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.

Priemyselný areál Šalgovík

Sabinov

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

O

FINANČNÚ POM

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202
Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

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

HĽADÁTE

presovsko.sk

ZAMESTNANCA?

Michňák
Žalúzie
ZĽAVY AŽ
DO 40 %

www.regionpress.sk

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

0905 308 280

68-06

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

POTREBUJETEC?

83-0022

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

83-0003

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

83-0005

INZERCIA

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

87-0001

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

0915 544 431

zameranie ZDARMA

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

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

83-0021

ČEREŠŇA
MATNÁ

83-0036

DUB
MATNÝ

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

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

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

66-0002-1

Redakcia:

ZHOTOVUJEME

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

83-0001

PRESOVSKO
SABINOVSKO

TU mohla byť Vaša REKLAMA

Info: 0905 719 145, 0905 373 406

PO19-04 strana-

2

3
bývanie

SPACEWER, s.r.o. Levočská 44 , Prešov, OC TORYSA (pri Kauﬂande - sídlisko III)

Otvorené: Utorok - Piatok 10:00–18:00, Sobota 8:00–14:00 hod, tel: 0905 944 740

DREVENÉ PODLAHY – AKCIA BARLINEK

DUB COUNTRY – celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 1100 x 207 mm, hrúbka 14mm, nášľap cca 4mm,
parkety 3-lamela, 7xUV lak, click bez lepenia – 18,90 EUR/m2

DUB ŠTANDARD

– celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 1100 x 207 mm, hrúbka 14mm, nášľap cca 4mm,
parkety 4-lamela, 7xUV lak, click bez lepenia – 19,90 EUR/m2

JASEŇ ŠTANDARD – celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 1100 x 207 mm, hrúbka 14mm, nášľap cca 4mm,
parkety 4-lamela, 7xUV lak, click bez lepenia – 19,90 EUR/m2
JASEŇ MILK MOLTI – celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 1100 x 207 mm, hrúbka 14mm, nášľap cca 4mm,
parkety 3-lamela, 7xUV lak, click bez lepenia – 22,80 EUR/m2
BUK ŠTANDARD – celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 1100 x 207 mm, hrúbka 14mm,nášľap cca 4mm,
parkety 4-lamela, 7xUV lak, click bez lepenia – 19,90 EUR/m2
DUB PICCOLO celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 725 x 130 mm, hrúbka 14mm, nášľap cca 3mm,
masív landhausdielen 1-lamela, 7xUV lak, V-DRÁŽKA, kartáčovaná, click bez lepenia – 27,80

EUR/m2

JASEŇ PICCOLO celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 1100 x 130 mm, hrúbka 14mm, nášľap cca 3mm,
masív landhausdielen 1-lamela, 7x UV lak, V-DRÁŽKA , click bez lepenia,dl.0,725m – 27,80

EUR/m2

DUB VARIOUS GRANDE celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 1800 x 180 mm, hrúbka 14mm, nášľap cca 3mm,
masív landhausdielen 1-lamela, 7xUV lak, click bez lepenia,V-DRÁŽKA – 31,80

EUR/m2

DUB CINAMON GRANDE celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 2200 x 180 mm, hrúbka 14mm, nášľap cca 3mm,
1-lamela, OLEJ, click bez lepenia, V-DRÁŽKA, kartáčovaná – 35,80 EUR/m2
DUB BRUSHED celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 2200 x 180 mm, hrúbka 14mm, nášľap cca 3mm,
masív landhausdielen 1-lamela, OLEJ , click bez lepenia,V-DRÁŽKA , kartáčovaná – 31,80

EUR/m2

123podlahy.sk
BAMBUSOVÉ PODLAHY

EXCLUSIVE DESIGN

BAMBOO CLICK H10 extrémna tvrdosť vertikálne lisovanie , masív landhausdielen 1 lamela, V-drážka, hrúbka 10mm jednovrstvová,

rozmer dosky 1840 x 92mm, UV lak ,v ponuke 10 dekorov, cena od

28,80 EUR/m2

LAMINÁTOVÉ PODLAHY PERSECTO, KAINDL, KRONO original, SWISS KRONO
DUB ALDABRA 3463 – hrúbka 8mm/AC4 komerčná záťaž – 6,49 EUR/m2
DUB MURANO 3501 – hrúbka 8mm/AC4 komerčná záťaž, V-Drážka – 6,99 EUR/m2
DUB CELTIC 2594 – hrúbka 8mm/AC4 komerčná záťaž, V-Drážka – 6,99 EUR/m2
DUB VENICE 3509 – hrúbka 8mm/AC4 komerčná záťaž – 6,99 EUR/m2
DUB DENVER 2898 – hrúbka 8mm/AC4 komerčná záťaž – 6,99 EUR/m2
DUB CRAFT WHITE K001 – hrúbka 10mm/AC4 komerčná záťaž, V-DRÁŽKA – 10,70 EUR/m2

VINYLOVÉ PODLAHY KRONOXONIC, TARKETT, VIN IN
KRONOXONIC – 20 dekorov,hr.5mm/AC6 TOP komerčná záťaž, integrovaná podložka na podlahe, vodeodolné, click bez lepenia

uvádzacia cena 22,90 EUR/m2

V ponuke aj DVERE značky PORTA, VERTE, PERSECTO, ERKADO, DRE ...
Dvere kvalitné rámové Genus – 189,-EUR/set dvere + zárubňa + kľučka s rozetou

MONTÁŽ PODLÁH od 2,99 EUR/m2 a DVERÍ od 25,-EUR/set
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84-0005

Dvere kvalitné rámové Porta L0,D7 – 169,-EUR/set dvere + zárubňa + kľučka s rozetou

Téma týždňa
Školská novoročenka

Máme fašiangy
Na Slovensku sa dňom vyhlásenia
prezidentských volieb začala aj kampaň všetkých tých, ktorí si myslia, že
z tých či oných príčin sú schopní dôstojne zastávať post hlavy štátu. Keďže
noviny vydavateľstva REGIONPRESS,
s.r.o. sú inzertné noviny, dávajú v súlade so zákonom potenciálnym záujemcom – inzerentom platený priestor
k dispozícii na prezentáciu ich programov. Naši čitatelia ho môžu ľahko
identifikovať tak, že takýto inzertný
materiál je označený značkou inzercie.
Od tohto čísla však ešte viac graficky
zvýrazníme, že konkrétny článok je
inzertný. Chceme vám
tak poskytnúť informácie o kandidátoch, ktorí
prejavia záujem aj touto
cestou sa prezentovať,
no zároveň dať tiež najavo, že ide výlučne o
ich názory.
Tak príjemný
týždeň!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

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

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim starý traktor lesný
alebo poľnohospodársky
0915 606 357
»Kúpim starú motorku a
predvojnový bicykel. Ponúknite. 0915 376 374

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim jelenie parožie za
najlepšiu cenu! 0944 132 200

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
»Predám kontajnerový stánok- predajňa 5mx3m 4500
eúr 0905 194 175
»Predám prvorepublikový

14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

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.

Každý polrok opakujú médiá tému
trestania za vysvedčenie. I keď sa pravidelne vyjadrí aj odborník, vždy sa
pristupuje k téme veľmi povrchne a
tendenčne. Problematika hodnotenia,
odmeňovania i sankcionovania si vyžaduje analytickejší prienik, nie publicistickú skratku.
Sú prípady, keď deti zo strachu
konajú neštandardne, ba sebaohrozujúco. Avšak vysvedčenie je často poslednou príčinou v reťazci patopsychologických prejavov dieťaťa. Okrem
toho zodpovední rodičia vedia o konečnej známke skôr ako pri prezretí
vysvedčenia.
Deti neslobodno tvrdo trestať za
známky. Ak sú výsledky horšie, zodpovedný rodič rieši zlyhávanie dieťaťa skôr. Netreba však naznačovať, že
rodičia hromadne trestajú práve za
vysvedčenie. Ak to nejakí aj robia, tak
určite nie iba pre známky. A takých
treba riešiť alebo čakať, kým sa im
často trestané deti nevzoprú. Zvážiť
sa dajú symbolické tresty za známky

(napr. domáce väzenie). Tie však majú
účinok, ak je dieťa lenivé, odmieta sa
učiť, svojvoľne ignoruje vzdelávanie.
Ak však dieťa jednoducho predmetu nerozumie, akýkoľvek trest môže
mať negatívny dopad a prehĺbi odpor
k vzdelávaniu. Vtedy treba účinnú
pomoc pri štúdiu, doučovanie alebo
spoluprácu s odborníkmi. Môže sa
však stať, že dieťa jednoducho „nemá
bunky“ na daný predmet, hoci v inom
vyniká. Alebo skrátka nie je študijný
typ a bude to manuálne zručný človek.
Vyžadovať od neho výborné výsledky
v každom predmete pod hrozbou trestu je nesprávne. Môže sa to neskôr prejaviť vo vzťahu k rodičom, k okoliu, k
sebe.
Škoda, že opakujúce sa mediálne
príspevky neotvoria tému, ktorá by
sčasti predchádzala problémom so
školským hodnotením. Ňou je nastavenie hodnotenia. O tom si napíšeme
v budúcom čísle.

» Ján Papuga

riaditeľ ZŠ

Deviataci, rozmýšľate o svojej budúcnosti ?
Prečo nie naša škola?
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ
v Prešove
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 štvorročný odbor, štúdium denné, ukončené maturitnou skúškou,
 obsahom je príprava žiakov na prácu s deťmi predškolského a školského veku,
 žiaci majú možnosť kreatívne sa rozvíjať v odborných predmetoch – v oblasti pedagogiky a psychológie, v oblasti
hudobnej, výtvarnej, dramatickej, literárno-jazykovej a telesnej,
 podmienkou prijatia žiaka na štúdium je: úspešné absolvovanie prijímacích talentových skúšok z hudobnej, výtvarnej
a literárno-jazykovej výchovy, študijné výsledky na ZŠ.

Chcete vidieť priebeh
talentových skúšok,
chcete vedieť „Ako na to“?
Pozývame Vás na Dni otvorených dverí, pre záujemcov
o odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 11. – 13. 02. 2019.
Ide o konzultácie za účelom eliminovania stresu.
Na konzultácie si treba priniesť:
- hudobná výchova – zoznam aspoň 10 piesní (nie detských),
- výtvarná výchova – 2 ks výkresov A3, ceruzu, gumu a farby– vodové
(akvarelové) alebo temperové, nádobku na vodu, štetce vlasové, na akvarel guľaté,
na temperu ploché (hrubší aj tenší),
- literárno-jazyková výchova – text na prednes poézie alebo prózy.
Oboznámenie s náplňou sa uskutoční v budove školy a každá činnosť trvá 60 minút.
1. hod. 14.30 – 15.30
2. hod. 15.40 – 16.40
3. hod. 17.00 – 18.00

Prezentácia je 15 minút pred začiatkom činností.
Ak máte o konzultácie záujem, prihláste svoje
dieťa na tel. čísle 0903 057 539 do 11. 02. 2019.

Žiaci SOŠPg môžu rozvíjať svoj talent a záujmy v rôznych záujmových
krúžkoch, napr. v divadielku Abodka, v speváckom zbore Gaudeamus,
vo folklórnom speváckom krúžku, v krúžku Hra na hudobný nástroj
(akordeón, klavír, gitara), v športových krúžkoch, v krúžkoch cudzieho
jazyka a v ďalších, podľa záujmu žiakov.
Vďaka týmto krúžkom sa môžu žiaci zapájať do rôznych slovenských
i medzinárodných súťaží (hudobné súťaže a vystúpenia, výtvarné
súťaže, jazykové a recitačné súťaže, divadelné súťažné prehliadky,
matematicko-logické online súťaže a i.) a ukázať svoje
schopnosti na rôznych kultúrnych podujatiach.
Stredná odborná škola pedagogická je najlepšou voľbou
pre tých, ktorí chcú pracovať s deťmi a dospelými
ľuďmi vo výchovno-vzdelávacej a sociálnej oblasti.
Bližšie informácie môžu žiaci získať
aj prostredníctvom našej webovej stránky

www.sospg.sk

Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.

Vážime si naše životné prostredie!
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Plesáme, veselíme sa, je čas zabíjačiek, šišiek. Aspoň tak to patrí k fašiangom. Zároveň prežívame obdobie, v
ktorom sa v minulosti diali veľké veci. V
rôznych historických érach, ale práve v
tomto týždni napríklad zasadol na trón
rímsky cisár Traján, ktorého légie sa
dostali do Vindobony. Mimochodom,
jeho nasledovník, Marcus Aurélius to
neskôr dotiahol až po Laugaricio, teda,
dnešný Trenčín. Iba deväťročný Eduard VI. sa stal kráľom Anglicka, Kráľom
Uhorska zas Štefan IV. Historickým
paradoxom tiež bolo, že Cromwellova
republika dala popraviť kráľa Karola I.,
ale na deň presne o dva roky neskôr bol
sám Oliver Cromwell rituálne popravený. Generál Lee sa stal vrchným veliteľom konfederačných vojsk a maliar
izieb ríšskym kancelárom.
Pre zamilovaných, počas fašiangov sa prvý raz hrala dráma Rómeo a
Júlia majstra Shakespeara a čitateľom
sa do rúk dostalo prvé vydanie Havrana Edgara Allana Poea. História však
píše svoje nové kapitoly každý deň.

5
EDITORIÁL / SLUŽBY

OBCHODNÁ AKADÉMIA
Volgogradská 3, 080 74 Prešov

Obchodná akadémia v školskom vzdelávacom programe Ekonomika a
organizácia, obchod a služby poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A so všeobecným a odborným zameraním potrebným na
vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo
ﬁrmách, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a službách štátnej a verejnej správy.
Vzdelávanie škola v školskom roku 2019/2020 realizuje v študijnom
odbore 6328 M ekonomické a obchodné služby. Kritériá prijímacieho konania sú zverejnené na webovej stránke školy.

83-0032

Tel./fax: 051/77 19 748 I oa-po.edupage.org
sekretariat@oa-po.vucpo.sk I www.oa-po.sk

83-0018

83-0026

Absolvent obchodnej akadémie môže vykonávať marketingové činnosti
v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce ﬁnančné hospodárenie ﬁrmy, účtovníctvo, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené
so spracúvaním informácií, korešpondenčné práce. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a vydaním Vysvedčenia o maturitnej skúške.
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ZDRAVIE, Právnik radí / zAMESTNANIE

Neprenechajme úrad prezidenta
ani extrémistom, ani Smeru

0907 736 115

Práca v Malom Šariši a Prešove

Hľadáme
operátorov/ky výroby

JUDr. Štefan Harabin
občianský kandidát
na prezidenta SR

na čistenie, montáž brzdových
strmeňov a kotúčových bŕzd
práca na TPP na 3 zmeny

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

23-0005

540-575€

+ odmeny, 4€ stravný lístok/deň
Pre viac info volať

Kontaktujte svojho obchodného zástupcu: 0905 719 145

napr. zo Sýrie a platiť im vysoké mesačné príspevky (hovorí sa asi o 1000
Eurách mesačne na osobu) a pritom
nechávajú slovenské mamičky s malými deťmi - našu budúcnosť, živoriť.
Moji najvýznamnejší protikandidáti na prezidenta hovoria viac
o prijímaní imigrantov ako o podpore slovenských rodín. Robert
Mistrík odpovedal na otázku o imigrantoch, že „multikulturalizmus
obohacuje krajinu“ (multikulturalizmus = miešanie národov). Maroš
Šefčovič ako náš vyslanec v EU pritakával umožneniu vstupu imigrantov do EU a teda aj na Slovensko.
Pre mňa sú záujmy Slovákov prvoradé, som proti vstupu imigrantov na
Slovensko. Naopak budem bojovať
za to, aby štát významnejšie podporoval mamičky s deťmi. Radšej dám
500 eur mesačne na jedno dieťa
mladej slovenskej mamičke, ako
oveľa viac akémukoľvek imigrantovi zo zahraničia.

2EMHGQiYDWHĐ-8'UâWHIDQ+DUDELQ%UDWLVODYD

HARABIN: Rodina je základ.
Keď sa pozriem okolo seba, vidím niekoľko divných vecí. Ľudia
trávia viac času s mobilom v ruke
ako rozprávaním sa so svojou rodinou. Deti sa odkladajú až do času po
kariére, pričom veľa ľudí už „neskôr“
deti mať nemôže. Tí čo majú deti, sú
nútení dlho do večera pracovať a na
výchovu detí ostáva málo času. Nefungujúce rodiny sú dnes častejšie
ako rodiny harmonické, čo je veľa
krát spôsobené zlou finančnou situáciou.
Nedávno som sa rozprával s
mamičkou na materskej dovolenke a sťažovala sa mi, že sa im ťažko žije. Tým, že otehotnela počas
vysokoškolského štúdia, dostáva
iba cca 260 eur na 2 malé deti (rodičovský príspevok 215 eur mesačne
a 2x24 eur ako prídavok na 2 deti).
Manžel je pochopiteľne stále v práci
a vidia sa málo. Bez pomoci starých
rodičov by to nezvládli. Spoločnosť
ju odsudzuje, vraj má deti ako príliš
mladá (25 ročná a už 2 deti). Ja s týmto absolútne nesúhlasím. Keď som
mal ja 25 rokov, tak už moji rovestníci mali deti a bolo to lepšie.
Pýtam sa našich politikov, ako
môže mamička s 2 malými deťmi
vyžiť z 260 eur mesačne?
Veľmi ma hnevá, že naši politici,
ako napr. Andrej Kiska, hovoria viac
o tom, že musíme prijať imigrantov

45-0036

TPP + od 2200€/mes.

v čistom
............................

39 regionálnych týždenníkov po celej Slovenskej republike - dosah na 1 500 000 domácností a ﬁriem

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR

do panelárne
v Nemecku.

V našej radakcii si môžete podať inzerciu
do celej siete regionálnych novín

keby tu žil, tak by takúto podporu prijať
nemohol. Strana Smer sa už dávno stala
symbolom korupcie a nespravodlivosti,
ktorá tu vládne viac ako desaťročie - a
pán Šefčovič je v týchto voľbách tvárou
Smeru. To sa nedá nijako spochybniť, ani
nijako zahovoriť.
Preto tieto voľby budú aj o tom, či
Smer po všetkých škandáloch a prehrách dokáže získať v prezidentských
voľbách opäť väčšinu. Ja urobím všetko
pre to, aby ju Smer - hoci aj s usmievavou
tvárou pána Šefčoviča - nezískal.
Zároveň stále platí, že spolufavoritom na druhé kolo je aj kandidát extrému: preto je dôležité, aby už do prvého
kola išiel čo najsilnejší demokratický
kandidát s čo najširšou podporou. Nedopusťme, aby sa úradu prezidenta zmocnil extrémista alebo predĺžená ruka Roberta Fica.

HĽADÁ
ŽELEZIAROV

2EMHGQiYDWHĐ5REHUW0LVWUtN%UDWLVODYD'RGiYDWHĐ8QLPHGLD3DQyQVNDFHVWD%UDWLVODYD,ý2

Čakali sme ako na Godota a napokon
sme sa dočkali. Pred niekoľkými dňami
sme sa konečne dozvedeli meno prezidentského kandidáta strany Smer. Maroš Šefčovič prijal ponuku strany, ktorej
lídrom je už dve desaťročia Robert Fico.
Ešte počkáme, ako sa rozhodne SNS, no
zoznam kandidátov sa pomaly uzatvára.
Dovoľte mi k tomu povedať pár viet.
Výkon prezidentskej funkcie sa odohráva na dvoch poliach: jedno je reprezentácia našej krajiny smerom von a druhé je
výkon úradu doma na Slovensku. Čo sa
týka reprezentácie smerom do zahraničia, je dôležité povedať, že všetci doterajší prezidenti Slovenskej republiky držali
jasný zahranično-politický kurz. Mohol
byť rozdiel v detailoch, ale kým boli v
úrade, držali kurz a naše euroatlantické
smerovanie bolo jasné a nespochybniteľné. Samozrejme, jedným z dôležitých kritérií pri voľbe nového prezidenta bude,
aby to tak zostalo aj po voľbách.
Druhá - a pre mňa oveľa podstatnejšia časť výkonu úradu prezideta - je u
nás doma, tu na Slovensku. Práve v tom
je medzi mnou a kandidátom Smeru zásadný rozdiel. Kým pán Šefčovič strávil
posledných 15 rokov mimo Slovenska a
zašiel sem len občas na návštevu, ja som
tu po celý ten čas žil. A možno práve tých
15 rokov mimo Slovenska môže vysvetliť,
že sa stal kandidátom Smeru. Pretože

Stavebná ﬁrma

Nedostávate vaše
obľúbené noviny
do schránky?
Napíšte nám do redakcie
presovsko@regionpress.sk
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služby, bývanie, zamestnanie

TU

presovsko.sk

61_0039

mohla
byť
Vaša
reklama
Info: 0905 373 406

hľadá OPERÁTOROV CNC STROJOV do Prešova
práca v renomovanej spoločnosÅǋƩǋ§esačná mzda od 755 €*
ƶǋÓǋ»Ê|®§ǋƩǋ¸»¸¢qÅky za prácu v noci, prácu nadčq¿ǋqǋÓk¨ǋƩ

*základná mzda 592€, bonus za nepretržitú prevádzku, dochádzku, kvalitu 163€

84-0004

V pr¸q záujmu nás kontaktuje: 0902 918 362, praca@lutogroup.com

34-0002-2

možnosť nástupu IHNEĎ

FROST a.s. Prešov, patrí medzi najväčšie a technologicky
najvyspelejšie priemyselné pravádzky výroby pekárskych
výrobkov a mrazených pekárskych polotovarov na Slovensku

HĽADÁ ZAMESTNANCOV

POŽADUJEME:
MANUÁLNU ZRUČNOSŤ,
OCHOTU PRACOVAŤ,
FLEXIBILITU
A SPOĽAHLIVOSŤ.

DO MODERNEJ POTRAVINÁRSKEJ VÝROBY

 MZDOVÉ OHODNOTENIE:
- základ 520 eur + mesačná odmena + dochádzkový bonus
/možnosť dosiahnuť brutto mzdu už od 690 eur a viac
v závislosti od pracovného výkonu/
 MOŽNOSŤ KARIÉRNEHO AJ FINANČNÉHO RASTU
 MIESTO VÝKONU PRÁCE:
Petrovanská 34/B, Prešov - Haniska
/pri výjazde na diaľnicu do Košíc, dostupnosť MHD/

83-0040

Volajte v Pondelok až Piatok v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod.
na tel. č. 0948 691 081 alebo nás kontaktujte písomne mailom
na adresu: personalne@frostslovakia.sk

PO19-04 strana-
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PONÚKAME PRÁCU
���������

KONTAKT:
������0948 894 998
email: �����������������
web: ���������������

85_0067

- rôzne odvetvia
- výhodné platobné podmienky
- ubytovanie a doprava zdarma
������������������������
�����������������

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

85-0085

PREDĹŽENIE
VLASOV

INŠTALATÉRSKE

RÝCHLA, ŠETRNÁ A BEZPEČNÁ APLIKÁCIA

PONÚKAME
V CENTRE
MESTA

PRÁCE

Pomocou páskovej metódy dosiahneme požadovaný
objem a dĺžku vlasov v čase kratšom ako 35 minút.
Ak chcete dlhšie a hustejšie vlasy, napíšte nám.
Vlasy Seamless1 - ten pravý darček pre Vás.

Nedostáva
te
pravidelne

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
presovsko@regionpress.sk

0905 719 145

83-0039

0905 262 932

NA PRENÁJOM

Jarková 28

REALIZUJEME

Volgogradská 9/A

KOMPLEXNÉ A ČIASTOČNÉ

STAVEBNÉ PRÁCE

A REKONŠTRUKCIE
OBKLADY, DLAŽBY, OMIETKY,
SADROKARTÓNY A POD.

PRIESTORY

Jarková 14

0905 551 636

andrejko.m@centrum.sk

NOVÉ
Exkluzívne
priestory
po kompletnej
rekonštrukcii

83-0042

Tel.: 0907 854 644 | www.seamless1.sk

49-0015

adov
 čistenie odp
 opravy WC
merov
 montáž vodo
torov
 montáž radiá

PO19-04 strana-

Kontakt: 0905 188 226
8

83-0043

������������������

85_0029

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