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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

Príjmeme na prácu v SR
85-0167

PLAT: 7,00€/hod.

tel.: 0917 393 957

na TPP v Malom Šariši

bytov, domov, ﬁriem

práca na 3 zmeny

540-575€

0905 186 136

+odmeny, 4€ stravný lístok/deň

výroba brzdových a
spojkových hadíc

45-0008

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

sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE

HĽADÁME
operátorov/ky výroby

Pre viac info volať

TEPOVANIE
AJ
VÍKENDY

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

83-0007

ZATEPĽOVAČOV
MURÁROV

DOVOZ ZDARMA

83-0015

84-0002

od 38 €

presovsko.sk
N.A.P.R.-SK, s.r.o., Ľubotice

PONUKA PRÁCE
KURIÉRA

ka
Reálna záru

12 rokov

VP sk. C a B pre rozvoz
prešovský a košický kraj
zodpovednosť a samostanosť
Hľadáme tiež
83-0104

Tel: 0915 546 303

27-0033-4

AUTOMECHANIKA

NAJLEPŠIA PONUKA V REGIÓNE
KUCHYNSKÉ
DOSKY
už od 99 € za BM



1699 €

1099 €
KRÁSA
PRÍRODNÉHO
KAMEŇA

URNOVÝ
POMNÍK



už od 399 €
OBHLIADKA
ZADARMO.
Foto je ilustračné.
Ceny sú s DPH.
Akcia platí do 26.4.2019.

AMERICKÉ
POMNÍKY
už od 449 €

ISPA Prešov, s.r.o., Masarykova 22 (bývalá Odeva), 080 01 Prešov
Tel: 051/ 489 10 47, Mobil: 0905 268 769
www.pomniky.sk
E-mail: predajnapo@kamenarstvoispa.sk
www.kamenarstvoispa.sk

genaugroupindustries@gmail.com

84-0016

Jednopomník
s nápisnou doskou
BAINBROOK BROWN
1483 €

KAMENNÉ
PARAPETY
už od 29 € za BM

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
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83-0077

Jednopomník
s nápisnou doskou
HIMALAYAN BLUE
2300 €

1

2
redakčné slovo / služby, bývanie

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.

Športová, Relaxačná, Kondičná,
Regeneračná masáž

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Masáže sú zamerané na posilnenie, uvoľnenie
a celkovú regeneráciu organizmu

presovsko.sk

Objednávky a kontakt:
0949 276 540, lubosist1@gmail.com

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

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

AKCIA 270€

BIELE
vzor

kovanie ZDARMA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

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

DEŇ S ROBOTICKÝMI KOSAČKAMI
HUSQVARNA AUTOMOWER

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

PREDVÁDZACIA
!!! AKCIA
16.4.2019 !!!

Východné Slovensko
31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

HSQ CENTRUM

83-0129

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

0905 719 145

zameranie ZDARMA

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

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

83-0001
83-0004

Masáže I Karpatská, Prešov

83-0135

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

nančná ochrana

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

66-0075

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

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

 ŽALÚZIE
 MARKÍZY
 LÁTKOVÉ ROLETY
 GARÁŽOVÉ BRÁNY
 BALKÓNOVÉ ROLETY
 SIETE PROTI HMYZU
 ROLETY DEŇ / NOC
 PLASTOVÉ LAMELOVÉ
DVERE
 PROTIPEĽOVÉ SIETE
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Dopravná 6, Košice, 0948 634 443
AUTOMOWER EXPERT, 0905 105 793

www.e-zahrada.sk

62-0038

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

Michňák
Žalúzie

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

volajte

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

0948 283 110
všetko je len akože, alebo niečo sa tvári alebo predáva s odkazom, že to vyzerá ako to,
ale v skutočnosti je to toto“ pridala k mojej
úvahe o ozajstnosti na sociálnej sieti priateľka. Nie je vám to tak nejak ľúto? Človek
takmer nikoho nezaujíma, ak nie je taký či
onaký. Ak je iba človek. Ak nenosí červené
tenisky, ak pri rozhovore alebo oslovení
niekoho nestojí rozkročený ako americký
vojak v pohove, lebo tak sa teraz má stáť,
aby jeden nejako zaujal, ak sa nebúcha do
pŕs, aký je kresťan, ak nekandiduje niekam, kde si za päť rokov zarobí milión eur.
Používať prívlastok „ozajstný“ začali
o sebe najmä tí, ktorí sú vlastne nezaujímaví, nepresvedčiví, často nepravdiví,
falošní.
Skutočný človek má mozole na ruke,
žije nielen svojimi trápeniami a radosťami, má svoje určité vnútorné hodnoty,
ktorých sa nevzdáva, v peňaženke má
pár drobných, ale v duši má
pokoj a čisto. Nepotrebuje
byť „mega“ na to, aby bol
veľký.
Nech žije človečina,
milí čitatelia a prosím –
pomôžte jej spoza
mreží hlúposti von,
medzi nás.

0905 638 627

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

Prišlo k nám slovíčko „mega“. Už dávno. Do chudobného slovníka exhibicionistov bez štipky sebaúcty za mikrofónmi a
potom už aj v tlači. Na sociálnych sieťach,
ale už aj v bežných teenagerských rozhovoroch. Žiaľ, nielen v nich. „Mega“ malo
zaujať. Hlupákov. „Mega“ znamenalo čosi
mimoriadne. „Mega“ znamenalo čosi ako
impozantné, niečo hodnotovo nadradené,
výnimočné. Potiaľ fajn. Lenže, zrazu sa
„mega“ stalo všetko. Zápchy na cestách,
pesnička, jedlo v reštaurácii, aj hlúposť
bola „mega“.
Mega znamená milión. Mega pochádza z gréckeho μέγας, čo znamená veľký.
Lenže slovko veľký znie tak nezaujímavo,
akoby ani nič výnimočné neopisovalo.
Jednoducho – aj veľký začalo znieť akosi
primalo na malomeštiakov, obdivujúcich
všetko „mega“.
Všade čítam (a počúvam) najnovšie
slovné spojenia „ozajstný katolík“, „ozajstný demokrat“, „ozajstný patriot“. Akurát
ozajstní hlupáci sa nehrdia tým, že sú
ozajstní a stačí im, že sú. Katolík je také
úbohé nič, demokrat, ten už koho zaujme,
patriot je trápny. Ak sú však ozajstní, potom sú niekto. Potom sú „mega“.
„Čokoľvek ozajstné sa stáva luxusom.
Už potreba pridávať prívlastok „ozajstný“
svedčí o tom, že rátame s tým, že skoro

NIČIA Vás DLHY ?
NEBOJTE sa SÚDOV !
DRAŽBA je PODVOD !

Redakcia:

A čo tak iba byť ...

66-0002-1

PRESOVSKO
SABINOVSKO

3
služby, bývanie, zamestnanie
OPRAVA DOMÁCICH
SPOTREBIČOV

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

84-0018

AJA Prešov, s.r.o.

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.
 vstavané skrine  šatníky  vešiakové steny
 botníky  kuchynské linky  komody
 kancelársky nábytok  stoly

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

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

za najlepšie ceny

Levočská 38, Prešov (OD JEDNOTA) sidl. III

0918 590 735 I www.desin.sk

TU

JARNÁ AKCIA

mohla
byť
Vaša
reklama

MARKÍZY

-28%

PERGOLY, MEDITERÁNY

Info: 0905 373 406

52-0017-5

83-0019

-25%

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 22.4. 2019

KUCHYNE

500€

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

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

83-0133

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

83-0003

možnosť predaja
aj na splátky

Kupón na zľavu

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Priemyselný areál Šalgovík

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

83-0005

www.peterservis.sk
0944 200 893

PO19-15 strana-
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služby, bývanie

01 AUTO-MOTO / predaj

PO cca 12km, od SB cca km.
0908 082 849
»Kúpim do múzea partizánske odznaky, medaile šable
prilby aj 1 slovenský štát,
dobre zaplatím 0905133241
»Zberateľ, nie obchodník
kúpi obrazy slovenských,
českých a maďarských autorov, prípadne ocením ich
hodnotu. 0903901077
»Kúpim gramofónové platne 0911 565 876
»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
»ČZ-JAWA Kúpim takéto motorky aj diely. 0949505827

»Predám Škodu 100 v nepojazdnom stave, dočasne odhlásenú z evidencie.
Kontakt 0903 695 317

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

16 ZOZNAMKA

Vážime si naše životné prostredie!

PREDAJ ŽIVEJ HYDINY
Zdravá hydina = úspešný chov

1.roč. nosnice mládky brojlery morky

AKCIA 3 €/ks +darček

Pod veterinárnym dohľadom
O
PR
DO AVA ZADARM

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

Objednávky a poradenstvo
vo výžive zvierat:
Ing. Jozef Telepun, PhD.

0917 311 544

FARMA HYDINY - Vranov n/T - Ortáše

predaj a montáž okien a dverí všetkých materiálov

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

»ROZVEDENÁ 59R HĽADÁ
SERIÓZNEHO KAMARÁTA PRIMERANÉHO VEKU. PREŠOV A
OKOLIE. KONTAKT 0910 111 106
»Hľadám sympatické dievča vo veku 19-27r. štíhlej
resp. plnoštíhlej postavy
z PO na priateľstvo. Mobil:
0944 810 987 (+SMS)

Chcete si
podať
inzerát?
62-0029

»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.
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

15 HĽADÁM PRÁCU
»Predavačka s 20 ročnou
praxou, ústretová, pohotová, so vzťahom pre estetiku a dizajn hľadá prácu
(okrem predajne s čínskym
tovarom a seconhandu) na
4-6 hod. denne. Tel: 0902
837 418

Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.

62-0033

08 STAVBA

83-0130

07 REALITY / iné
»PREDÁM CHATU NA DOMAŠI, 0902 431 198
»Kúpim byt na ul. Mirka Nešpora, resp.v blízkom okolí z
rodinných dôvodov. Nie som
RK! 0949137 653 Marta
»Kúpim Váš dom, byt. Platba v hotovosti. Tel: 0944
630 600

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

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

Kontaktujte svojho obchodného zástupcu: 0905 719 145

Občianska
riadková
inzercia

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

Občianska
riadková
inzercia

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

»Kúpim jelenie parožie za
najlepšiu cenu! 0944 132 200

11 HOBBY A ŠPORT

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.

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»Kúpim staré odznaky, vyznamenania, mince 0907
910 755
»Prenajmem mur. záhradnú chatku+záhradku v Šar.
Michaľany. Pekné, tiché
prostredie, možnosť oddychu, relaxu, grilovania. Od

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4 dolu.
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Diamond cut s.r.o.
Najlacnejšie

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

0944 937 521

REZANIE
85_0216

vateľa. Ten následne na základe zmluvy
o dielo, ktorú s nami uzavrie, zabezpečí
všetky práce a v dohodnutom termíne
nám odovzdá hotový dom. Ak nemáme
chuť na obehávanie úradov, vybavovanie
potrebných dokumentov a hľadania fundovaného architekta, existujú už na Slovensku aj dodávatelia, ktorí za nás nielenže všetky povolenia vybavia a dodajú vám
projekt zhotovený podľa našich predstáv
a požiadaviek, ale dokonca sú schopní
vysporiadať v našom mene aj pozemkové
záležitosti.
Kombinovaný spôsob stavby. Tento spôsob je samozrejme finančne o čosi
náročnejší ako spôsob výstavby svojpomocou, ale jednou z hlavných výhod je
garancia na vykonanú prácu aj napriek
tomu, že ju nezískame na stavbu ako celok. Ak sa však počas realizácie stavby
alebo po nej vyskytnú nejaké chyby, môžu
nás zaskočiť starosti s dokazovaním, ktorý
z dodávateľov je za ne zodpovedný. Tento
spôsob realizácie výstavby si vyžaduje
odborníka, ktorý bude jednotlivé postupy
výstavby nielen plánovať a riadiť, ale aj
dozerať na ich priebeh a kvalitu.

SERVIS
OKIEN
rýchlo a lacno

0918 217 665

•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie
najmodernejšími proﬁ strojmi

0911 60 20 40
27-0017-16

presovsko.sk

HLINÍKOVÉ OKNÁ
WWW.ALUFER.SK

» red

0919 210 777

83-0116

Každý, kto sa rozhodne stavať dom,
samozrejme zvažuje predovšetkým svoje
finančné možnosti. A z toho sa odvíjajú
úvahy, či stavať svojpomocne, alebo s pomocou stavebnej firmy.
Dom svojpomocne postavený nás v
porovnaní s realizáciou domov na kľúč
vyjde síce možno lacnejšie, ale zabúdať
by sme nemali na náš investovaný čas.
Takúto stavbu si totiž stavebník realizuje z
väčšej časti sám, za pomoci členov rodiny
a známych. Čas budeme potrebovať na vybavovanie povolení, zháňanie známych,
pomocných robotníkov a majstrov na jednotlivé odborné práce, ktoré predsa len
sami nezvládneme. Doba výstavby sa teda
bude odvíjať nielen od našej schopnosti
plánovať, ale hlavne bude závislá od časovej náväznosti jednotlivých prác a schopnosti majstrov, prispôsobiť sa im. Počítať
tu musíme aj s chybami a teda časovým
sklzom a zvýšenými finančnými nákladmi, ktoré spôsobia ich opravy. Zbavíme sa
možnosti reklamácií závad a – niektoré
položky nikdy nebudú také lacné, ako keď
staviame cez firmu – napríklad materiál.
Stavba rodinného domu na kľúč poskytuje mnoho výhod. Stačí sa len rozhodnúť pre správneho generálneho dodá-

STOLÁRSTVO
NA MIERU

66-0034-1

Staviame
svojpomocne, alebo „na kľúč“

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

HĽADÁTE

75-27

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

ZAMESTNANCA?

OPRAVY A SERVIS

PIESOK - ŠTRK
KAMENIVO - ZEMINU

Mobil: 0948 300 988

0905 308 280

PO19-15 strana-
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62-00012

PLOTY A MÚRY
Z GABIÓNOV

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce
87-0001

STROJOVÉ
POTERY
A OMIETKY

Dovoz zdarma

61-0067

Realizujeme

www.regionpress.sk

6
SLUŽBY
kúpeľňové
štúdio

plyn, voda
kúrenie

krby
pece

čerpacia
technika

AKCIE a VÝPREDAJE

~350

Drezová
stojánková batéria
s elastickým
ramenom
~280

~440

Táto batéria je dokonalým pomocníkom do každej kuchyne vďaka
svojej špeciálnej konštrukcii s výtokovou hubicou na tvarovateľnom ramienku, ktoré zostane vždy
nasmerované presne tam, kam ho
otočíte.

67,39 €

~150

JIKA CUBITO umývadlo
65 x 48,5 cm

SET MELAR
umývadlo 80 cm
+ skrinka
NOVINKA

JIKA CUBITO
skrinka pod umývadlo
65 cm so zásuvkou
farba Fino

257,54 €

216,45 €

353 €

JIKA MIO umývadlo
55 x 43 cm
JIKA MIO skrinka
s golierom pre umývadlo,
so zásuvkou
biela/bolton 60 x 40 x 40 cm

431 €

199 €

JIKA MIO vnútorná zásuvka
pre skrinku pod umývadlo

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

470 €

199 €

JIKA MIO stredná skrinka
2-zásuvková
biela/bolton

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

JIKA CUBITO skrinka
polovysoká 96 cm
farba Fino

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

159 €

7
služby, bývanie, auto-moto
6 komorové okná
za CENU 5 komorových

ČISTENIE
DPF FILTROV

150 €

Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.

115 €

170 €

240 €

185 €

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

AKCIA OD 135 EUR
jednotná cena 13 €/m2

Prečo čistiť DPF filtre u nás

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

Všetko na jednom mieste

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 71

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.

9 145

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

83-0058

Rbpp trading s.r.o.,
Duklianskych hrdinov 1682, 093 01 Vranov nad Topľou

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

instalaciaelektro@gmail.com

62-0031

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

61-0419

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

83-0087

Jarná AKCIA

PO19-15 strana-
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politická inzercia, hlavu hore / zdravie

Slovensko pre slabších
17. Žiadny zisk, ak pacienti zbytočne čakajú. Sme proti tomu, aby si
zdravotné poisťovne vyplácali zisk,
kým nezabezpečia kratšie čakacie
doby na onkologické operácie, než
sú dva týždne. Pacienti čakajú na
onkologické operácie niekedy dlhé
mesiace. Často sa im choroba počas
tejto doby rozšíri, a niekedy sa nedožijú ani operácie. Preto nesúhlasíme
s tým, aby si zdravotné poisťovne užívali zisk, kým nezabezpečia kratšie
čakacie lehoty ako dva týždne. Bohatnúť na úkor zdravia a života chorých
je nemorálne.
Spravodlivé Slovensko, Slovensko pre rodiny a Slovensko pre slabších. To sú tri ciele hnutia OĽANO,
ktoré chceme spolu s
Vami presadiť v našom referende, keďže politici mnohé
problémy
dlhé
roky odmietajú riešiť. Verím, že tieto
riešenia spoločne
dokážeme presadiť
úspešným referendom.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

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

Dnes
Vám
chcem predstaviť posledné tri
otázky hĺbkového
referenda, ktoré
pripravuje naše
hnutie OĽANO.
15. Svojvoľné neplatenie faktúr =
trestný čin. Chceme presadiť, aby sa
zaviedla trestnosť bezdôvodného nezaplatenia faktúry. Tento návrh sme
predkladali mnohokrát do parlamentu, zakaždým však bol zhodený zo
stola. Zdá sa, že v dnešnom Ficovsko-Dankovsko-Bugárovskom štáte tento
spôsob okrádania (najmä) drobných
živnostníkov niekomu veľmi vyhovuje... Sme presvedčení, že rovnako, ako
je trestným činom nevyplatenie zaslúženej mzdy, malo by byť trestným činom aj svojvoľné nevyplatenie faktúry.
16. Zákaz hazardných hier a automatov. Na území SR chceme zakázať
prevádzkovanie hazardných hier na
výherných prístrojoch. Myslím si, že
štát, ktorý sa ulakomí na peniaze pochádzajúce z nešťastia rodín, je zlyhávajúci štát. Chceme mať na Slovensku
definitívne pokoj od tohto nekalého
podnikania, ktoré je postavené na rozpade a nešťastí rodín či jednotlivcov.

Ami - go home?
V poslednej dobe sa stretávam s názorom, že správny Slovák by mal mať
rád Slovákov, Slovanov a Rusov. Rozhodne nie „zlých Američanov“, ktorí
všade robia iba problémy. Lepšie by
bolo hovoriť o americkej a ruskej politike, nie o ľuďoch. Tí sú takí ako my –
dobrí aj zlí. Rusi nám spôsobili oveľa
viac zla ako Američania. Po roku 1945
u nás zaviedli komunizmus, povraždili tisíce ľudí, prepadli nás v roku 1968
a desaťročia rozkrádali našu krajinu.
Rusi od roku 1945 nasadili vojakov
v Číne, Kórei, Maďarsku, Vietname,
Československu, Angole, Somálsku,
Afganistane, Južnom Osetsku, Podnestersku, Gruzínsku, Tadžicku, Sýrii.
Naposledy prepadli Ukrajinu. Pozabíjali viac Slovanov ako Američania – 22
tisíc Poliakov v Katyňskom lese, tisíce
Čechov, Slovákov, Ukrajincov, Rusov a
ďalších.
Krajiny, kde vstúpili Američania
dnes prosperujú, po Rusoch zostali zničené a v chudobe. Z Ameriky sa môžeme učiť podnikanie, spoluprácu, nové
technológie a inovácie. Keď sme boli
deti, tak sme všetko „úžasné“ nazývali
„Amerikou“. Počúvali sme Hlas Ameriky, nahrávky amerických hudobných
skupín. Džínsy a odznaky hippies sme

mali radšej ako ruské kosáky a hviezdy.
Na skúške z marxizmu sa ma učiteľ pýtal na to, kto má lepšie autá a počítače.
Povedal som mu pravdu. Spýtal sa ma,
prečo je to tak, keď my máme vedecko
– technickú revolúciu a oni nie. Odpovedal som, že oni sú už na vrchole a my
nevyužívame svoje možnosti naplno.
Učiteľ pokrútil hlavou a povedal: „My
sme to všetko pohnojili mladý muž.“.
Čoskoro prišiel rok 1989 a Rusi sa od
nás sťahovali domov aj so svojimi tankami. Zostali po nich zničené kasárne
a odpadky. A súdruhovia vyškolení
z Moskvy nám tu škodia aj dnes.
Môj prastarý otec Adam Košturiak
pracoval v Amerike. Priniesol si odtiaľ
peniaze a schopnosť podnikať. Druhý
prastarý otec František Blaha išiel
na konci vojny vo Varíne vítať Rusov
a prišiel o hodinky.
Nemám rád politiku
Ameriky ani Ruska.
Iba si myslím, že
Rusi nám a Slovanom v histórii škodili
viac ako Američania. Tak opatrne, fanatickí rusofili.

» Ján Košturiak

16 ROKOV NA TRHU

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

OZVITE SA
NÁM NA:

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

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

PO19-15 strana-
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

32-0025-3

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

9
služby, zamestnanie
PRIJMEME
skladníkov/čky

MODULAR, s.r.o.

so sídlom Solivarská 1A, Prešov

do automobilového priemyslu
na TPP v Malom Šariši
práca na zmeny

hľadá

ZVÁRAČOV CO2 A ZÁMOČNÍKOV

HĽADÁME ŠIKOVNÝCH

na živnosť.

Jedná sa o prácu v dvojzmennej prevádzke so sadzbou
od 6-9€/hod. (zvárač) a 5-7 €/hod. (zámočník) podľa kvality
výkonu. Vyžadujeme prax v odbore, výborné zváračské
schopnosti a manuálnu zdatnosť.

V prípade záujmu o prácu nás kontaktujte:
m.cervenakova@modular.sk

VODIČOV A VODIČKY AUTOBUSOV
83-0128

45-0008

/brutto/mesiac

Nástup možný ihneď!
Pre viac info volať 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o.

presovsko.sk
PRÁCA
PRE KAŽDÉHO v ČR
VÝHODNÉ
PLATOVÉ
PODMIENKY

0905 719 145

LETÁKY

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
ELEKTRIKÁR
ZVÁRAČ
CALL CENTRUM: 0905 552 537
UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené
VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY aj PÁRY

HĽADÁTE

Firma VIVA-DROM
príjme do HPP

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

0905 719 145
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ZAMESTNANCA?

 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.

85_0279

VIZITKY

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

 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

Mzda 650-700€

www.regionpress.sk

PRACOVNÉ
ODEVY
Hollého 1, Sabinov (smer na stanicu)

VŠETKO -30%
(OKREM AKCIOVÉHO TOVARU)
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84-0017

www.regionpress.sk

-I>QàALààßROELA
tel: ͽàà àͽàà
e-mail: SFS>AOLJPOLDJ>FI @LJ

61_0108

-OȚ@>àSà >OABGLSB à

49-0044
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politická inzercia, služby, zamestnanie
NAJLEPŠIA
t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH t
CENA
NA TRHU
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ t
už 10 rokov
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

BEZ DEMONTÁŽE!

dlhodobá a stabilna práca
výhodné platové podmienky

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 !!!

PRÁCA V NEMECKU
ßǨ3'Ș&/0(2ß

Slovenská firma

TONISTI

ELEKTRIKÁRI - SADROKAR

10 - 20 €/hod. netto

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

ubytovanie a doprava hradené
sokolova@granila.eu - 0950 301 301

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

85_0285

OBNOVA STRIECH

Chceme miliardu pre slovenské rodiny

Do europarlamentu mieri

Strana prináša alternatívu
pre sklamaných a oklamaných
voličov naprieč politickým spektrom. „Náš program, ktorý
dôsledne sleduje národnú a
kresťanskú líniu, garantuje
ochranu tradičnej rodiny a
sociálnych práv,“ uviedla predsedníčka strany Slavěna Vorobelová.
Aj keď sa strana ešte len rozbieha a za pochodu obmieňa
regionálne štruktúry, zúčastnila
sa už komunálnych volieb, kde
získala viac ako 150 poslancov.
Čo je lepší výsledok ako dosiahli niektoré súčasné parlamentné strany. Najbližšie sa bude

NÁRODNÁ KOALÍCIA
stojí na národnom, sociálnom a
kresťanskom pilieri
je stranou občanov vyznávajúcich princípy demokracie,
spravodlivosti a právneho štátu
predsedníčkou je Slavěna
Vorobelová
podpredsedami sú Peter Sokol,
Peter Tomeček, Sergej Kozlík,
Anton Martvoň.
strana má vyše 1400 členov a
rozvinuté regionálne štruktúry

o priazeň voličov uchádzať vo
voľbách do Európskeho parlamentu. „Jedným z troch lídrov
je Slavomír Harabin, synovec

Štefan a Slavomír Harabin

Štefana Harabina, spolu s podpredsedami strany Petrom
Tomečkom a Antonom Martvoňom,“ predstavila kandidátov
Vorobelová. Priaznivci si celkovo
budú môcť vybrať zo 14 odborníkov z rôznych profesijných oblastí. V prvom kole prezidentských
volieb podporovala strana Štefana Harabina. Keďže ho považujú
za jediného skutočne národného
kandidáta, ktorý by so cťou vykonával prezidentskú funkciu.
Podľa Martvoňa Slovensko musí
byť rovnocenným partnerom
v EÚ, Slováci nemôžu byť len
sluhami za výrobnými linkami
s druhotriednymi potravinami.

PRIORITA:
MILIARDA PRE RODINU
3 x vyšší daňový bonus na každé
dieťa
3 roky materskej vo výške 100 %
platu matky
výstavba štartovacích nájomných bytov pre mladé rodiny

Zároveň Tomeček dopĺňa, že
bude proti povinným kvótam na
prerozdeľovanie migrantov a obmedzovaniu slobody slova na internete či cenzúre. Viac na:

www.narodnakoalicia.sk

Autor: -psZdroj foto: rodinný fotoarchív Slavomíra Harabína

49-0042

Nespokojní priaznivci Smeru, SNS, ale aj KDH či Mariána Kotlebu budú môcť voliť stranu so skutočne národným a sociálnym programom. Národná koalícia si ctí tradičné hodnoty, ale
zároveň prináša aj nový vietor v skostnatenej sociálnej oblasti.
Ich opatrenia pomôžu mladým rodinám, ale aj penzistom.

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741

Harabin s Martvoňom

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
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87-0026

7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad

85 0278

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí

iba za 156.- EUR/1 osoba a pobyt

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

Voľné termíny: 19.5 – 25.5. | 26.5 – 1.6. |
2.6 – 8.6. | 9.6 – 15.6. | 16.6. – 22.6. 2019
Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.

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!

V ponuke aj dovolenka
na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
Rezervácie na čísle 0918 591 942
Informácie na www.oravskahoraren.sk

27-0049

Facebook: aiwsk

32-0031

www.aiw.sk

V cene pobytu: plná penzia, 2 x fakultatívny výlet,
Čaj o piatej, folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

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

info@konstrukter.sk

www.pilulka.sk

www.konstrukter.sk
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85-0005

49-0041

Tel.: 0908 914 180

