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PRESOVSKO
SABINOVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 40 000 domácností

ZATEPĽOVAČOV
MURÁROV
PLAT: 7,00€/hod.

tel.: 0917 393 957

85-0167

Príjmeme na prácu v SR

SOM NOVÁ LEPŠIA PÔŽIČKA
10 000 €
since1780

SVIETIDLÁ - ELEKTRO
ELEKTROINŠTALAČNÝ
MATERIÁL

PREKLADY
A TLMOČENIE

SVIETIDLÁ

aj s úradným overením

VENTILÁTORY

 Kurzy cudzích jazykov
(Aj, Nj, Frj, Tal, Šp., Rj)
 Príprava na maturitu
z ANJ/NEJ - B2
 Doučovanie ZŠ, SŠ
 Kurzy - práce na PC

OHRIEVAČE, KONEKTORY
ANTÉNY, DIGITÁLNE PRIJÍMAČE
LED ŽIAROVKY, PÁSIKY
NÁVRH OSVETLENIA

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

Bukové palivové drevo

od 38 €

84-0002

83-0007

83-0063

DOM

DOVOZ ZDARMA

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.

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

83-0064

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

83-0003

AJA Prešov, s.r.o.

HLAVNÁ 90, PREŠOV
0918 709 021

TAL, ANJ- konverzácia rodený hovorca

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

Priemyselný areál Šalgovík

iba s OP

presovsko.sk

83-0015

ELMART

since1780

FINANCNÝ
ð
DOM
FINANCNÝ
ð

ZÁHRADNÉ CENTRUM
POPRAD

Petrovianska 56

Teplická cesta 5585

0949 711 500

0918 413 888

0918 403 888

PRÍR2'1ë.$0(Ě
GABIÓNY
BRÁNY a PLOTY
SUBSTRÁTY.9(7,1Éÿ(
JAZIERKO VÁ TECHNIKA
DREVOSTAVBY
REALIZÁCIE ZÁHRAD
www.realizacky.sk
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57-0045

0918 217 665

27-0017-21

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku

PREŠOV

Popradská 30

info@gardensystem.sk

83-0004

ST$5ÉĔ8%29Ě$

2
redakčné slovo / služby, bývanie

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.

UPRATOVANIE
bytov, domov, ﬁriem

0905 186 136

U VÁS DOMA strojom KARCHER.
0948 283 110

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

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

KÚPIM

Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.

Vážime si naše životné prostredie!

zlaté šperky, strieborné
príbory, tácky
zlaté mince, bankovky
a ﬁlatelistické zbierky

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Tel: 0903 704 242

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

DUB
vzor

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

AKCIA 270€

BIELE
vzor

SERVIS
OKIEN

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
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
Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov

rýchlo a lacno

0918 217 665
presovsko.sk

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

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
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

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

22

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

JARNÁ AKCIA

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

MARKÍZY -23%
SIETE OKENNÉ A DVEROVÉ
PROTI HMYZU -28%
83-0019

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

Michňák
Žalúzie

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

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

AJ
VÍKENDY
83-0007

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

sedačiek, kobercov, áut

83-0001

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

TEPOVANIE

mobilu aj polohu. Pisateľka sa nevzdala,
ako dôchodkyňa akceptovala riziko aj
mastnej ponuky, lebo ten ľudský výkrik
ju nenechal ľahostajnou.
Ako sa príbeh skončil? Dobre. Polícia aj
záchranári zúfalého človeka na konci síl
našli. Prebrali ho lekári do svojej odbornej starostlivosti.
A sociálne siete si žijú ďalej svojim životom. „Influenceri“ na nich parazitujú ďalej, ďalej zneužívajú závisť a snahu mnohých biednych ľudí podobať sa životným
štýlom smotánke a ich blahobytu.
Lenže, po sociálnych sieťach lietajú aj
volania o pomoc. Vďaka tým ľuďom, ktorých zaujíma v dnešnej dobe aj toto. Osud
iných a nie iba vlastný profit, hoci pod
akými krásnymi názvami a rečičkami.
Zdá sa mi naozaj málo zaujímať sa iba
o to, kto v čom jazdí, kde býva, s kým
chodí, kde je práve na dovolenke a kde
práve merajú policajti. Cítim
vďačnosť voči tým ľuďom,
ktorí si všimnú aj čosi viac.
Ktorým ide o viac ako iba
o seba. Určite sú aj okolo vás, len si ich treba
všimnúť! Hoci aj na
tých sociálnych sieťach...

52-0062

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Alebo naopak. Ale postupne. Sociálne siete nám zaplavili hlupáci, ktorí si myslia,
že majú vplyv. Zistili, že parazitovať sa dá
aj exhibicionizmom. Ukazujú sa v luxusných autách, na luxusných dovolenkách,
v luxusnom odeve. S umelými úsmevmi a
umelým chrupom. A dali si meno influenceri. Akože majú vplyv, ovplyvňujú. Naši
podnikatelia im na to letia, veď prečo nie
reklama zadarmo, tí zahraniční ich vyhadzujú z dverí s odkazom, nech si svoje
zábavky láskavo hradia z vlastného. Naši
asociáli – od slovného významu „nemajúci ohľad na sociálne záujmy iných“, zaplavujú naše sociálne siete iba z tých najegoistickejších pohnútok. A hlupáci im na to
letia. Sledujem niektoré tieto komunikačné kanály. Zbieram a triedim informácie.
Minule mi prišla správa s otázkami –
čo robiť, ak pisateľka má obavu, že si
na sociálnej sieti prečítala čosi, čo znelo
ako volanie o pomoc. Výkrik zúfalého
človeka, ktorý už nevidí žiadne riešenie.
Nuž čo robiť – kontaktovať políciu a záchranárov. Po chvíli prišiel povzdych v
zmysle - „záchranári ma informovali, že
neopodstatnený výjazd ma môže vyjsť až
na 1700 eur.“ No môže. Neoprávnených
požiadaviek na výjazd je naozaj veľa. Tak
– informovať políciu, má prostriedky a
spôsoby, ako overiť IP adresu, podľa GPS

27-0017-22

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 31.5. 2019
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Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

83-0005

Redakcia:

Asociálna sociálnosť

66-0002-1

PRESOVSKO
SABINOVSKO

3
služby, zamestnanie
.
né o a
or stv arm
db n d
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p o u lá
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a
+421 911 313 632
info@axaproperty.sk
www.axaproperty.sk

83-0113

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

52-0017-5

www.regionpress.sk
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právnik radí, acn / služby, auto-moto

Pomoc skúšaným vo viere

Dlhy a bezpodielové spoluvlastníctvo
manželov
obmedziť dohodou manželov. Preventívnym riešením však môže byť zúženie alebo zrušenie BSM.
Zúžením alebo zrušením BSM dochádza k vylúčeniu alebo obmedzeniu
majetku, z ktorého by mohli byť budúce pohľadávky veriteľa len jedného
z manželov uspokojené. Zúžením BSM
je určenie vecí, ktoré v prípade ich nadobudnutia nebudú spadať do BSM,
ale do výlučného vlastníctva jedného z manželov alebo do podielového
spoluvlastníctva. Dohoda, ktorou si
takto manželia zúžia BSM musí mať
formu notárskej zápisnice. Manželia
si však nemôžu zúžiť rozsah BSM tak,
že vylúčia z BSM veci, ktoré nadobudli
za trvania manželstva a zároveň pred
zúžením BSM. Pri uzatváraní dohody
o zúžení BSM je potrebné myslieť na to,
že takáto dohoda je voči tretím osobám
a veriteľom účinná len vtedy, ak im je
známa. Na druhej strane zrušenie BSM
možno dosiahnuť výlučne rozhodnutím súdu, pričom zrušením zaniká
BSM dňom nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia.

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

OPLATÍ SA !

83-0166

Vybrať a vyskúšať si bicykel osobne.

PONÚKAME:

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN

ČISTENIE
DPF FILTROV

www.cyklosportlipany.sk

Odborné poradenstvo
Kvalitu za rozumnú cenu
Predaj a servis

celosvetovej organizácie ACN. Už viac
ako 70 rokov ACN pokračuje v tejto
duchovno-charitatívnej činnosti a
prostredníctvom osvety, modlitby
a konkrétnych projektov podporuje v súčasnosti vyše 5300 projektov
ročne v takmer 150 krajinách sveta. Túto pomoc po páde komunizmu
zakúsilo vo veľkej miere aj Slovensko,
pri obnove svojich cirkevných štruktúr
a rozvoji pastoračnej činnosti.
ACN sa zasadzuje obzvlášť za
kresťanov, kdekoľvek sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde sa ocitli
v materiálnej núdzi. Aktuálne uskutočňuje nadácia ACN prioritné projekty v ťažko skúšaných krajinách, ako
napr. na Blízkom Východe – v Iraku,
Sýrii, Južnom Sudáne, Stredoafrickej
republike, Venezuele, v ázijských krajinách ako Čína, Indonézia, Mjanmarsko, kde Cirkev trpí ako náboženská
menšina alebo je diskriminovaná.
„Oni sú skúšaní vo viere, my sme skúšaní v láske,“ zhrnul misiu ACN jej
zakladateľ páter Werenfried.
Viac sa o nadácii
ACN, aktuálnych projektoch a možnostiach
ich podpory dozviete
na: www.acn-slovensko.
org

Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.

AKCIA OD 135 EUR

TU mohla byť Vaša REKLAMA

Info: 0905 719 145, 0905 373 406

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.

83-0129

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
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83-0058

V súvislosti so vznikom bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej
len „BSM“) a jeho existencie za trvania
manželstva sa vynára otázka spôsobu uspokojovania dlhov oboch alebo
len jedného z manželov. O spoločné
záväzky oboch manželov pôjde vtedy,
ak obaja manželia vystupujú vo vzťahu
k veriteľovi v pozícii dlžníkov. V zmysle
zákona platí, že manželia zodpovedajú
za spoločné záväzky spoločne a nerozdielne. Vzhľadom na to, sa môže veriteľ
domáhať uspokojenia svojej pohľadávky z majetku patriaceho do BSM.
Vyvstáva otázka, čo ak vystupuje ako
dlžník len jeden z manželov.
Môže sa stať, že jeden z manželov
uzavrie napr. zmluvu o pôžičke, a to bez
vedomia druhého manžela. V zmysle
zákona môže byť pohľadávka veriteľa
len jedného z manželov, ktorá vznikla
za trvania manželstva, pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do BSM. Z uvedeného vyplýva,
že na to, aby mohlo dôjsť k uspokojeniu
pohľadávky veriteľa, ktorú ma tento len
voči jednému z manželov, zo spoločného majetku oboch manželov, musí byť
splnená jediná podmienka. Touto podmienkou je, že daná pohľadávka vznikla za trvania manželstva. Pritom nie je
podstatné, či o tomto záväzku manžela
druhý manžel aj vedel. Toto zákonné
ustanovenie nie je možné vylúčiť alebo

Už od svojich počiatkov poskytovala
Cirkev pomoc ľuďom v núdzi. Charita
je pre Cirkev nielen istým druhom dobročinnosti, ale patrí k jej prirodzenosti.
Spolu s ohlasovaním Božieho slova
a vysluhovaním sviatostí, je pomoc
núdznym prejavom jej podstaty. Cirkev
však takisto sama často naliehavo potrebuje pomoc, predovšetkým v krízových oblastiach, kde je prenasledovaná, utláčaná, trpí vojnou, prírodnými
katastrofami alebo hmotnou núdzou.
V 21. storočí nemôže stále asi 200
miliónov ľudí na svete slobodne
praktizovať svoju vieru. Základné
právo na náboženskú slobodu nie je
zaručené vo viac ako 80 krajinách sveta. V týchto krajinách praktizovanie
viery a vydávanie evanjeliového svedectva o ľudskej slobode a dôstojnosti
často hraničí s mučeníctvom.
Dobročinnosť, ktorá pramení z viery a pomáha rásť človeku na ceste k
Bohu, je najhlbším poslaním pápežskej nadácie ACN - Aid to the Church in
Need (Pomoc trpiacej Cirkvi). Korene
ACN siahajú do obdobia konca druhej
svetovej vojny, kedy milióny ľudí bolo
vysídlených a národy tak veľmi potrebovali odpustenie a zmierenie. Vtedy
holandský kňaz, premonštrát P. Werenfried van Straaten cez konkrétnu
pomoc utečencom a duchovnú službu zmierenia poukázal na silu žitého
evanjelia. Jeho činorodosť a nápaditosť
boli počiatkom „Kirche in Not“, dnes

REZANIE

najmodernejšími proﬁ strojmi

STOLÁRSTVO
NA MIERU

0911 60 20 40

INTERIÉR
EXTERIÉR

0944 937 521

Vláknocementová krytina
Nahradila krytinu, ktorá obsahovala
Betónová krytina
azbest. Vyrába sa zo zdravotne bezchybVzhľadom pripomína keramickú ného materiálu na báze cementu a umekrytinu. Má vysokú pevnosť, odolnosť lých vlákien. Má nízku hmotnosť, odolproti veľmi zlým poveternostným pod- nosť proti poveternostným vplyvom,
mienkam, nízku nasiakavosť a vysokú vysokú variabilitu, pôsobivý vzhľad.
mrazuvzdornosť. Kvalitná povrchová
úprava prispieva k životnosti, ktorá Plechová strešná krytina
je 100 rokov. Povrch škridiel môže byť
Použitie plechovej strechy má dlhú
hladký, s granulovaným povrchom tradíciu. Známe a cenovo prístupné sú
alebo s akrylátovým nástrekom.
pásy z pozinkovaného plechu, ktoré sa
musia na streche klampiarsky spracoAsfaltové šindle
vať. Ich nevýhodou je, že po čase ich
Vyznačujú sa presnosťou, nízkou treba pravidelne chrániť náterom pred
hmotnosťou a univerzálnym využitím. koróziou. Výrobcovia uvádzajú záruku
Kvalitu výrobku zabezpečuje sklená na prehrdzavenie 30 až 50 rokov.
rohož, ktorá je vysoko stabilná a neme- » Zdroj: internet
red

•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie
66-0034-1

Bitumenová vlnitá krytina
Vyrába sa z organických vlákien,
ktoré sú nasýtené bitúmenom (asfaltom). Na trhu je v ponuke vlnitá krytina a krytina v tvare škridle. Výhodou
použitia je jej nízka hmotnosť, ľahká a
rýchla montáž, zdravotná neškodnosť,
nízka cena. Životnosť na jednotlivé
krytiny je 40 až 50 rokov.

Najlacnejšie

TU mohla byť Vaša REKLAMA

Info: 0905 719 145, 0905 373 406

Prevádzka:

LIPANY
35(9É'=.$



Železničná 11
0915 356 987
/LSDQ\
0915 124 401
0905 741 235


KANALIZÁCIA
VODA

SABINOV

6DELQRY
Priemyselná štvrť 4

PLYN

0915 356 987

0908 974 667

HPDLOPLUH[#FHQWUXPVN
E-mail:

KÚRENIE

mirex72@centrum.sk

83-0162

Pálená keramická krytina
Má vysokú mechanickú pevnosť,
ohňovzdornosť, mrazuvzdornosť, dobré akumulačné schopnosti a tiež dobrú zvukovú izoláciu. Dobre odoláva
kyslým dažďom. Použitie prírodných
materiálov zabezpečuje 100-percentnú
zdravotnú neškodnosť. Krytina sa vyznačuje farebnou stálosťou prírodných
i povrchovo upravených pálených škridiel. Životnosť má minimálne 80 až 100
rokov bez akejkoľvek údržby.

ní sa ani vplyvom zmien teplôt, asfalt
zabezpečuje vodovzdornosť a granulový posyp chráni povrch šindľa. Zaujímavosťou je, že pri rekonštrukciách sa
nové šindle môžu ukladať na existujúce staršie šindle, ale závisí to, samozrejme, od stavu strechy.

Diamond cut s.r.o.

85_02

Stavebný trh ponúka široký výber
strešných krytín. Pri výbere sme v
prvom rade ovplyvnení estetickými
požiadavkami, cenou a hmotnosťou
krytiny, a to už vo fáze projektovania.
Zaujíma nás však aj životnosť.

Maliarské
PIRȇ?V
J>ɦLS>KFB a
Q>MBQLS>KFB
0940 572 389

61_0179

Čím prikryť dom

WWW.ALUFER.SK

0919 210 777

83-0116

HLINÍKOVÉ OKNÁ
XŇRG

XŇRG

XŇRG



½

½

83-0157

85_0

½





presovsko.sk
OPRAVY A SERVIS

87-0001

0905 308 280

83-0158

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

PO19-18 strana-

5

6
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03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
»Predám RD na 13 a pozemku v Uzovskom Šalgove 79
tis € 0940 742 333

06 POZEMKY / predaj
»POZEMOK POD LESOM 0944
767 325
»POZEMOK CHATU DOM 0949
467 691

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

08 STAVBA
»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

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

11 HOBBY A ŠPORT
»Predám dámsky bicykel
Lincoln 0915 926 720

12 DEŤOM
»KTO DARUJE RODINE V ŤAŽKEJ FINANČNEJ SITUÁCII OBLEČENIE OBUV HRAČKY ŠKOLSKÉ POMÔCKY POTRAVINY
ĎAKUJEM T.Č. 0948 710 036

13 RôZNE / predaj
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

15 HĽADÁM PRÁCU
»Zdravotná sestra s 20 ročnou praxou hľadá prácu v
ambulancii alebo v nemocnici. Tel: 0949 416 631

16 ZOZNAMKA
»AHOJ HĽADÁM MILÚ USMIEVAVÚ PRIATEĽKU NA VOĽNÉ
CHVÍLE...MÁM 56 SOM Z PO...
VYSOKÝ ŠTÍHLY ZNAM.RAK
BUDEM RÁD AK SA OZVEŠ NA
0944 227 624
»Hľadám sympatické dievča vo veku 19-27r. štíhlej
resp. plnoštíhlej postavy
z PO na priateľstvo. Mobil:
0944 810 987 (+SMS)

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PO medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PO 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, PO zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

presovsko.sk
HĽADÁTE

Firma LEGATUS EU príjme do prace na TPP
v Nemecku zamestnancov na pozíciu:

ZAMESTNANCA?

- SKLADNÍK (Komis, Picker), IBCÐHCÐNP?VÐTęR?LĖ ÐXL?JMQƄÐ,(ÐLGCÐHCÐLSRLĖ Ð
ÐÐÐÐ.PGÐRCHRMÐNMXęAGęÐHCÐıGQRĞÐKCQ?ıLĞÐNPęHCKÐÐ ÐÑÐNJSQÐNPęNJ?RIW
- VEDÚCI SKLADU ( Schiechtleiter) XL?JMQƄÐ,(ÐLSRLĖÐ ÐMTJĖB?LGCÐ.!ÐHCÐ
ÐÐÐÐQ?KMXPCHKMQƄMS Ð4ÐNPęN?BCÐ?IÐNMXLĖÐNPMEP?KÐ1.Ð?SRMK?RGIWÐSNPCBLMQRLCLĞÐ
ÐÐÐÐ?IÐLGC ÐX?SıęKCÐL?ÐL?ơCÐLĖIJ?BW Ð.PGÐRCHRMÐNMXęAGGÐHCÐNJ?RÐLCRRMÐÐ ÐÑÐNJSQÐ
ÐÐÐÐKMƢLMQƄÐL?Bı?QMT
ß,-Þ/Ǘ1,/ß3ǽ/, 6ß3ß1)Ș&/+& XL?JMQƄÐ,(Ð?QNMūÐXĖIJ?BWÐ?ÐTơCRIMÐ
ÐÐÐÐMQR?RLhÐX?SıęKCÐ?IÐHCÐAFSƄÐNP?AMT?Ƅ ÐıMÐHCÐ?HÐNMBKGCLIMS Ð+XB?ÐQ?ÐNMFW@SHCÐ
ÐÐÐÐMBÐ ÑÐ ÐFMBGL?ÐLCRRMÐXĖJCƢęÐMBÐNMXęAGG

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

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

tomto procese nemusia prijať zámer
preoblečených spolužiakov, ba môže
sa v nich vyvinúť/potvrdiť odpor k
menšinám. Alebo vezmú aktivitu ako
marketingový ťah, možnosť vlastnej
sebaprezentácie.
Je veľa iných ciest, ako popularizovať LGBT tému - pripnúť si symbolickú
stužku, organizovať odborné besedy,
zaradiť témy tolerancie do vyučovania.
Isto, vášne sa vždy objavia. Ale vtedy
treba argumentovať, vysvetľovať, oponovať, nie zosmiešňovať (hoc neúmyselne) a nie realizovať síce dobre mienené, no kontroverzne vyznievajúce
aktivity, čím podráždime odporcov a
zákonodarcov.
Je nepopierateľné, že sa u nás hrubo porušujú práva sexuálnej menšiny,
ktorá nemôže za to, aká je. Akoby nestačilo to, že denne narážajú na krivé
pohľady časti spoločnosti. Len preto,
že chcú žiť. Na legislatívny nedostatok
bude musieť skôr či neskôr Slovensko
reagovať, ako to postupne robia vyspelé štáty. Škola musí byť nástrojom
na poukázanie na diskrimináciu akejkoľvek menšiny (požadujú to aj rôzne
pedagogické dokumenty). Nájsť však
správny spôsob je v súčasnej silno
polarizovanej slovenskej realite veľmi
dôležité a zároveň náročné, no nie nemožné. A práve vhodne zvolený spôsob vedie k pomoci týmto menšinám.

Kontaktujte svojho obchodného zástupcu: 0905 719 145

14 RôZNE / iné
»Prosíme svedkov dopravnej nehody zo dňa 2.4.2019
v nočných hodinách na Budovateľskej ulici v Prešove,
aby sa prihlásili na t. č.
0905273493
»Kúpim staré odznaky, vyznamenania, mince 0907
910 755
»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 obrazy, rámy, sošky, hodinky, mince, vojenské veci, pracky, šable a iné
0905 401 697

Prezliekať sa v škole za opačné pohlavie, aby sme poukázali na problematiku sexuálne inak orientovanej
menšiny, sa mi nejaví ako vhodný
spôsob prezentovania tejto témy. Isto,
na stužkových, akadémiách či v letných táboroch je to zaručený spôsob
vyvolania smiechu. Ale v téme LGBT
nejde o komično! Okrem toho, problém
tzv. transexuálov nie je taký vypuklý. Pri splnení istých kritérií sa im dá
medicínsky pomôcť. Obávam sa však,
že si tento „škandál“ odskáču homosexuáli, ktorým sa naopak žije ťažšie,
hoci sa nie vždy obliekajú ako opačné
pohlavie a na mnohých ani nezbadáte,
že majú inú orientáciu.
Zámer nemenovanej školy preobliecť sa v jeden deň za opačné pohlavie
považujem za kontraproduktívny a nedôstojný výchovno-vzdelávacej inštitúcii. Kontraproduktívny preto, že aktivita vyburcovala veľkú časť ľudí, ktorí
v intenciách hyperkonzervativizmu a
náboženského fanatizmu odsudzujú
tieto menšiny a šíria nenávisť - dostali
zámienku. Toho sa potom chytia politici, ktorí sa utvrdia v presvedčení ignorovať sexuálne menšiny. A nedôstojné
preto, lebo aktivita by sa zmenila na
šou plnú humoru. Stačí si predstaviť žiaka či učiteľa v sukni a vznikne
smiech alebo výsmech. Až druhotne
dôjde k zamysleniu sa. Navyše, v rámci
školy je viacero menej vyspelých žiakov, ktorí si ešte len tvoria názory a v

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

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám Škodu 100 v nepojazdnom stave, dočasne odhlásenú z evidencie.
Kontakt 0903 695 317

Prezlečme sa v škole

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

Občianska
riadková
inzercia

7*ß01++!&à*'ȗà7 ß7-ßȴß+^à2 61,3+&ß
(1,/^à%/"Ȏà#&/*à3à-)+,*à/,70%2 à
3ȆBQHȢàQFBQLàMLWȝ@FBàPȡàSELAKBàIBKàMOBàJRȇLS à JGƢơGCÐGLDMPKĖAGCÐNMBĖT?KCÐJCLÐ
TĖƢLWKÐXĖSHCKAMKÐ?ÐRMÐNPGÐMQM@LMKÐIMLR?IRC ÐIRMPĞÐQGÐKqƢCKCÐBMFMBLĝƄÐ
RCJCDMLGAIĞÐL?ÐQBI àͽààÐ?JC@MÐB J>FI àQ @BGH> I>DBODJ>FI @LJ,
IBCÐKqƢCRCÐX?QJ?ƄÐ?HÐ4ĖơÐƢGTMRMNGQ
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zamestnanie
Súkromná spoločnosť príjme

MODULAR, s.r.o.

so sídlom Solivarská 1A, Prešov

Práca v Prešove. Dávame zálohy, výplaty platíme načas.

PRÍJME
SÚSTRUŽNÍK, FRÉZAR, HORIZONTKÁR

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

2 OS. SÚSTRUH,
3 OS. OBRÁBACIE CENTRUM (FANUC)

HĽADÁME
operátorov/ky výroby

Požiadavky: Vodičský preukaz
min. sk C, sk. E výhodou,
zodpovednosť, ﬂexibilita.

na TPP v Malom Šariši

560-600€

+odmeny, 4€ stravný lístok/deň

výroba brzdových a
spojkových hadíc

PRIJMEME
skladníkov/čky

Odmena: 7-9€/hod + prémie
Živnosť aj trvalý pracovný pomer
Miesto výkonu práce: Prešov

Mzda 650-700€

Kontakt:
gim.marton.david@gmail.com, www.gims.sk
0918 097 779, 051/7482056

/brutto/mesiac

Pre viac info volať

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

45-0008

83-0163

- pre cnc stroje profesie- obsluhu:

do automobilového priemyslu
na TPP v Malom Šariši
práca na zmeny

práca na 3 zmeny

Podmienky: Nástup 5,-€ / 1 hod. Nástup: 01.06.2019
+ 0 – 20 % prémie
príp. dohoda.

- pre klasické obrábacie stroje profesie:

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.
83-0128

VODIČA – SERVISNÉHO TECHNIKA

na fekálne auto v oblasti východoslovenský región
so sídlom v Prešove.

Žiadosť + životopis, prosím, posielať na mail adresu:
marian.maxian@ekotoalety.sk, tel. 0918 636 164.

ZVÁRAČOV CO2 A ZÁMOČNÍKOV

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

45-0008

Spoločnosť
Ekotoalety s.r.o., Mlynské Nivy 73/A, 821 05 Bratislava
Prijme do TPP

Náplň práce: Vývoz, zvoz,
servis mob. WC, starostlivosť
o zverený rajón.

Spoločnosť GIM-S s.r.o., so sídlom v Prešove

na živnosť.

83-0101

VOLAJTE: 0907 616 524

hľadá

VÝHODNÉ
PLATOVÉ
PODMIENKY

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO v ČR
0905 719 145

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
ELEKTRIKÁR
ZVÁRAČ

CALL CENTRUM: 0905

Stručná charakteristika spoločnosti:
Spoločnosť GIM - S s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2008.
Spoločnosť sa v súčasnosti orientuje na malo až strednesériovú výrobu (opravu) častí a súčastí strojov, náhradných
dielov z rôznych materiálov. Disponuje kvalitnou technológiou pre oblasti trieskového obrábania, zámočníckych
a zváracích prác. Viac info nájdete na: www.gims.sk

83-0160

I MURÁR I TESÁR I
I POMOCNÝ STAVEBNÝ ROBOTNÍK I
I VODIČ SK.C I STROJNÍK (traktorbager) I
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FROST a.s. Prešov, patrí medzi najväčšie a technologicky
najvyspelejšie priemyselné pravádzky výroby pekárskych
výrobkov a mrazených pekárskych polotovarov na Slovensku

HĽADÁ ZAMESTNANCOV

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

DO MODERNEJ POTRAVINÁRSKEJ VÝROBY

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

83-0169

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

PO19-18 strana-

7

8
politická inzercia

(8536.(3(1,$=(0$-6/ĺ,ġ
ü8Ð20$1,(2/,*$5&+20
ĺLMHY6WDUHMüXERYQLQRQDSULHNWRPXVDPXSRGDULOR]RUJDQL]RYDĢ
GHVDĢWLV¯FRY«SURWHVW\Y%UDWLVODYH$MYÑDNDQLPGQHVVHG¯/DGLVODY
%DĞWHUQ£NYRY¦]HQ¯NGHVLRGS\N£YDWUHVW]DGDćRY«SRGYRG\
1D]DÏLDWNXERODSUHPćDVQDKD]PHQLĢĻLYRWDSRPHU\
YURGQRPPHVWHNOHSĞLHPX3RĞW¼GLXQD3UHĞRYVNHM
XQLYHU]LWH VRP VD YU£WLO GR 6WDUHM üXERYQH D ]DORĻLO
VRP REÏLDQVNH ]GUXĻHQLH V NWRU¿P VD Q£P SRGDULOR
QDĞWDUWRYDĢ RSUDYX FLHVW ÏL Y¿VWDYEX GHWVN¿FK LKU¯VN
2GDNWLYL]PXVRPSRVWXSQHYVW¼SLODMGRUHJLRQ£OQHM
SROLWLN\ SUHWRĻH OHQ WDN P¶ĻH ÏORYHN ]OHSĞRYDĢ YHF¯
HĞWHYLDF=DVYRMQDMY¦ÏĞ¯¼VSHFKYSR]¯FLLPHVWVN«KR
SRVODQFDSRYDĻXMHP]£ND]KD]DUGX'HQQHWRWLĻYLG¯PH
Q£VOHGN\]£YLVORVW¯UR]SDGQXW«PDQĻHOVWY£URGLQ\EH]
VWUHFK\QDGKODYRXDOHDMQ£VLOLHDNU£GHĻH3U¯OHĻLWRVWL
NWRU«YHG¼NXJDPEOHUVWYXVDQ£PSRGDULORREPHG]LĢ
7DNWR VPH SRPRKOL PQRK¿P URGLQ£P 0RMH DNWLYLW\
VRPSRVWXSQH]DPHUDODM]DKUDQLFHUHJLµQX]NWRU«KR
SRFK£G]DP 9 OHWH  VRP ERO KODYQ¿ RUJDQL]£WRU
PQRKRWLV¯FRY¿FK SURWHVWRY SUHG NRPSOH[RP
%21$3$57(YNWRURPE¿YD5REHUW)LFR(ĞWHGRQHG£YQD
ERO%DĞWHUQ£NRYNRPSOH[V\PERORPDURJDQFLHPRFLD
Y¿VPHFKX SULYLOHJRYDQ¿FK SRGYRGQ¯NRY RE\ÏDMQ¿P
ýXÑRP 9ÑDND QDĞHM QH¼QDYQHM VQDKH D RGKRGODQLX
GHVLDWRN WLV¯F ýXG¯ NWRU¯ FKRGLOL QD SURWHVW\ FHO« OHWR

VSUDYRGOLYRVĢ ]Y¯ĢD]LOD D /DGLVODY %DĞWHUQ£N VL XĻ
RGS\N£YDVYRMWUHVW=DSRVOHGQ¿FKURNRYVDPLVSROX
V,JRURP0DWRYLÏRPD9HURQLNRX5HPLĞRYRXSRGDULOR
RGKDOLĢQLHNRýNRYHýN¿FKNRUXSÏQ¿FKN£X]$MSU£FXY
(XUµSVNRP SDUODPHQWH YLG¯P DNR SU¯OHĻLWRVĢ SRP¶FĢ
6ORYHQVNX D MHKR RE\YDWHýRP (XUµSVNH SHQLD]H V¼
DM QDĞH $N VNRQÏLD YR YUHFN£FK ROLJDUFKRY ýXGLD ]
QLFK QHEXG¼ PDĢ ĻLDGQ\ ¼ĻLWRN ĺLDGQH QRY« FHVW\
YODN\ RSUDYHQ« QHPRFQLFH ÏL ĞNRO\ 7DN DNR GRWHUD]
DMSR]YROHQ¯]DHXURSRVODQFDEXGHPG¶VOHGQHVWU£ĻLĢ
ÏHUSDQLHDQDMP¦]P\VOXSOQRVĢY\XĻ¯YDQLDHXUµSVN\FK
SHćD]¯3URVSHFK]QLFKPXVLDPDĢYĞHWFLýXGLD/HQ
DN EXG¼ SODWLĢ MDVQ« SUDYLGO£ SUH YĞHWN¿FK URYQDNR
GRN£ĻHPHXýXG¯]Y¿ĞLĢG¶YHUXY(XUµSVNX¼QLX
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-HG¶ND]RPWRKRĻHQDYUFKROVDG£GRVWDĢDMNHÑY¦ÏĞLQDQDGYDPL
XĻ]ORPLODSDOLFX3¶VRE¯YPHG]LQ£URGQ¿FKW¯PRFKDXÏ¯QDY\VRNHM
ĞNROH6¼]DQ¯PY¿VOHGN\NWRU¿PLVDQHP¶ĻHSRFKY£OLĢY¦ÏĞLQDMHKR
SUHGFKRGFRY
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služby, bývanie, zdravie

PRENÁJOM
MONTÁŽNYCH PLOŠÍN
61_0039

od -6 m do +45 m

STROJOVÉ
POTERY
A OMIETKY

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

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?

 8 m elektrická samohybka
 17 m pásova plošina
 19 m autoplošina

presovsko.sk

 24 m terénna autoplošina
 45 m 4x4 autoplošina

WWW.PLOSINYPOPRAD.SK

CEL S KÚ
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09
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05 OVINÁU
719
CH
145

instalaciaelektro@gmail.com

PLOTY A MÚRY
Z GABIÓNOV

Mobil: 0948 300 988
62-0031

0915 953 378

PIESOK - ŠTRK
KAMENIVO - ZEMINU

83-0165

ELEKTROINŠTALÁCIE

0910 987 007

Dovoz zdarma

61-0067

Realizujeme

Priemyselná 1, Michalovce, 0905 105 793 0905 503 222

8762028

Realizácie záhrad na kľúč
Realizácie zavlažovacích systémov
www.regionpress.sk

TEST ZDRAVIA

Biorezonančné vyšetrenie celého tela 12 eur
t zisti povahu a príčinu Vášho ochorenia
t funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
t čo Váš organizmus potrebuje
t test patogénov, alergie, potravín
t bezbolestné a vhodné aj pre deti
t trvá 60-90 min. výsledky ihneď

PREPICHY
POD CESTY

Prešov, Nám. mieru č. 1, Dom kultury č.dverí 116

62-0008

Objednajte sa na:

0944 535 568

www.regionpress.sk
Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy,

NEJDE VÁM
BIZNIS?

MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTREŠKY ZASKLENIE TIENIACA TECHNIKA

KONTAKTUJ
T

E NÁS

Materiály:
HLINÍK, DREVO

0905 373 406

STAVEBNÉ PRÁCE RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE TIENENIE NA STRECHY SKLENENÉ STRECHY DREVENÉ PODLAHY

montter@montter.sk

www.montter.sk
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0919 370 730 0919 383 363

87-0058

presovsko@regionpress.sk

10
Služby, politická inzercia

   

» Miroslav Bebllavý

  
   

„Cigáni do plynu“. „Šesť miliónov
zabitých Židov v
koncent račných
táboroch je len rozprávka.“ „Cigáni sú
menejcenná rasa.“
To je pár výrokov kotlebovcov, ktoré v posledných rokoch vypustili zo svojich úst.
Mnohí z nás si povedali, že takú stranu
treba bez milosti zrušiť. Súd však rozhodol inak ... a mnohí sa nazdávajú, že preto, lebo Kotleba Ficovi vo veľa veciach veľmi poslúžil, a preto mu Fico nezrušenie na
súde za odmenu vybavil.
Nebol som zástanca ich zrušenia,
lebo by ich to len a len posilnilo. Myslím
si, že Kotlebu a jeho nebezpečné myšlienky musíme poraziť v čestnom boji vo
voľbách, nie nejakými súdnymi skratkami. To však neznamená, že máme pred
očividným fašizmom rezignovať. To znamená, že každý politik, ktorému úprimne záleží na tom, aby fašizmus plíživo
nerozťahoval svoje nebezpečné chápadlá
po Slovensku, by mal oddnes vyhrnúť rukávy, vyliezť zo svojej bubliny či kaviarne
a začať konečne riešiť skutočné problémy,
ktoré ľudí na Slovensku trápia.
Ak ľudia uvidia reálny záujem svojich politikov o ich život, nebudú ZO ZÚ-

FALSTVA hľadať spásu vo fašistických
politikoch. To je celé. Stačí robiť úprimnú
politiku s ľuďmi a pre ľudí.
Na záver. Potom, ako Najvyšší súd
dal de-facto Kotlebovi okrúhlu pečiatku
na to, že môžu ďalej bez strachu šíriť po
Slovensku fašistické myšlienky a hlásať
nenávisť voči všetkým Rómom, som sa
rozhodol pre svoj osobný protest - oddnes budem robiť intenzívnu kampaň pre
dobrého Róma na našej kandidátke - Petra Polláka. Budem vyzývať ľudí, aby na
protest voči slovenskému fašizmu volili
človeka z osady. Ktorý sa nevzdal, vyštudoval a dnes je deťom v osadách pozitívnym vzorom.
Ukážme spoločne krúžkom pre Petra Polláka (číslo 3 na našej kandidátke),
že sme hrdí na svojich
predkov, ktorí sa v
SNP odvážne postavili fašistickému
zlu. Ukážme krúžkom pre Peťa, že
netrpíme predsudkami a vieme oceniť
dobrých a pracovitých
Rómov. Spojme sa
za dobrú vec!

» 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
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Pôžičky do
Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

NAJ - STRECHA s.r.o.

obnova: eternitových
plechových
plochých
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!

bez ručenia
0915 139 162
0908 984 147
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27-0058

85_0316

10.000,- eur
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služby, bývanie, politická inzercia

62-00012

Inzerujte v najčítanejších
regionálnych novinách



 
 
 
  


 
 



Kontaktujte svojho
obchodného zástupcu:

0905 719 145

 
  

 
 
 

  

covnej sily v Európe nie je možné nahradiť prílevom
nekvalifikovaných migrantov z Afriky či arabských
krajín. Predstava povinných kvót na prijímanie migrantov prirodzene vzbudzuje odpor a nedôveru občanov Slovenska a ďalších krajín v politiku EÚ. Je to
absolútne neprijateľné, požadujeme lepšiu ochranu
vonkajších hraníc EÚ a riešenie problémov migrácie
v krajinách, kde vzniká. Uchovanie kresťanských
tradícií ako základu kultúrnej identity v našej spoločnosti pokladáme za principiálny prvok domácej
politiky.
Program našej strany plne reflektuje to, že základom spoločnosti má byť tradičná rodina postavená
na manželskom zväzku muža a ženy, ako to zakotvuje aj Ústava Slovenskej republiky. Absolútna väčšina slovenského obyvateľstva odmieta uplatňovanie
rôznych liberálnych rodových ideológií a liberálnych
rodových experimentov, ktoré pripúšťajú napr. manželstvá homosexuálnych párov, resp. adopciu detí
týmito pármi, čím rozkladajú tradičnú rodinu.
Európska únia musí vo väčšej miere
rešpektovať tradície
a
verejnú
mienku
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v jednotlivých národných členských štátoch, musí
sa vrátiť k pôvodnej predstave EÚ ako spoločenstva
suverénnych národných štátov, ktoré z dôvodu najmä
efektívnej hospodárskej spolupráce spájajú svoje sily
a účelne a uvážlivo presúvajú časť svojich kompetencií do Bruselu. Pokladáme za neprípustné, keď bruselské elity začínajú suverénnym zvrchovaným štátov vnucovať vlastné videnie sveta a vlastné riešenia,
ktoré však značnej časti krajín nevyhovujú.
To sa týka aj sankcií proti Rusku, ktoré doposiaľ
nič nevyriešili, ale oslabujú hospodárstvo krajín EÚ.
Týka sa to najmä východoeurópskych krajín, ktoré
s Ruskom tradične obchodovali vo väčšom rozsahu
než tie západné. Podobne namietame aj závery bruselských inštitúcií, v tom aj Európskeho parlamentu,
ktorý pravidelne prezentuje svoju rusofóbne postoje,
že Rusko je pre Európu nepriateľ. Rusko treba vnímať
kriticky tam, kde je to opodstatnené, ale pre Európu
je Rusko predovšetkým partner, s ktorým je treba aj
partnersky rokovať. Nesmieme zabudnúť, že to bolo
práve Rusko, kto zachránil počas 2. svetovej vojny
východoeurópske slovanské národy, ale aj ďalšie národy, pred hrozbou genocídy.
V Európskom parlamente sa chce NÁRODNÁ
KOALÍCIA zaradiť do politickej skupiny reprezentujúcej vyššie uvedenú konštrukciu Európskej únie ako
spoločenstva suverénnych národných štátov.
NÁRODNÁ KOALÍCIA ponúka kvalitnú kandidátku, zastúpenú odborníkmi zo všetkých oblastí
verejného života. Volebnými lídrami NÁRODNEJ KOALÍCIE sú Peter TOMEČEK, skúsený regionalista, predtým poslanec NR SR a
župan Trnavského samosprávneho kraja,
Anton MARTVOŇ, právnik a vysokoškolský
pedagóg, predtým poslanec NR SR a Slavomír
HARABIN, stredoškolský pedagóg, synovec
prezidentského kandidáta Štefana Harabina.

49-0042

Vážení čitatelia, dovoľte nám predstaviť politickú
stranu NÁRODNÁ KOALÍCIA. Nie sme novou stranou.
Vznikli sme v roku 2015 s cieľom vytvoriť priestor pre
spojenie roztrieštených národných síl. Po výraznom
omladení v priebehu rokov 2018 – 2019 NÁRODNÁ
KOALÍCIA programovo reagovala na vývoj vo svete i v
Európe, ale aj na zmeny nálad a postojov občianskej
verejnosti v Slovenskej republike.
Nie sme zástancovia zrušenia Európskej únie,
ani odchodu jednotlivých krajín z EÚ. Britský brexit
pokladáme za hraničnú a nešťastnú situáciu, ktorá
však naznačila, že Európska únia v súčasnej podobe
stratila dôveru značnej časti obyvateľstva krajín EÚ a
mala by prejsť reformou. Pokladáme za dôležité nezakrývať problémy, reálne hodnotiť a riešiť stav Európskej únie.
Napriek existencii podporných kohéznych
fondov rozdiely medzi slabšími a silnejšími regiónmi
EÚ ďalej narastajú. Množstvo kvalifikovanej pracovnej sily odchádza z ekonomicky menej rozvinutých
krajín do tých vyspelejších, vyľudňujú sa celé územia. Len zo Slovenska odišlo za lepšie platenou prácou do vyspelejších západných krajín 300 tisíc ľudí,
čo je viac než 20% práceschopného obyvateľstva.
To je exodus, ktorý je príznačný aj pre ďalšie nové
členské krajiny EÚ. Kapitál prichádzajúci z vyspelých
krajín do tých menej rozvinutých prináša najčastejšie
len manuálnu prácu pri montážnych linkách, za nízke mzdy, s nízkou pridanou hodnotou.
Vplyvom nevyváženej agrárnej politiky
vo väčšine nových členských krajín došlo
k masívnej redukcii poľnohospodárskej
výroby, keď podiel domácej produkcie na
vnútornom trhu klesol na 40 – 50 %, samozrejme v spojení s výrazným poklesom
pracovných miest. Tento stav nesmieme
ďalej pripustiť. Odliv kvalifikovanej pra-

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741
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600 000
Stannah

52-0050

85 0026

0800 162 162
www.stannah.sk
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STAVEBNÉ PRÁCE

hľadá Skladníkov s VZV
do nemeckého mesta Regensburg

A REKONŠTRUKCIE

83-0100

0905 551 636

34-0080

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 9€ netto, hodinová mzda za prácu nadčas je 10€ netto
nástup možný ihneď
Požadujeme:
prax na VZV
znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
vlastné auto výhodou

OBKLADY, DLAŽBY, OMIETKY,
SADROKARTÓNY A POD.

andrejko.m@centrum.sk

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!
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info@konstrukter. - 0905 218 177

Tel.: 0908 914 180

85-0005
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KOMPLEXNÉ A ČIASTOČNÉ

