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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 40 000 domácností

33-0008

PRESOVSKO
SABINOVSKO

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

ELMART

Bukové palivové drevo

SVIETIDLÁ - ELEKTRO

84-0002

SVIETIDLÁ
VENTILÁTORY
OHRIEVAČE, KONEKTORY

Ponúkame prácu pre
DOMÁCICH
A ZAHRANIČNÝCH

LED ŽIAROVKY, PÁSIKY

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

83-0063

0904 115 676

NÁVRH OSVETLENIA

83-0091

Nadštandartné platobné
podmienky.

presovsko.sk

ANTÉNY, DIGITÁLNE PRIJÍMAČE

VŠEOBECNÝCH
LEKÁROV

Firma BUILT, spol., s.r.o. Prešov,
autorizovaný predajca a servis
vozidiel FORD a SsangYong
hľadá do trvalého
pracovneho pomeru vyučeného

Kontakt: 0944 281 796



83-0085

AUTOMECHANIKA,
AUTOELEKTRIKÁRA
A AUTOKLAMPIARA.

ka
Reálna záru

12 rokov

Plat:
od 3 000 € do 4 700 €
(podľa pozície)
ELEKTRIKÁRI
Podmienky:
min. vyhláška §21 (elektrikári)
BAGRISTI
znalosť AJ / NJ
prax v odbore
www.genau.sk
SZČO
genaugroupindustries@gmail.com
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83-0077

27-0033-1

PLAT: 7,00€/hod.

tel.: 0917 393 957

85-0167

Príjmeme na prácu v SR

ZATEPĽOVAČOV
MURÁROV

DOVOZ ZDARMA

83-0015

od 38 €

ELEKTROINŠTALAČNÝ
MATERIÁL

1

2
redakčné slovo / služby, bývanie
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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

O pár dní sa začnú zapĺňať bocianie
hniezda. Všimli ste si, že je bežné, ak o
týždeň dva skôr priletí samček a až potom
samička? Tá už má hniezdo z väčšej časti pripravené, poopravované, všetko už
čaká iba na to, aby sa založila nová generácia. Dokonca aj na vchodových dverách
bytových domov sa (v lepšom prípade)
objavujú oznamy o tom, že v tom a v tom
byte sa začína rekonštrukcia, že sa bude
robiť denné od-do a že potrvá mesiac,
dva, tri. Aj preto u nás v našom týždenníku dáme pravidelnejší priestor téme stavba. Nielen tej však.
„Keď sa obyvateľstvo nechá rozptyľovať trivialitami, keď sa kultúrny život vymedzí ako nekonečný kolobeh zábavy, keď
seriózna verejná komunikácia dostáva podobu detského bľabotania, keď sa – stručne povedané – z ľudí stane iba obecenstvo
a z verejných záležitostí estráda, potom sa
národ ocitol v nebezpečenstve a jeho kultúrna smrť sa stáva reálnou možnosťou.“
To kedysi povedal Neil Postman (8. marec
1931, New York, New York, USA – 5. október 2003, New York), americký odborník
na masmédiá, mediálny teoretik, kultúrny
kritik, pedagóg, profesor a redaktor.
Preto sa na našich stránkach bude-

0948 283 110

Michňák
Žalúzie

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

me snažiť aj naďalej nezaoberať sa iba
spomínanými banálnosťami práve tak,
ako sa naďalej budeme usilovať odvracať
vyššie naznačenú „kultúrnu smrť“ národa. Hoci aj informáciami, ktoré inde iba
ťažko nájdete. Lebo – ako napísal v minulom storočí mladý francúzsky prozaik
a všestranný umelec Boris Vian - „utekáme, čo nám nohy stačia do budúcnosti,
bežíme tak rýchlo, že nám uniká prítomnosť a minulosť sa nám stráca v prachu,
ktorý sme pri tom behu rozvírili.“ Je to
škoda. Pretože prítomnosť, najmä teraz,
na prahu jari, je predsa prekrásna.
Stačí, aby ste sa častejšie ako v uplynulých mesiacoch vybrali do prírody, alebo si
našli čas chvíľku posedieť na záhrade. Zastaviť ten nadiktovaný rytmus a pár okamihov byť pánmi svojho času. Stačí, aby
sme sa všetci venovali menej
tomu nepodstatnému, čo je
takmer bez hodnôt a zamerali sme sa na niečo oveľa
dôležitejšie. Život nás, náš,
a našich najbližších a jeho
kvalitu. Preto ešte raz
- pekný týždeň vám
všetkým.

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

Redakcia:

Pekný a už čiastočne aj kalendárne
jarný týždeň vážení čitatelia!

TEPOVANIE
sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE
bytov, domov, ﬁriem

0905 186 136

AJ
VÍKENDY

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

83-0007

PRESOVSKO
SABINOVSKO

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE
 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.

Západné Slovensko
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
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

Inzerujte v najčítanejších
regionálnych novinách

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

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

Kontaktujte svojho obchodného zástupcu:

0905 373 406

BETÓNOVÉ PLOTY
cenu
obojstranné za
jednostranných

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

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

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

22

0918 217 665

JARNÁ AKCIA



 
 
 
  


 
 



MARKÍZY

-28%

PERGOLY, MEDITERÁNY

-25%

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 31.3. 2019
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27-0017-9

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

83-0019

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

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

83-0005

75-27

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

3
služby, bývanie

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

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 250€
kovanie ZDARMA

0910 910 800 I kontaktujte ma kedykoľvek, 7 dní v týždni

zameranie ZDARMA

www.realityvychod.sk I info@realityvychod.sk

v ponuke aj

Diamond cut s.r.o.

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

presovsko.sk

Priemyselný areál Šalgovík

66-0002-1

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

Realizujeme

OPRAVY A SERVIS

STROJOVÉ
POTERY
A OMIETKY

87-0001

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

0911 60 20 40

Dovoz zdarma

PIESOK - ŠTRK
KAMENIVO
PLOTY A MÚRY
Z GABIÓNOV

Mobil: 0948 300 988

ka

.
né o a
or stv arm
db n d
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
83-0095

0905 308 280

najmodernejšími profi strojmi

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

AJA Prešov, s.r.o.

Ōpanelu
Ō৴;Ѵ;o0;|ॕm
Ōf-7uo࣐ঁ|-mb;

83-0003

0918 217 665

REZANIE

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.

27-0017-10

rýchlo a lacno

Najlacnejšie

61-0067

SERVIS
OKIEN

83-0092

ORECH
MATNÝ

66-0034

ČEREŠŇA
MATNÁ

83-0004

DUB
MATNÝ

Vaša realitná kancelária
pre Košice a Prešov
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Téma týždňa
Žiacke súťaže
stačuje. Takéto nedôstojné podmienky
sa týkajú aj dlhoročných celoslovenských súťaží, akými sú olympiády či
rôzne recitačné súťaže. Štát si zapíše
kolónku, že inicioval súťaže, no de facto je všetko, vrátane dofinancovania,
na organizátorovi, teda na centrách
voľného času, príp. na školách. Neraz
som počul o zrušení niektorej súťaže
z dôvodu zlého financovania. A realizovať pedagogickými dokumentmi
odporúčanú súťaž bez minimálnych
prostriedkov je nedôstojné a demotivujúce. Neraz sa stalo, že žiaci s učiteľmi čakali na súťaženie ako v čakárni u
lekára bez akéhokoľvek občerstvenia.
Odmietam tézu, že nie sú prostriedky aj na takúto dôležitú činnosť,
ktorou sú školské súťaže. Prostriedkov
je viac, ako si želáme. Len sú nekompetentne prerozdeľované. V tejto situácii je lepšie zúčastniť sa súťaží komerčných firiem alebo zodpovednejších
organizátorov, ktoré ponúkajú oveľa
dôstojnejšie podmienky zápolení. Je
rozdiel, keď dieťa oceníme tabletom
alebo len diplomom. Isté však je jedno - peniaze z našich daní by konečne
mali mieriť k našim žiakom, ktorí potrebujú motiváciu. A isté je aj to, že deti
treba motivovať aj inak ako hrabaním
zadarmo, keďže to ani v živote často
nefunguje.

83-0084

Človek je súťaživý, má potrebu prekonávať iných, a tým aj samého seba.
Je to prirodzené aj pre deti. Rozvíjať
súťaživosť ich vlastne pripravuje na
život. Aj preto ich zapájame do súťaží a
aktivít, kde môžu prejaviť svoje schopnosti. Okrem toho úspech v súťažiach
sa škole dobre prezentuje a vníma sa
tak, že škola má šikovných žiakov.
Dobrá súťaž pozostáva z nápadu,
z jednoduchého priebehu a z primeraného (dôstojného) ocenenia, keďže
vynikajúce výkony by mali byť vynikajúco odmenené. Ako je to v športe,
v zamestnaní, tak to má byť aj v škole. Je dôležité, či má súťaž aj odbornú
porotu. Rozmohli sa totiž súťaže, ktoré
vyhrávajú iba na základe počtu „lajkov“, čo je v rozpore s kompetentným
rozhodovaním a vyhráva škola, ktorá
má najväčší počet žiakov, teda najviac
ťuknutí. Dôležité je aj to, aby súťaž poskytovala spätnú väzbu v čo najkratšom čase.
Veľmi často sa stáva, že cena za
súťaž je symbolická, jednoduchá, bezcenná. Veľmi ťažko sa potom deťom
vysvetľuje, prečo vyvíjali takú námahu, keď je cena „o ničom“. Viacerými
súťažami nás zahŕňa štát. Práve tie sú
veľmi zle financované, hoci často ide
o populárne súťaže. Ich finančné zabezpečenie sa počíta len v niekoľkých
desiatkach eur. Z tých sa musí zabezpečiť porota, priestory, ceny a aj občerstvenie. Na to štátny príspevok nepo-

» Ján Papuga

riaditeľ ZŠ

Prešovský kraj si vysúťažil tisíce
Piaty ročník súťaže Domestos pre
školy sa dočkal svojho finále. Ocenenie si prebralo päť základných a
štyri materské školy z celého Slovenska. Mimoriadny úspech zaznamenali školy a škôlky z Prešovského kraja.
Víťazom súťaže sa stala Základná
škola s materskou školou Udavské, ktorá dosiahla najväčší počet bodov na
žiaka z celého Slovenska. Tie získala
vďaka hlasovaniu, zbieraniu bodov
za nákup a plneniu súťažných úloh so
svojimi žiakmi. „Povinné aktivity boli
štyri a všetky boli koncipované tak,
aby viedli k zlepšeniu hygienických
návykov detí. Žiakov úlohy veľmi bavili
a zapájali sa tak s veľkým nadšením.
Hlavná cena je zaslúženou odmenou, “
povedala riaditeľka víťaznej školy Mgr.
Miroslava Pauliková. Súťažné aktivity
hodnotí pozitívne aj riaditeľka Materskej škôlky Sabinov. Škôlka vo svojej
kategórii obsadila druhé miesto a na
opravu sociálnych zariadení tak získala 1700 euro.
Súťaž dala šancu veľkým aj malým
školám. V mnohých projektoch by práve veľkosť školy mohla byť prekážkou.
Domestos pre školy nezohľadnil len
celkový počet aktivít, ktoré škola splni-

la, ale taktiež prepočet bodov na žiaka.
Šancu uspieť tak mali aj malotriedne
školy či škôlky. Dôkazom je základná
škola Hervantov a materská škôlka
Sabinov, ktorým sa v súťaži darilo. Do
Hervantova tak putuje na úpravu školských toaliet 2700 euro, do Giraltoviec
1700 euro.
Prihlásených škôl z roka na rok pribúda. „Vďaka projektu môže denne navštevovať kompletne zrekonštruované
školské toalety až 7 000 detí. To nás na
jednu stranu teší, na druhej strane to
ale znamená, že je tu stále veľký počet
škôl, ktoré by renováciu potrebovali,“
komentuje úspech súťaže brand manager značky Vojtěch Buřič.

» red
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5
služby, zdravie, auto-moto

ČISTENIE
DPF FILTROV
Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.

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.

83-0087

83-0058

+ 421 915 864 547 I +421 915 890 813 I rbpptradingsro@gmail.com

85_0207

Rbpp trading s.r.o.,
Duklianskych hrdinov 1682, 093 01 Vranov nad Topľou
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služby, bývanie
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
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

OBNOVA STRIECH

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

Občianska
riadková
inzercia

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

BEZ DEMONTÁŽE!

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
»Predám aj na splátky od
10 € mesačne nový smartfón Samsung Galaxy S9 ;
nový výkonný notebook
HP s 15“ LED obrazovkou
- vhodný na internet,do
školy, aj na hry; nový herný
stolový počítač - vhodný na
internet,do školy, aj na hry
; nový LED TV Smart Samsung – na všetky položky
dovoz zdarma,prvá splátka
až po 4 týždňoch od dodania, 2 roky záruka,darček
istý. T.č. 0903 752 333.
»ČZ-JAWA Kúpim takéto motorky aj diely. 0949505827

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 !!!

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

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

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

15 HĽADÁM PRÁCU
»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

08 STAVBA
»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.

16 ZOZNAMKA

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

»Hľadám prácu na opateru deti, aj postihnutých,
0904873663

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

0915 953 378

»Kúpim jelenie parožie za
najlepšiu cenu! 0944 132 200

instalaciaelektro@gmail.com



 
 
 
  


 
 



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
62-00012

»Kúpim gramofónové platne 0911 565 876

14 RôZNE / iné

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

0905 719 145
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Chcete si
podať
inzerát?
62-0031

09 DOMÁCNOSŤ

»Kúpim staré odznaky, vyznamenania, dohoda, 0907
910 755
»Kúpim obrazy, rámy, sošky, hodinky, mince, vojenské veci, pracky, šable a iné

»Hľadám priateľku vek
45 Po a okolie sms na
tel.0907967396
»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

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.

7
služby

(6+23$-ϑ.$0(11Ϗ35('$-Ċ$

123podlahy.sk

AKCIA

CELODREVENÉ PODLAHY
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, 19,80 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, 19,80 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, 21,50 EUR/m2

BAMBUSOVÉ PODLAHY

BUK ŠTANDARD – celodrevená
veľkoplošná podlaha, rozmer dosky
1100 x 207 mm, hrúbka 14mm,
nášľap cca 4mm, parkety 4-lamela,
7xUV lak, click bez lepenia,
19,80 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, 28,80 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

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

CLASSEN, KAINDL, KRONOoriginal, SWISS KRONO, EGGER

DUB ALDABRA 3463 – hrúbka 8mm/AC4 komerčná záťaž – 6,98 EUR/m2
DUB MURANO 3501 – hrúbka 8mm/AC4 komerčná záťaž, V-Drážka – 7,99 EUR/m2
DUB GRAND 2594 – hrúbka 8mm/AC4 komerčná záťaž, V-Drážka – 7,99 EUR/m2
DUB DENVER 2898 – hrúbka 8mm/AC4 komerčná záťaž – 7,28 EUR/m2
JASEŃ SHAMONAI – hrúbka 7mm/AC3 najvyššia bytová záťaž – 5,98 EUR/m2
DUB CRAFT WHITE K001 – hrúbka 10mm/AC4 komerčná záťaž, V-DRÁŽKA – 10,70 EUR/m2

VINYLOVÉ PODLAHY KRONOXONIC, TARKETT, VIN IN

[Ń\OGI
GQU
XUQU\

15

KRONOXONIC – 20 dekorov, hr. 5mm/AC6 TOP komerčná záťaž, integrovaná podložka na podlahe,
vodeodolné, click bez lepenia, uvádzacia cena 22,90 EUR/m2

DOPRAVA NA CELÉ SLOVENSKO ZDARMA.
:5<'8;.8*@':+'ł650+.568+<@':

SPACEWER

84-0015

PODLAHY

SPACEWER, s.r.o.,
SPACEWER,
s.r.o. ,
Levočská
44,
Prešov,
priPrešov,
OC KAUFLAND sídlisko III
Strojnícka 20,
080 01
0902 246
246 989,
989, 051/77145
95 95
0902
051/ 77145
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politická inzercia / zamestnanie, služby

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

PONUKA PRÁCE

plat od 1200€ v čistom,
víkendy doma

v Prešove

0905 273 267

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

0915 863 227
0911 168 982

=HO>SB>F>

Kontakt:
0948 378 553

presovsko.sk

HĽADÁME ŠIKOVNÝCH

VODIČOV A VODIČKY AUTOBUSOV
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
 Ak máte všetky potrebné doklady, obráťte sa na náš kontakt
a môžeme si dohodnúť dátum nástupu.

do novootvorenej prevádzky v centre Prešova
prijmeme:

 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.

Dvojzmenná prevádzka.
.J?RÐ ÐCSP FMBÐ,#22-Ð ÐT?PG?@GJLĖÐXJMƢI?

85_0206

Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.

Vážime si naše životné prostredie!

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

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

83-0065

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

Kontakt: 0904 019 637

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

TATRANSKÝ PROFIL,
ZRUBOVÝ OBKLAD,
=EñDHOB<:%M>K:LHOD:%EBðMR:ä<ARMDR

83-0088

www.perodrazka.sk

PRIJMEM
VODIČA KAMIÓNU

36-0006

Až 17 okresov (zväčša najchudobnejších) nemá svojho zástupcu v NR SR,
ale z Bratislavy a okolia ich je 53! Preto
chceme, aby sa kandidát do NR SR s najvyšším počtom hlasov v každom okrese
stal automaticky poslancom. Ostatní sa
doplnia presne takým spôsobom, aký
funguje dnes ... a priblížime politiku k
ľuďom.
3. Za účasť na voľbách deň dovolenky navyše. Záleží nám na tom, aby
svoj názor vyjadrilo čo najviac ľudí. Preto navrhujeme deň dovolenky za účasť v
každých voľbách a referende.
4. Umožnime konečne voliť cez
internet. Sme v 21. storočí, ale ak ste
náhodou na dovolenke, voliť nemôžete.
Estónci už 13 rokov môžu voliť bez ohľadu na to, kde sú - v zahraničí, na horách,
v nemocnici či len
doma v záhrade.
Technicky je to riešiteľné, len treba
trochu chcieť.
Ide nám o spravodlivé Slovensko.
Pomôžte nám ho
presadiť.

SBS
LAMA SK

=K>O>G¡
OBKLADY

85_0200

Naše
hnutie
OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti
(OĽANO)
pred
týždňom
predstavilo návrh otázok pre
hĺbkové referendum. Navrhli sme 17
riešení problémov, ktoré doteraz politici
nemali záujem riešiť. Zároveň sme dali
ľuďom možnosť diskutovať o nich, a tiež
doplniť ďalšie problémy, ktoré podľa vás
trápia Slovensko natoľko, že by o nich
mali ľudia rozhodnúť v referende. Ľudia
za týždeň na našej FB stránke otázkam
rozdelili cca 70 tisíc hlasov, čo svedčí o
mimoriadne veľkom záujme a nás to veľmi teší.
Dovoľte, aby som Vám otázky bližšie predstavil - 1. skupinu otázok sme
nazvali Spravodlivé Slovensko:
1. Navrhujeme hmotnú zodpovednosť politikov. Chceme presadiť, aby
politici a vysokí štátni úradníci za nezákonné a zjavne nevýhodné rozhodnutia ručili svojím majetkom. Výrazne
to pomôže, aby sme zlodejov odradili od
pokušenia kradnúť z nášho spoločného,
lebo škodu by platili zo svojho.
2. Chceme, aby si každý okres mohol zvoliť svojho poslanca do NR SR.

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

Spravodlivé Slovensko pre všetkých

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
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Zameranie a doprava ZDARMA
0919 370 730 0919 383 363

9

87-0026

7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad

10
bývanie, kultúra, relax
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fórum života, právnik radí / služby, zdravie
Zmluva o dielo a zodpovednosť
za vyhotovenie diela

Občianske združenie Fórum života organizuje verejnú informačnú
kampaň ku Dňu počatého dieťaťa.
Každoročne si 25. marca pripomína
práva nenarodených.
„Pre kampaň sme podobne ako po iné
roky hľadali vhodný spôsob, ako osloviť
ľudí. Cieľom nie je ísť do konfliktu. Chceme ponúknuť argumenty na zamyslenie,“ zverejnila hlavná koordinátorka
kampane Lucia Mihoková. Kampaň
bude prebiehať v uliciach slovenských
miest. Biela stužka symbolizuje, že na
nenarodenom ľudskom živote záleží.
Poukazuje však aj na konkrétnu a systémovú pomoc pre tehotné ženy a prevenciu. S činnosťou Fóra života sa spájajú
projekty konkrétnej pomoci. Poradňa
Alexis sprevádza ženy, ktoré v dôsledku
tehotenstva zvažujú potrat. Cez projekt
Zachráňme životy ďalšie pomáhajúce
organizácie kontaktujú matku v zložitej
situácii. Projekt je postavený na „adopcii“ ženy a jej dieťaťa. Počas jedného
roka žena dostáva finančnú podporu na
ubytovanie, stravu, lieky a na odborné
sprevádzanie. V Leviciach, mieste s najvyššou mierou potratov a rozvodov,
Fórum života prevádzkuje Centrum
konkrétnej pomoci Femina, ktoré hľadá
riešenia pre ženy v ťažkej situácii. Ďalšie
centrá vznikajú v Prešove a Snine. Projekt Tlakový hrniec ponúka študentom
stredných škôl netradičné debaty o in-

V dnešnom článku naviažeme na ten
predchádzajúci a budeme sa venovať
ďalšej z podstatných náležitostí zmluvy
o dielo, ktorou je vykonanie diela zhotoviteľom na vlastné nebezpečenstvo. Vykonanie diela na vlastné nebezpečenstvo
zhotoviteľa znamená, že zhotoviteľ zodpovedá za zmarenie, resp. zničenie diela,
a to najmä počas jeho realizácie. Vo všeobecnosti teda za uskutočňovanie diela
nesie zodpovednosť samotný zhotoviteľ,
pričom predmetom tejto zodpovednosti
je plnenie, resp. zhotovované dielo.
V zmysle uvedeného tak zhotoviteľ
nesie zodpovednosť za to, že dielo bude
jednak zhotovené riadne a včas, a to
v súlade s podmienkami upravenými v
zmluve o dielo, a zároveň za to, že dôjde
aj k samotnému odovzdaniu takto zhotoveného diela. Ako sme si už vysvetlili
v predchádzajúcich článkoch, predmetom zmluvy o dielo nie je pracovná činnosť, ktorú zhotoviteľ vykonáva za účelom zhotovenia diela, ale výsledok tejto
pracovnej činnosti, t.j. dielo samotné.
Z tohto dôvodu zmarenie, resp. zničenie
diela nemá za následok zánik záväzku
zhotoviteľa vykonať dielo, ale naopak,
tento je povinný dielo vykonať opätovne,
a to na vlastné náklady.
Napriek uvedenému však môže nastať situácia, kedy zmarením, resp. zničením diela, zaniká aj záväzok zhotoviteľa dielo zhotoviť. Ide o prípad objektívnej

terrupciách, manželstve, nevere či porne. Cieľom je, aby študenti zaujali postoj
a vedeli ho s rešpektom obhájiť.
Nedeľa 17. marec 2019 – Putovanie
za život do Rajeckej Lesnej so začiatkom
o 16:00, slávením liturgie v Bazilike Narodenia Panny Márie a chválach s kapelou Joel Worship Band.
Pondelok 18. marec 2019 – benefičný Koncert za život spojený s udeľovaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu
života v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca so začiatkom o 19:00. Účinkuje Komorný orchester ZOE. Koncert je
určený na podporu žien trpiacich po
spontánnom potrate.
Sobota 23. marec 2019 - Konferencia
Vyber si život s témou Ochrana života
na všetkých úrovniach politiky v kongresovej sále Úradu ŽSK so začiatkom
o 9:00. S prednáškami vystúpia odborníci a poslanci na regionálnej, národnej
a medzinárodnej úrovni.
Viac info o kampani na
www.25marec.sk.

alebo subjektívnej nemožnosti plnenia.
Na to, aby došlo k zániku záväzku zhotoviteľa z dôvodu subjektívnej nemožnosti
plnenia sa vyžaduje, aby bolo zmluvne
dojednané osobné zhotovenie diela zhotoviteľom, prípadne to z povahy diela
vyplývalo.
V prípade nemožnosti plnenia je možné riešiť otázku náhrady škody, prípadne
bezdôvodného obohatenia. K zmareniu,
resp. zničeniu diela môže dôjsť v dôsledku ľudského konania (napr. stratou materiálu poskytnutého objednávateľom
zhotoviteľovi na zhotovenie diela), alebo z dôvodu objektívnych príčin (napr.
ak povodňou došlo k znehodnoteniu či
zničeniu zhotovovaného diela). V prípade, ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá za
jeho zhotovenie rovnako, ako keby ho
zhotovoval on sám. Čo sa týka časovej
dĺžky tejto zodpovednosti zhotoviteľa, vo všeobecnosti platí, že zhotoviteľ
zodpovedá za zhotovenie diela v štádiu
vyhotovovania diela, ako aj po jeho vyhotovení, resp. dokončení, ak dielo ešte
neodovzdal objednávateľovi.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 40 000 domácností a firiem

Ing. Mgr. Martin

EXPERT NA OKNÁ A DVERE
0904 952 026 / 0949 550 410
info@fenweb.sk
62-0029

ŠKOLENIE
Obsah školenia
Pokladnica v s.r.o. – veƮný problém
O aké náklady by ste nemali v s.r.o. prísɐ
Vzájomné transakcie medzi s.r.o. a spoloƮníkom / konateǾom
Zmluvné vzɐahy s.r.o. s inými SZ#O

www.martintuzinsky.sk
87-0008

predaj a montáž okien a dverí všetkých materiálov

Tuƣinský, PhD.

daȊový poradca, špecialista na dane a úƮtovníctvo

52-0006-60

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Deň počatého dieťaťa
ponúka argumenty
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice
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0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk

 
 

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

52-0026

SK.ABAINNOVATOR.COM

34-0001-2

 

600 000
Stannah

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
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SÁROV
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Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

�������������������

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!

85_0180

INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO

����������������������
OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
�����������������
1000 - 1200 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.

S DVERAMI A PODLAHAMI
0907 085 086

www.dverepodlahy.sk

info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180
www.konstrukter.sk

Vzorkovňa dverí a podláh Prešov

Masarykova 22

Prešov 080 01
(vchod z ul. Vychodná alebo Dostojevského)

OTVORENÉ: Pondelok - Piatok 8:00 - 19:00 hod. a v Sobotu 8:00 - 13:00 hod.

SME TU PRE VÁS AŽ DO 19.00 HOD.
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85-0005

Facebook: aiwsk
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32-0031

www.aiw.sk
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