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PRESOVSKO
SABINOVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 40 000 domácností

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

Bukové palivové drevo
84-0002

DOVOZ ZDARMA

83-0015

od 38 €

Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov
Tel./fax: 051 7765 451, 0949 056 793

Otvorené: Po, Ut, Št 9.00 - 17.00, Str 8.00 - 18.00 Pia 9.00 - 16.00

22

-28%

plat od 1200€ v čistom,
víkendy doma
83-0019

-25%

0905 273 267

83-0088

PERGOLY, MEDITERÁNY

cenu
obojstranné za
jednostranných

0918 217 665

TEPOVANIE
sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE
bytov, domov, ﬁriem
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AJ
VÍKENDY

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

83-0007

0905 186 136
83-0002

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 31.3. 2019

BETÓNOVÉ PLOTY

PRIJMEM
VODIČA KAMIÓNU

MARKÍZY

27-0017-11

JARNÁ AKCIA

2
redakčné slovo / služby, bývanie

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
DISTRIBÚCIA (40 000 domácností)
párny týždeň: Prešov, N.Šebastová, sídl. II, III, centrum, Solivar, Šváby, Šalgovík, ku Surdoku, Dúbrava, Šidlovec, Okrúhliak, Rúrky, Ku
Surdoku, Sekčov, 17. novembra,
Štúrova, Budovateľská, Sabinov,
Lipany, Fričovce, Kapušany, Kendice, Ľubotice, Veľký Šariš
nepárny týždeň: Prešov, N.Šebastová, sídl. II, III, centrum, Solivar, Šváby, Šalgovík, ku Surdoku,
Dúbrava, Šidlovec, Okrúhliak,
Rúrky, Ku Surdoku, Sekčov, 17.novembra, Štúrova, Budovateľská,
Drienov, Drienovská Nová Ves,
Dulova Ves, Fintice, Haniska, Lemešany, Ličartovce, Malý Šariš,
Petrovany, Široké, Župčany, Brezovica, Kamenica, Pečovská Nová
Ves, Šarišské Michaľany

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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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

83-0004

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

0905 308 280

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

presovsko.sk

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 250€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

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

83-0022

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

k nemu na základe lží je nielen bezcharakterné, ale aj smutné. A ešte smutnejšie je, že v mnohých prípadoch padá lož
na úrodnú pôdu. Že lož je obdivovaná,
oceňovaná, glorifikovaná a žiadaná.
Pritom lož v ľudských osudoch má na
svedomí všetko zlo, s ktorým sa museli
a musia stále ľudia pasovať. Boj so lžou
odoberá tvorivú energiu, lož nemilosrdne dekapituje nádeje a prirodzenú
potrebu žiť v slušnom svete.
Katechismus katolíckej cirkvi nepozná pojem dovoleného klamstva. V pätnástich paragrafoch píše o klamstve,
zakaždým ho jednoznačne odsudzujúc.
To znamená, že lož je hriechom a nielen
hanebnosťou. Okolnosti nemôžu zmeniť mravnú akosť samotných skutkov.
Nemôžu nejaké samo o sebe zlé správanie učiniť ani dobrým, ani správnym.
Vážení čitatelia, občania, neverte
lžiam, ak túžite po lepšom
živote. Nech už klame
ktokoľvek. Luhári spoločnosti nikdy neponúkli nič
dobré. Iba sami sebe.
Želám vám pekný
jarný týždeň.

87-0001

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Niekedy lož ubehne hodne dlhý čas a
trasu, kým ju spravodlivosť zastaví. Lož
je akési perpetuum mobile. Hypotetické
periodicky pracujúce čosi, ktoré všetku
lož už raz použitú, premieňa na lži stále
nové a nové.
Lži sú aj milosrdné. Tie necháme
bokom, dostávajú od nás milosť. Práve preto, že sú milosrdné. Potom sú lži
účelové. Ich produkcia slúži na získanie
nejakej výhody, majetku, postavenia,
moci. To sú lži, ktoré negujú všetky základné princípy ľudskosti a civilizovanosti. Najodsúdenejšie by mali byť lži
zákerné, tie, ktoré slúžia na poškodenie
dobrého mena iného človeka, iného názorového prúdu, inej voľby.
Všimli ste si, že v životopisoch je
tak málo života? Životopisy bez života.
Ale zato s kariérou. S funkciami, s pozíciami, s úspechmi. Môže za to úradný
žáner, ktorý z osobností vylisuje všetku
šťavu a ponechá len zopár stručných
faktov. Nemali by sa v životopisoch opisovať ich predkladatelia, aj a či najmä
ich lásky a nelásky, ich priateľov i odporcov, ich záľuby a náruživosti, túžby a
sny, zvyky a zlozvyky, šťastné náhody i
trápne omyly? Nemali by byť životopisy
o živote ako takom?
Uchádzať sa o úspech, raziť si cestu

61_0039

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

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

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?
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Redakcia:

Lož nemá až tak krátke nohy

66-0002-1

PRESOVSKO
SABINOVSKO

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
35.500
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

www.regionpress.sk

VIZITKY

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

0905 719 145

LETÁKY

0905 719 145
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Všetko je vybavené, začíname stavať

INTERIÉR - EXTERIÉR
‘‘ĹATRINY - 170 EUR’’
MOŽNOSŤ DOVOZU
BJ - PO

85_0216

0944 937 521

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

0918 217 665

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

rýchlo a lacno

BEZ DEMONTÁŽE

0940 776 203
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

TU mohla byť Vaša REKLAMA

Info: 0905 719 145, 0905 373 406

0948 283 110

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

možnosť predaja
aj na splátky

SERVIS
OKIEN
27-0017-12

STOLÁRSTVO
NA MIERU

obnova: eternitových
plechových
plochých

NAJ - STRECHA s.r.o.

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

Michňák
Žalúzie
ZĽAVY AŽ
DO 40 %

83-0001

Mobil: 0948 300 988

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY
61-0067

PLOTY A MÚRY
Z GABIÓNOV

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

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

PIESOK - ŠTRK
KAMENIVO

STROJOVÉ
POTERY
A OMIETKY

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

AJA Prešov, s.r.o.

» red

Dovoz zdarma

Realizujeme

Priemyselný areál Šalgovík

83-0003

raná, to je úloha pre geodeta. Až potom
sa možno venovať samotnému pôdorysu. Už pri vyberaní pozemku je dôležitý vzťah k svetovým stranám. Slnečné
svetlo ovplyvňuje nielen náladu, ale
aj výkonnosť človeka počas dňa. Ale o
tom niekedy v ďalších pokračovaniach
nášho cyklu. Vytýčenie pôdorysu sa
realizuje pomocou orientačných bodov, ktoré si môžete stanoviť na príklad
pomocou drevených kolov. Následne
pozdĺž ich spojníc nanesiete vapenný
pás, ktorý určí hranice domu.
Začíname kopať - Hĺbka základov
závisí od výšky osadenia stavby. Taktiež však závisí na sklone kanalizácie,
počte schodov, ktoré budú viesť do
domu a podobne. Už pri výkope základov sa umiestňujú do výkopov časti
bleskozvodu. Do výkopov sa umiestňujú aj inžinierske siete. To znamená potrubia, ktoré budú zabezpečovať prenos vody, plynu, či elektriny do domu.
Je teda nutné myslieť na ne ešte pred
zaliatím výkopov betónom.

83-0005

Veľmi dôležitý je charakter pozemku. Najmä to, aby na stavenisku nebola voda. Stavebník by to už mal mať v
tejto etape stavby vyriešené. Zemina
nesmie byť z pozemku vyplavovaná,
okolité komunikácie nemožno zanášať
bahnom zo staveniska, lebo za to hrozí
vysoká pokuta. Ďalšou nevyhnutnosťou sú inžinierske siete, každá stavba
potrebuje zdroj energie a prívod vody.
Ak ešte nemáte na pozemku prívod
vody a elektrickej energie, tieto siete sa
zriaďujú na hranici staveniska. Umiestnenie pripojenia je však nutné najskôr
dohodnúť s miestnymi dodávateľmi
elektrickej energie, či vody. Pri výstavbe domu určite potrebujete trojfázový
prúd. A nie, nie je to na smiech – každá
stavba sa začína zriadením sociálneho
zariadenia – teda wc a priestoru, kde sa
možno umyť. Na zabezpečenie toaliet
dnes už mnohí využívajú možnosť prenajať si celú „búdku“, ktoré je ekologická a aj estetická a hygienická.
A pozor na doklady - Samozrejmé
je, že sprievodnú dokumentáciu si stavebník svedomite odkladá. Zhotovovateľ si napríklad preberie stavenisko prostredníctvom preberacieho protokolu a
získava povinnosť začať viesť stavebný
denník, udržiavať na danom pozemku
poriadok a vykonávať stavebné práce
súvisiace len s projektom stavby.
Ide sa na základy - Samozrejme,
žiadne „krokovanie“ neprichádza do
úvahy. Stavba musí byť precízne zame-

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk
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721190101

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník

4
politcká inzercia / auto-moto, zamestnanie

Vážení fanúšikovia,
podporovatelia, priatelia,

JUDr. Štefan Harabin

AKCIA OD 135 EUR
Prečo čistiť DPF filtre u nás

Vieme, že potrebujete ušetriť čas a finančné prostriedky. Preto sme vybrali
špičkovú technológiu čistenia a efektívne nastavili všetky služby.

Všetko na jednom mieste

Odmontujeme - vyčistíme - namontujeme. Žiadne niekoľkodňové čakanie
kôli zasielaniu DPF filtra do iného servisu.

Záruka kvality

Po čistení dostanete originálny protokol, kde budú uvedené informácie
o výsledku čistenia. Žiadne hodnoty „od oka“.

Až 95% účinnosť čistenia

Pre vás úspora. Dobre vyčistený filter pevných častíc pomáha spaľovaciemu
systému, spotreba je nižšia, motor spokojný a vaša peňaženka tiež.

Rbpp trading s.r.o.,
Duklianskych hrdinov 1682, 093 01 Vranov nad Topľou
+ 421 915 864 547 I +421 915 890 813 I rbpptradingsro@gmail.com

83-0058

Ja sa nevzdávam, ideme ďalej!

Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.

33-0003

Možno máte pocit, že Vaša snaha
vyšla nazmar, že nemalo žiaden zmysel bojovať. Chcem Vás povzbudiť a
uistiť Vás, že všetko, čo sa udialo a
na čom sme pracovali, má zmysel.
Treba mať tiež na pamäti, že sme stáli proti obrovskej presile. Sila nášho
súpera je nesmierna. Ovláda médiá,
známe osobnosti, vplyvové skupiny,
má neobmedzený rozpočet a využíva
najpodlejšie techniky propagandy a
manipulovania.
Niekedy víťazstvá neprichádzajú
v skokoch, ale prichádzajú pomaly,
postupne. Túto bitku sa nám síce nepodarilo vyhrať, ale podarilo sa nám
vytvoriť pevné základy pre ďalší postup, vytvorili sme silné informačné
pole a zasiali myšlienky. Aj s pomocou Vás sa darilo ich rozšíriť a ony
časom vyklíčia. Veľmi dobre viem, že
kde neplatí právo, trpia nevinní.
Viem, že vieru vo víťazstvo a zmenu máme v našich rukách.

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

napriek výsledku volieb by som sa
Vám chcel poďakovať za všetku Vašu
snahu a podporu, za hlasy všetkých
Vás, pre ktoré ste možno mnohí dokonca precestovali kus sveta. Nesmierne si to vážim, vážim si vašu
priazeň a podporu, ktorú stále cítim.
Celý život bojujem za pravdu, právo
a spravodlivosť. Začal som od seba a
cez rodinnú podporu sa to prenieslo
aj k Vám. Bolo a naďalej je mi cťou
bojovať aj s Vašou podporou, za Slovensko, tradície a právny štát.

ČISTENIE
DPF FILTROV

Ponúkame Ti príležitosť stať sa členom nášho tímu.
Rozširujeme rady našich spolupracovníkov a prijmeme

- montážnikov na linkách výroby prívesných vozíkov
- skladníkov a vodičov VZV
Základná mzda od 580,-EUR
Nástupná mzda vrátane prémií a bonusov od 850,-EUR

INFORMÁCIE O PRÁCI

0905 44 81 83

PONGRATZ s.r.o., Dolná 2066, 900 01 MODRA, okr. PEZINOK
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51-0038

v.berkovic@pongratz.sk

VÝZNAM
STAVEBNÉHO
SPORENIA
STÚPA

Od začiatku tohto roka platia v stavebnom sporení nové
podmienky. Aj napriek tomu, záujem ľudí oň neklesá.
Práve naopak, dnes nadobúda oveľa väčší význam.
O najzásadnejších zmenách, ale aj vízii do ďalších rokov
hovoríme s Vladimírom Kseničom.
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Politická inzercia / zamestnanie

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

presovsko.sk

34-0002-4

hypotéky. Chceme pomôcť rodičom, ktorí majú starosti s výchovou malých detí,
aby si starosti so splácaním hypotéky
mohli odložiť a posunúť na menej náročné obdobie, kedy už ich deti budú samostatnejšie.
7. Flexibilná rodičovská dovolenka.
3 roky „materskej“ a rodičovskej by si
mohli obaja rodičia rozdeliť medzi seba
podľa ľubovôle. Čerpať by ju mohli napríklad aj zároveň, každý po roku a pol.
8. Miesto v škôlke pre každé dieťa.
Každé dieťa od 3 rokov by malo mať nárok
na bezplatné miesto v škôlke. Ak by mu
však aj napriek tomu nebolo poskytnuté,
získal by rodič každý mesiac odškodné
vo výške príspevku na starostlivosť o
dieťa. OĽANO to považuje za základnú
spravodlivosť, ktorá
však na Slovensku
dlhé roky naplatí
pre každého.
Ide nám o Slovensko pre rodiny.
Pomôžte nám ho
presadiť.
ps: A nezabudnite
ísť v sobotu voliť
;o)

PONUKA PRÁCE

do novootvorenej prevádzky v centre Prešova
prijmeme:

ȘǨ+ǲ( Ș(2ß ß(2!%Ǘ/ (2
-&77^/ (2ß ß",+ǗǨ(/ (2

Dvojzmenná prevádzka.
Plat: 3,5 eur/hod. NETTO + % ohodnotenie z obratu

Kontakt: 0904 019 637

V našej radakcii si môžete podať
inzerciu do celej siete regionálnych novín
39 regionálnych týždenníkov po celej Slovenskej republike - dosah na 1 500 000 domácností a ﬁriem
Kontaktujte svojho obchodného zástupcu: 0905 719 145

599

imrich@regionpress.sk
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Rodina je základnou bunkou
spoločnosti. Hnutie OĽANO jej preto
od svojho vzniku
venuje
osobitnú
pozornosť. Neprebehla snáď ani jedna schôdza parlamentu, na ktorú by naše hnutie nepredložilo aspoň jeden návrh zákona s cieľom
pomôcť slovenským rodinám (a nie len
úplných).
Osobitnú pozornosť venujeme rodine a rodinnej politike aj v hĺbkovom referende, ktoré pripravujeme. Až 7 otázok
spomedzi 17, ktoré sme navrhli, sa týka
problémov našich rodín. Dnes vám predstavíme 4 z nich:
5. Príspevok od 4. mesiaca tehotenstva. Pracujúce a študujúce matky by
mali mať nárok na materský príspevok
vo výške rodičovského príspevku už od
4. mesiaca tehotenstva. Aj vďaka tomuto opatreniu by pravdepodobne mnoho
žien, ktoré podstúpia interupciu len z
ekonomických dôvodov, prehodnotilo
svoje rozhodnutie a dieťa by riadne donosilo.
6. Hypotekárne prázdniny rodinám. Rodič dieťaťa do 6 rokov by mohol
požiadať banku o plný odklad splátok

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Slovensko pre rodiny

7
zdravie / služby, zamestnanie

Jarné očistné kúry II.

 Ak máte všetky potrebné doklady, obráťte sa na náš kontakt
a môžeme si dohodnúť dátum nástupu.
 Ak Vám niečo chýba, nájdeme spoločné riešenie, aby ste sa
mohli aj Vy stať našim vodičom/vodičkou. V tom prípade musíte
mať aspoň 24 rokov a minimálne vodičský preukaz sk.B.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

 Mzda: základ 3,20,-€/hod + prémie+ nadčasy + príplatky
+odmeny = hrubá mzda od 780,00 € do 1050,00 € za mesiac

83-0096

POS nutný! Nástup IHNEĎ!
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

Kontakt:
stanislav@sad-po.sk, 0902 965 727, 051 7560727
SAD Prešov, a.s. Jilemnického 4, 080 01 Prešov

36-0006

PLAT: 7,00€/hod.

tel.: 0917 393 957

TU

mohla
byť
Vaša
reklama
83-0091

VŠEOBECNÝCH
LEKÁROV

Info: 0905 373 406

PREDAJ ŽIVEJ HYDINY
Zdravá hydina = úspešný chov 1.ročné
nosnice
Objednávky a poradenstvo
3 €/ks
vo výžive zvierat:
Ing. Jozef Telepun, PhD. 0917 311 544

FARMA HYDINY - Vranov n/T - Ortáše

62-0033

Pod veterinárnym dohľadom DOPRAVA ZDARMA

Súkromna spoločnosť príjme

HĽADÁME PRACOVNÍKA

MURÁRA a TESÁRA

DO POTRAVINÁRSKEJ VÝROBY
hruba mzda 520€, lokalita Veľký Šariš

Práca v Prešove
Dávame zálohy výplaty platíme načas.

0918 692 692

VOLAJTE: 0907 616 524

83-0000

ZATEPĽOVAČOV
MURÁROV

85-0167

Príjmeme na prácu v SR

Ponúkame prácu pre
DOMÁCICH
A ZAHRANIČNÝCH

0904 115 676

3. DEŇ
Raňajky: 1 jablko, 5 plátkov syra, bylinkový čaj
Obed: 1 porcia ryby na
pare, 1 šálka mrkvy, 1
šálka karfiolu
Večera: dusené hydinové prsia, 1 šálka šalátu, ½ pomaranča

na prípravu raňajok a obedov v reštauračnej časti
diaľničnej čerpacej stanice Slovnaft
(diaľnica D1 Prešov Košice) s nástupom od 1.4.,
čistá mzda vrátane príplatkov až 1000 eur,
práca iba cez pracovné dni mimo víkendov,
možnosť čerpania dovoleniek -zástup zabezpečený,
možnosť osobného rastu, stabilná práca v stabilnej
spoločnosti, info na 0905 319 073,
profesný životopis na: shamira@shamira.sk

v Prešove

Nadštandartné platobné
podmienky.

Ponúkame:
 Stabilnú prácu a pravidelný príjem
 Sociálny program a vernostný program, rehabilitačné služby,
zamestnanecké akcie , bonusy, príplatok za starostlivosť o zdravie
 Pravidelné preškoľovanie, uniformu, nový vozový park
 Zľavy na cestovnom pre Vás a Vašu rodinu
 V prípade potreby služobné ubytovanie

PRIJMEM KUCHÁRA, KUCHÁRKU S PRAXOU

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

Kontakt:
0948 378 553

VODIČOV A VODIČKY AUTOBUSOV

Pracuj s nami

Ponúkame prácu

v Košiciach

v Prešove

ako operátor
vo výrobe

v modernom závode
s najmodernejšími
strojmi

Dopravíme ťa do práce
aj z práce zadarmo!!!!

alebo

mzda 624€
+ ďalšie príplatky

mzda 680€
+ ďalšie príplatky

Kontakt:
Pačutová Luci

Kontakt:
a

Grejtáková Már

0917 104 443

62-0008

PREPICHY
POD CESTY

83-0065

SBS
LAMA SK

HĽADÁME ŠIKOVNÝCH

2. DEŇ
Raňajky: 1 opečený toast, 1 avokádo,
čierna káva alebo čaj.
Obed:
1 šálka tvarohu alebo cottage syra, 1 paradajka
Večera: 2-3 plátky šunky, 1 šálka brokolice, ½ šálky mrkvy, ½ banánu.

83-0101

1. DEŇ
Raňajky: 1 vajce na tvrdo, 1 celozrnný
toast, 1/2 grepu, čaj alebo káva

Obed: Polovica konzervy tuniaka vo
vlastnej šťave, 1 toast, čaj alebo voda
Večera: 2 plátky chudého mäsa, šálka
zelených fazuliek, šálka mrkvy

0948 003 126

e c hu
a na vlnách úsp
vezieme s
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Každá očistná kúra znamená
zmenu stravovacích zvyklostí. Samozrejmosťou je uprednostňovanie
čerstvej zeleniny a ovocia, vyhýbanie
sa hotovým jedlám, uprednostňovanie celozrnných výrobkov, zníženie
červeného mäsa, hlavne bravčového,
uprednostnenie porcií rýb alebo chudej hydiny.
Neoddeliteľnou súčasťou očistnej
kúry je vyhýbanie sa cukru a soli. Aj
počas krátkodobej očistnej kúry pred
jedením jedenkrát denne je účinnejšie
rozdeliť si diétne jedlo do troch hlavných porcií a prijímať aj bielkoviny v
podobe chudého mäsa, syrov alebo
vajíčka.
Dostatočný príjem tekutín 2-3 litre
denne je nevyhnutný, hlavne vody a
bylinkových čajov.
Vzorový jedálny lístok na 3 dni odľahčujúcej kúry:

8
bývanie
kúpeľňové
štúdio

plyn, voda
kúrenie

krby
pece

čerpacia
technika

AKCIE a VÝPREDAJE

AKCIA
Kombiklozet
PURE

Vyskúšajte si dokonalú čistotu
Vyskúšajte si u nás inovatívny systém splachovania vody, ktorý zabezpečuje najvyššiu úroveň hygieny v kúpeľni. Na funkčnej vzorke závesného WC so špeciálne tvarovanou misou bez vnútornej príruby môžte
spláchnuť vodu a presvedčiť sa o ľahkosti údržby toaliet v dokonalej
čistote.

Cersanit WC KOMBI ARTECO +
sedatko DUROPLAST
zadný odpad

135,24 €
Cersanit WC ZÁVESNÉ CITY
OVAL + sedatko

249,98 €

204,95 €

Uvedené ceny s DPH. Platí do vypredania zásob. IIustračné foto.

so spomaľovacím
sedátkom

Cersanit WC ZÁVESNÉ COMO +
sedatko SLIM spomaľovacie

209,90 €

169,95 €

Kompletný prehľad akcií a výpredajov nájdete na www.mirad.sk | Bardejovská 23, Prešov
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84-0003

Pri nákupe nad 333 €
môžete u nás vyhrať
relaxačný pobyt v Tatrách v hoteli WELLNESS
HOTEL CHOPOK **** alebo
dovolenku pri mori.

9
služby, bývanie, zdravie
Slovenská firma

NAJLEPŠIA
t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH t
CENA
NA TRHU
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ t
už 10 rokov
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

0944 720 9ka
32

BEZ DEMONTÁŽE!

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

Diamond cut s.r.o.

NON STOP lin

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

Najlacnejšie

REZANIE
Ōpanelu
Ō৴;Ѵ;o0;|ॕm
Ōf-7uo࣐ঁ|-mb;
najmodernejšími profi strojmi

0911 60 20 40

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

66-0034

OBNOVA STRIECH

16 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

RODINNÝ DOM

v obci Važec

s výhľadom na Vysoké
Tatry na pozemku
o rozlohe 2 500 m²

XŇRG



0917 988 921

½
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CENA 190.000 EUR

XŇRG

XŇRG

99-0062

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

32-0025-3

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

9

10
služby, bývanie

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám: Toyota Auris, rv
02 /2011, 1,6 valvematic,
97kw, výborná spotreba, k
autu letné aj zimné pneu
na elektrónoch originál
Toyota. Zachovala, servisovaná, 1. majiteľ. Cena dohodou. Tel.0944 383 151

Občianska
riadková
inzercia

ELEKTROINŠTALÁCIE
- elektroinštalačné práce
- inteligentné inštalácie
- alarmy JABLOTRON
- DATA, SAT, TV rozvody
- výroba rozvádzačov
- bleskozvody
- zabezpečenie revízie
0915 953 378

instalaciaelektro@gmail.com

14 RôZNE / iné
»Kúpim staré odznaky, vyznamenania, dohoda, 0907
910 755
»Kúpim obrazy, rámy, sošky, hodinky, mince, vojenské veci, pracky, šable a iné
0905 401 697
»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

62-0031

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Jawu 90, 175, 250,
350 a CZ 125, 150, 175, 250 aj
nepojazdné. 0949 50 5827
»Kúpim starú motorku a
predvojnový bicykel. Ponúknite. 0915 376 374
»Predám nové predné čelo
Š 125 r 1989. 0902053256

15 HĽADÁM PRÁCU

03 BYTY / predaj

»Som dôchodca (tech.el.) a
hľadám prácu priamo v Prešove cca na 4hod. (zn.zodpovednosť) tel.0915042284
»Invalidný dôchodca hľadá prácu možnosť refundácie mzdy z úradu práce
0908040682

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
»POZEMOK CHATU DOM 0949
467 691

16 ZOZNAMKA
»Hľadám priateľku vek
45 Po a okolie sms na
tel.0907967396
»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
»Športovec 178,80,60 hľadá partnerku do 170,75,60.
0951 210 984

07 REALITY / iné
»Kúpim Váš dom, byt. Platba v hotovosti. Tel: 0944
630 600

08 STAVBA





Kontakty
0910 831 653 – prenájom, jazdené vozíky
0903 264 331 – predaj nové vozíky

Chcete si
podať
inzerát?

Linde Material Handling s.r.o.




www.linde-mh.sk
66-0052

»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521
»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.

09 DOMÁCNOSŤ
»Hľadám prácu na opateru deti, aj postihnutých,
0904873663

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PO medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PO 12 Predám kočík,
0987 654 321.

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

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.

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim obrazy a knihy. Naj
ceny. 0915 956 695

12 DEŤOM
»Predám veľmi zachovanú
postieľku po jednom dieťati. Matrac je úplne nový.
Cena 65 eur 0948620349

13 RôZNE / predaj
»Kúpim gramofónové platne 0911 565 876

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.
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zdravie, služby, bývanie
6 komorové okná
za CENU 5 komorových

NA SLOVENSKU JE VIAC AKO 15 000 ĽUDÍ
S DIAGNÓZOU SCLEROSIS MULTIPLEX
Každý rok pribúda približne 1 500 novodiagnosikovaných

štruovať na bezbariérové zariadenie
s prístavbami na hydroterapiu a hypoterapiu. Sme zaradení do Akčného
plánu mesta Sabinov, to znamená, že
Úrad vlády SR cez Odbor regionálnej
podpory nám poskytne nemalú ﬁnančnú pomoc a budeme sa uchádzať aj o eurofondy. Potrebujeme však
preukázať 5% spoluúčasť – 150 000
Eur.
NCSM je poskytovateľ Terénnej
sociálnej služby krízovej intervencie, je
členom Partnerstva sociálnej inklúzie
subregiónu Šariš a členom Európskej
organizácie na rehabilitáciu SM /RIMS
www.eurims.org. NCSM spolupracuje s Európskou platformou Sclerosis
multiplex /EMSP www.emsp.org/, s
Medzinárodnou federáciou SM, s Klubom SM v Prešove, s ďalšími organizáciami SM na Slovensku aj v zahraničí, s
Fakultou fyzioterapie v Prešove, s Úradom práce, soc. vecí a rodiny v Prešove...
2% získané v roku 2018 sme použili na sfunkčnenie prízemia – zavedenie rozvodov- elektrina, plyn, voda,
kúrenie. Vybudovali sme rampu pre
vozíčkarov, vymaľovali vnútorné priestory prízemia a zriadili v NCSM Chránenú dielňu pre ZŤP občanov.

150 €

185 €

115 €

170 €

240 €

STAVEBNÉ PRÁCE • REKONŠTRUKCIE BYTOV
35,-0(0(6(.5(7È5.8
1È678P,+1(Ć
• ZATEPĽOVANIEGR.UDþ~QRYLHF
• GARÁŽOVÉ
BRÁNY
jednotná cena 13 €/m2

-OBȆLS àMLA@ELAàȇBI àPQ>KF@B à1BI àͽàͽà

$FO>IQLS@B à"RHBIPHȚà à1BI àͽàà àͽͽààͽ
e mail: oknaradek@pobox.sk, oknaradek1@gmail.com

61-0419

SM- Sclerosis multiplex / Skleróza multiplex / Roztrúsená skleróza /
postihuje prevažne mladých ľudí najčastejšie medzi 18 – 38 rokom života.
Nie je to choroba nákazlivá, ani dedičná, ani nemá nič spoločné so zabúdaním – nie je to artérioskleróza. SM
poškodzuje obal nervu kdekoľvek v organizme, človek stráca silu v končatinách, stráca rovnováhu a nezriedka je
už v mladom veku odkázaný na používanie barlí a invalidného vozíka. Je to
choroba zatiaľ nevyliečiteľná – ešte sa
nevynašiel na ňu liek - ale nie je smrteľná. SM JE LIEĆITEĽNÁ – to znamená
– dajú sa zmierniť príznaky a dá sa aj
zastaviť progresia choroby – zdravou
životosprávou a neustálou rehabilitáciou. V Národnom centre SM sa budú
ľudia s SM učiť, ako na to, podľa vzoru
zahraničných centier SM.
Národné centrum sclerosis multiplex je nezisková organizácia, ktorá
vznikla s cieľom vybudovať zariadenie sociálnych služieb s rehabilitáciou
špecializovanou na SM. Na Slovensku
nič také ešte neexistuje. Od Prešovského samosprávneho kraja sme dostali do dlhodobého prenájmu bývalú
Obchodnú akadémiu v Orkucanoch/
Sabinov/, ktorú potrebujeme zrekon-

TU

mohla byť Vaša reklama

2%

NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.,
Sídlo: KUKUČÍNOVA 1780/1, 08301 SABINOV

Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 42092175

00-0000

Prosíme Vás, VENUJTE
z Vašich daní
Ďakujeme.
www.ncsm.sk
Prijímateľ 2%:

Info: 0905 719 145

Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.
62-00012

Vážime si naše životné prostredie!

Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy, MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTREŠKY ZASKLENIE TIENIACA TECHNIKA

Materiály: HLINÍK, DREVO
STAVEBNÉ PRÁCE RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ/OTOÈNÉ ZASKLENIE TIENENIE NA STRECHY SKLENENÉ STRECHY DREVENÉ PODLAHY

montter@montter.sk

www.montter.sk

PO19-12 strana-

Zameranie a doprava ZDARMA
0919 370 730 0919 383 363
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87-0026

7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad

����������������������

Výrobca okien

OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.

VEKA

info@konstrukter.sk

85_0152

83-0098

www.konstrukter.sk

85-0005

Tel.: 0908 914 180
99-0070

HĽADÁ
ODBERATEĽOV
0948 466 436
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REALIZUJEME
KOMPLEXNÉ A ČIASTOČNÉ

STAVEBNÉ PRÁCE

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

andrejko.m@centrum.sk

83-0100

0905 551 636

PODLAHÁR
 pokladanie - PVC, korok, koberce,

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

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

Tel.: 0905 682 471
WWW.PODLAHARPRESOV.SK

83-0099

Švábska 57, Prešov, dusanbaca@centrum.sk
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+421 911 313 632
info@axaproperty.sk
www.axaproperty.sk

83-0102

NOVINKA!

Veľkosklad stavebnej chémie
zn.UZIN a BONA

