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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
83-0015

DOVOZ ZDARMA

83-0215

Práca v Prešove.
Dávame zálohy, výplaty platíme načas.

Kontakt: +421 948 596 888, abﬁtabﬁt@gmail.com

83-0004

I MURÁR I TESÁR I

83-0222

HĽADÁME DO PARTIE
ŽIVNOSTNÍKOV
NA STAVEBNÉ PRÁCE.

Súkromná spoločnosť príjme

VOLAJTE: 0907 616 524

84-0002

83-0209

od 38 €

MAĽOVANIE

 Pre aplikáciu náterov v interiéri alebo exteriéri používame
profesionálne striekacie zariadenia
 Výsledky takejto aplikácie sú fantastické - žiadne stekance,
žiadne šmuhy od valčeka, krásna jednotná štruktúra nástreku
 Dokážeme nastriekať až 2000 m2 za deň
Najkvalitnejšie
 Striekame haly, domy, byty...
a najlacnejšie
na Slovensku!

Najbližšie kolo
dotácií v júni 2019

od 0,80 € bez DPH/m2 od 0,96 s DPH/m
0901 752 299 I INFO@JASCLEAN.SK
2

83-0210

83-0202

WWW.JASCLEAN.SK

+421 908 405 606
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redakčné slovo / služby, bývanie

INZERCIA

Monika Janovčíková 0905 719 145
Radoslav Ruščák 0905 373 406
Distribúcia:
distribucia.po@regionpress.sk
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (40.000 domácností)
párny týždeň: Prešov, N.Šebastová, sídl. II, III, centrum, Solivar, Šváby, Šalgovík, ku Surdoku, Dúbrava, Šidlovec, Okrúhliak, Rúrky, Ku
Surdoku, Sekčov, 17. novembra,
Štúrova, Budovateľská, Sabinov,
Lipany, Fričovce, Kapušany, Kendice, Ľubotice, Veľký Šariš
nepárny týždeň: Prešov, N.Šebastová, sídl. II, III, centrum, Solivar, Šváby, Šalgovík, ku Surdoku,
Dúbrava, Šidlovec, Okrúhliak,
Rúrky, Ku Surdoku, Sekčov, 17.novembra, Štúrova, Budovateľská,
Drienov, Drienovská Nová Ves,
Dulova Ves, Fintice, Haniska, Lemešany, Ličartovce, Malý Šariš,
Petrovany, Široké, Župčany, Brezovica, Kamenica, Pečovská Nová
Ves, Šarišské Michaľany

sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE
bytov, domov, ﬁriem

0905 186 136

U VÁS DOMA strojom KARCHER.
0948 283 110

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

AKCIA 270€

BIELE
vzor

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

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

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

WWW.BYLINNEPRODUKTY.SK
BULHARSKÉ PROBIOTIKÁ

presovsko.sk

99-0091

Západné Slovensko

RYBIA FARMA

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

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

GERLACHOV okres Bardejov
PREDAJ TRŽNÝCH RÝB:
- pstruh dúhový
- sivoň
PREDAJ NÁSAD:
- pstruh duhový
-pstruh potočný
- sivoň

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

83-0158

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

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

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

Michňák
Žalúzie

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

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
DUB
MATNÝ

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

AJ
VÍKENDY
83-0007

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

TEPOVANIE

my alebo toho, kto sa delí o bolesť a radosť s priateľom…“
Kto takého našiel, našiel poklad.
Slovo priateľ sa však u nás veľmi znehodnotilo. Za priateľa nás považujú,
ak máme vplyv na niečo – postavenie
či zisky, ak nás potrebujú, hoci len
na krátenie svojho inak nudného dlhého času. Ak sa staneme dočasnou
kratochvíľou na kohosi ceste k jeho
šťastiu. To naše, či už v podobe pohody
alebo aj nešťastia pre takýchto ľudí nie
je vôbec zaujímavé. Vraví sa, že lepšie
je mať čestných nepriateľov, od ktorých
viete, čo môžete čakať, ako bezcharakterných „priateľov“, ktorí vás podrazia
v momente, keď sa im to hodí. A vy už
nie ste súčasťou ich plánov.
Nuž, ak máte čo osláviť, oslávte radostne. Ak nie, aspoň si pripomeňte, že
nie každý so sladkými rečami a úsmevmi je váš priateľ. Povedzte si
to skôr, ako zažijete bolestivé sklamanie. Ospravedlnené trápne a egoisticky slovami toho, koho ste
za priateľa považovali
bez pochybovania
-„veď mám právo“.

83-0001

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Taký zvláštny deň, s prazvláštnou
príchuťou, s pribúdajúcim vekom
skôr pachuťou. Deň najlepších
priateľov. Vo svete sa, zrejme aj tak
trošku pre častú falošnosť slova
priateľstvo, potichu pripomína 8.
júna.
Deň najlepších priateľov je dňom
oslavy pravého priateľstva. Počiatkom
bolo stretnutie asi štyridsiatich mladých ľudí v Richmonde v roku 2001,
ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Od
tohto dňa sa stretávajú ľudia každoročne v rôznych mestách, aby strávili
spolu spoločné chvíle a dôstojne si pripomenuli svoj vzťah.
Mať skutočného priateľa je veľkým
darom. Naozajstného priateľa, človeka, ktorý nás sprevádza skoro celým
životom. Takého, ktorý stojí pri nás v
dobrom aj v zlom, povzbudí a nezávidí, dopraje a veľa nežiada. Filozof
Aristoteles poukazuje na štyri znaky,
respektíve charakteristiky dokonalého priateľstva. Pojmom priateľ možno
podľa neho označiť toho, „kto chce a
robí dobro, alebo to, čo sa dobrom zdá,
kvôli priateľovej osobe, alebo ten, kto
chce aby priateľ bol a žil kvôli priateľovi…“ a ďalej toho, „kto zdieľa s nami
život a rozhoduje sa pre tie isté veci ako
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mail: rybiafarma@gmail.com

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

0903 845 321 - 0905 371 565

61 - 0023

Redakcia:

Pocta priateľstvu

66-0002-1

PRESOVSKO
SABINOVSKO

3
služby, bývanie, zamestnanie

SERVIS
OKIEN

alena.novakova@century21.sk

na TPP v Prešove
práca na 2 zmeny

645-665€

45-0008

vyberanie a kontrola
brzdových strmeňov

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

Pavlovičovo nám. 40, Prešov. 0915 880 084

1BWMPWJǏPWPOÈN 1SFÝPW

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

Akcia platí
od 15. 5. 2019
do 15.6. 2019.

0948 501 772

83-0000

HĽADÁME
operátorov/ky výroby

BYTY, DOMY,
POZEMKY
83-0172

0918 217 665

27-0017-29

rýchlo a lacno

Hľadáme:

HĽADÁME
operátorov/ky výroby

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.

Priemyselný areál Šalgovík

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

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

AJA Prešov, s.r.o.

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

na TPP v Malom Šariši

možnosť predaja
aj na splátky

práca na 3 zmeny

560-600€

+odmeny, 4€ stravný lístok/deň

mohla byť Vaša reklama

Info: 0905 373 406

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

83-0005

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

HLINÍKOVÉ OKNÁ
WWW.ALUFER.SK

0919 210 777

TM

TM

83-0212

TU

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

83-0003

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

83-0116

Pre viac info volať

45-0008

výroba brzdových a
spojkových hadíc
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na rovinu, zdravie / služby, bývanie

Potrebujeme reset a reštart I.

Top 10 diét

Prof. PhDr. Dušan Katuščák,
PhD. je univerzitný profesor. Popredný odborník, inovátor a vizionár v
oblasti informačnej vedy. Je rešpektovaný v domácom i medzinárodnom
meradle. Expert Európskej komisie
pre oblasť digital humanities. Ako
slovenský vlastenec je orientovaný
proeurópsky. Usiluje o napredovanie
Slovenska a o jeho vyrovnanie sa najvyspelejším krajinám Európy.

Chyby vo výžive zohrávajú kľúčovú
úlohu pri vzniku väčšiny ochorení. Napriek tomu, že to vieme, je to veľmi častá
príčina a týka sa mnohých. Ľudia často
volajú po zázračnej všetko-zachraňujúcej diéte.
Každá nová správa o „zaručenej“ diéte
vyvolá takmer senzáciu na mnoho rokov.
Diéta Diamondovcov, Atkinsova, Rosedaleova, Dukanova, nordická, delená strava,
keto, paleto, raw, volumetrická, flexitariánska, tukožrútska, 16:8, 90-dňová, 5:2,
trojfarebná, ryžová, grapefruitová, podľa
krvných skupín, pôsty a hladovky ako súčasť stravovacieho plánu, ...
Ktorá je tá zázračná? Ktorá je liečebná?
Ktorá je zdravá? Odpoveď závisí vždy od
toho, kto ju chce dodržiavať a čo chce dosiahnuť – udržať si hmotnosť, alebo schudnúť, či mať svoje ochorenia pod kontrolou,
alebo predísť ochoreniam. A samozrejme
od pevnej vôle a vytrvalosti. Niektoré diéty
sú experimentom, niektoré experimentom
s vlastným zdravím. Niektoré sú určené iba
pre zdravých, iné majú liečebný charakter.
Niektoré sú vhodné na dlhodobé užívanie,
iné nie. Niektoré majú silné vedecké dôkazy, iné žiadne, alebo iba slabé. Niektoré sú
rokmi osvedčené, iné sú aktuálnym hitom.
Podstatou je, aby diéta
ɧREVDKRYDODYģHWN\SRWUHEQ«ŀLYLQ\
a stavebné látky
ɧGDODVDGOKRGRERGRGUŀLDYDħ
ɧERODYHGHFN\SRGORŀHQ£
ɧVWULNWQHDGOKRGRERQHY\QHFK£YDOD
niektoré skupiny potravín

štát a politici nemajú vplyv. Politici
cez našich ľudí znefunkčnili štátne
kultúrne inštitúcie.

Je na Slovensku ešte možná náprava po rokoch hrubej devastácie základných civilizačných noriem a hodnôt?
Hviezdoslav v sa v jednej básni
pýta: Kto zapríčinil tento úpadok,
zosurovenie, zdivočenie mravov?
Ak na rovinu, tak poviem, že poliKultúra a kultúrnosť v politike. Je tici! Úpadok spôsobili politici, ktorí
to oxymoron? Protirečenie?
si osedlali demokraciu kadejakými
Tak, ako je protirečením výraz prívlastkami a ochromili nás cenzdravý nemocný, tak pre väčšinu na- tralizáciou. Po roku 1989 som si našich politikov sedí oxymoron bohatý ivne myslel, že už bude len lepšie.
chudák. Politici sú väčšinou tí bohatí Že múdri demokratickí politici sa
chudáci. Nie sú to nositelia kultúry o všetko postarajú, že bude dobre.
a kultúrnosti. Snažia sa o priazeň Mýlil som sa. Ukazuje sa, že sme sa
umelcov. Pritom na kultúru a kul- nechali učičíkať, uspať. Znehybnetúrnosť zvysoka kašľú. Ani jedna li sme a prenechali sme iniciatívu
vláda doteraz nepovažovala kultúru nehodným chytrákom, egoistom a
a vzdelanie za svoju prioritu. Doznie- politickým gaunerom, ktorí rátajú s
va boľševický koncept o základni a našou pasivitou, ľahostajnosťou, nenadstavbe. Najprv ekonomika, teda záujmom. Ktorí si našu slušnosť vyplné bachory a potom zábava. Za tú svetľujú ako slabosť. Ale
zábavu považujú naši politici akurát to je omyl. Potrebujeme
pretŕčanie sa na folklórnych festiva- reset a reštart. Potrebuloch, vernisážach a v Smotánke. Za jeme decentralizáciu.
tridsať rokov, napriek politikom, nie Dokončenie
ich zásluhou, a mimo dosahu politi- rozhovoru
kov, u nás predsa len zapustila kore- o týždeň
ne sloboda umeleckej tvorby. Svedčí ib
to o sile slobodného tvorivého ducha
tvorcov kultúry. Funguje to, na čo » Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

ɧQH]DEHUDODYHĀDÏDVXQDSU¯SUDYX
alebo zháňanie surovín
Rebríček diét, ktorý zostavuje skupina
RGERUQ¯NRY QD Y¿ŀLYX D OHN£URY ģSHFLDOLzujúcich sa na cukrovku, zdravie srdca a
chudnutie, existuje v USA. Diéty sú vyhodnocované podľa výsledkov v siedmych rôznych kategóriách , hodnotia celkový efekt
na zdravie, jednoduchosť dodržiavania,
vplyvu na hmotnosť, vplyv na predchádzanie chronických ochorení srdca, ciev, vysokého krvného tlaku alebo vzniku cukrovky.
Poradie v jednotlivých kategóriách sa síce
PLHUQHPHQ¯DOHSR]RKĀDGQHQ¯YģHWN¿FK
NULW«UL¯SURVSHģQRVWLSUH]GUDYLHSRUDGLHY
Top 10 diét pre rok 2019 je:
1. Stredomorská diéta
2. DASH diéta
3. Flexiteriánska diéta
4.- 5. MIND diéta
4.- 5. WW diéta
6.- 7. diéta Mayo kliniky
6.- 7. Volumetrická diéta
8. TLC diéta
9.-10. Nordická diéta
9.-10. Ornishova diéta
Pre jednotlivca je z nich
¼VSHģQRX W£ NWRU¼ GRN£ŀH
dodržiavať dlhodobo, vyhovuje mu svojou skladbou,
SULMPHMX]DVYRMŀLYRWQ¿ģW¿O
a chráni ho pred vznikom
a rozvojom ochorení.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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KOMPLETNÁ
PONUKA NA

www.eurosusiak.sk 0918 219 828

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!
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bývanie, zdravie, auto-moto
Dovoz zdarma

Realizujeme

61_0069

TEST ZDRAVIA

0944 535 568

99-0042-16

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

Mobil: 0948 300 988
PRENÁJOM MIKROBUSU
NA DOVOLENKY

Biorezonančné vyšetrenie celého tela 12 eur

Objednajte sa na:

PLOTY A MÚRY
Z GABIÓNOV

61-0067

PIESOK - ŠTRK
KAMENIVO - ZEMINU

STROJOVÉ
POTERY
A OMIETKY

+421 903 385 843
0905 719 145

62-00012

85_0236

www.pali-transport.sk

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 719 145

STAVEBNINY - ŠTRKY, PIESKY

ČISTENIE
DPF FILTROV

Stavebný materiál od základov po strechu

Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.
www.stavebninyvysnovsky.sk

AKCIA OD 135 EUR

Prevádzka: Chminianska Nová Ves a Kapušany (pri Slovnafte)

 Šalovacie dielce od 0,99€

Prečo čistiť DPF filtre u nás

 Presné tvárnice biele od 0,99€

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

 Cement 32.5 - 100 kg - 11€

Všetko na jednom mieste

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

 Cement 42.5-100 kg - 11,80€

Záruka kvality

 Štrky, piesky od 16€ za tonu

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

Až 95% účinnosť čistenia

DOPRAVA do 10

km za 10€.
Dovoz stavebného materiálu do 24 h.

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

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

0907 140 671 I stavebninyvysnovsky@azet.sk
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83-0122

83-0080

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

Ceny sú uvedené s DPH.

6
škola, zamestnanie
Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

13 RôZNE / predaj

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

»GRAMOFÓNOVÉ
0911 565 876

Vtipy
týždňa
PLATNE

14 RôZNE / iné

»POZEMOK POD LESOM 0944
767 325
»POZEMOK CHATU DOM 0949
467 691

»Kúpim staré zlaté zuby,
zlaté a strieborné mince a
hodinky OMEGA. 0907 166
358
»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

07 REALITY / iné

15 HĽADÁM PRÁCU

»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

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

»Kúpim Váš dom, byt. Platba v hotovosti. Tel: 0944
630 600

08 STAVBA
»Môžete vysýpať zadarmo
zeminu z výkopových prác,
suť z búračiek a pod. vo Fulianke v akomkoľvek množstve. 0902 189 034
»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
»Strihanie pudlíkov 0915
979 330

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

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

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

» Chuck Norris beží tak
rýchlo, ze sa vidí zo zadu.
» Chuck Norris dokázal
dať v šachu gól iba
s jedným esom.
» Chuck Norris dokáže
sadrovať hodinu bez toho
aby mu stvrdla sádra.
Pri Chuckovi Norrisovi je
každý mäkký.
» Chuck Norris vie
napočítať donekonečna .
Dva krát za sebou.
» Jeden muž sa pýta
Chucka že či je to pravda
že ho poštípala mamba
kráľovská, A Chuck
odpovedá: „Áno ale po
piatich dňoch ukrutnej
bolesti had zomrel.“

16 ZOZNAMKA
»Senior hľadá kamarátku
bacuľku vek do 72 r. 0949
815 740 Prešov
»Hľadám sympatické dievča vo veku 19-27r. štíhlej
resp. plnoštíhlej postavy
z PO na priateľstvo. Mobil:
0944810987 (+SMS)
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944 724 181

» Chuck Norris kopol
elektrinu.
» Chuck Norris musel
prestať prať bielizeň
v oceáne. Tsunami
zabíjalo.
» Chuck Norris dokáže
vyžiť zo slovenskej výplaty.
» Keď Matej Bel vymyslel
telefón už mal dva
neprijaté hovory od
Chucka Norrisa.

Chcete si
podať
inzerát?

» Príde mladík do cukrárne
a pýta sa predavačky:
– Máte perníkové srdce
s nápisom
„Si moja jediná“?
– Áno, máme.
– Tak päťkrát.

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

» Počúvaj Karol, na čo
zomrela Steinova tretia
žena?
– Otrava hríbmi.
– A druhá?
– Tiež otrava hríbmi.
– A prvá tiež na otravu
hubami?
– Nie, prerazená lebka.
– To je divné.
– Ani nie, nechcela jesť
hríby.

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.

» Manželka si dala na tvár
bahennú masku a dva
dni vyzerala oveľa lepšie.
Potom bahno opadalo.

63-0101

02 AUTO-MOTO / iné

» Chuck norris išiel do krčmy a pri bicykli si nechal
papierik, „neodporúčam
kradnúť CHUCK NORRIS.“
O hodinu vyšiel z krčmy a
uvidel lístok „neoporúčam
naháňať PETER SAGAN.“
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krby
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čerpacia
technika

AKCIE a VÝPREDAJE

Magnetické vaňové
dvierka (pod obklady)
výškovo nastaviteľné
V každej kúpeľni sa nachádza nejaký ten
servisný či čistiaci otvor. Nie vždy sa nám
darí ho elegantne zamaskovať. Ponúkame
vám šikovnú pomôcku pre dokonalý dizajn
kúpeľne.
-!$ !$9$ %&
-"! /:$9$ %!
-# /:$9 "#" !&
-  %) "3)

Plechová Vaňa TANZA JIKA
150x70 cm
bez nôh

Akrylová vaňa DEEP JIKA
170x75 cm + nohy

136,70 €

Drôtená rovná polička JIKA
30x13 cm

143,95 €
Drôtená rohová polička JIKA
20x20 cm

270,47 €

Dvojitý držiak pohárov
CUBITO JIKA

17,81 €

29,15 €

17,81 €
Pri nákupe nad 333 € môžete u nás
vyhrať relaxačný pobyt v Tatrách
v hoteli WELLNESS HOTEL CHOPOK
**** alebo dovolenku pri mori.

Drôtená rovná polička JIKA
40x13 cm

17,81 €

Kompletný prehľad akcií a výpredajov nájdete na www.mirad.sk | Bardejovská 23, Prešov
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WC kombi LÝRA JIKA
zadný odpad
spodné napúšťanie do nádržky ½“

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

Vďaka magnetom pod obklad zakryjete servisný otvor,
ktorý bude kedykoľvek jednoducho prístupný. Tvar otvoru ľahko prispôsobíte svojim potrebám. Magnety sa
rýchlo inštalujú, majú silný magnetický účinok. Vaňové
dvierka sa stávajú súčasťou obkladu a sú výškovo
nastaviteľné.

Zmluva o budúcej zmluve

Niečo tu nesedí

V prípade záujmu zmluvných strán
uzavrieť v budúcnosti zmluvu,
môžu tieto ešte pred jej uzavretím
uzavrieť tzv. predbežnú zmluvu, t. j.
zmluvu o budúcej zmluve.

Slovensko plné
kresťanov, ale kresťanské strany volí
len zanedbateľný
zlomok ľudí. Evidentne preto, lebo
si kresťanské strany
za 30 rokov vytvorili imidž, že by najradšej
len zakazovali, prikazovali a cez kukátko
do cudzej spálne nakúkali ... a tak zo 100
kresťanov na Slovensku len 6 volí kresťanskú stranu, 53 volí hocičo iné a 41 radšej
nevolí stranu žiadnu.
Tridsať rokov kresťanské strany robili politiku, ktorá bola úplne odtrhnutá
od života obyčajných ľudí. Bohužiaľ. Za
vrchol svojej akože kresťanskej politiky
považovali predloženie zákona o zákaze
interrupcii a raz aj s návrhom na väzenie
pre ženy za ne ... ale ani len zmienka o pomoci matkám, ktoré sa vyskytli v sociálnej
núdzi a na potrat zvažovali ísť, lebo svoje
dieťa, si uživiť netrúfli.
Rozhodli sme sa preto založiť „ODVÁŽNE - hnutie obyčajných kresťanov“,
ktorého cieľom nie je brať voličov KDH a
ani iných kresťanských strán. Práve naopak - chcem vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí tieto strany voliť nedokážu.
ODVÁŽNE - hnutie obyčajných kresťanov, ktoré spojí odvážnych ľudí, ktorí sa

Predmetom takejto zmluvy je záväzok oboch zmluvných strán uzavrieť v budúcnosti, do určitej vopred
dohodnutej doby ďalšiu, tzv. hlavnú
zmluvu, ktorú z určitých dôvodov
zatiaľ nevedia alebo nechcú uzatvoriť. Zmluva o budúcej zmluve má len
predbežný charakter a má ju v budúcnosti nahradiť iná zmluva, teda
budúca zmluva. Zmluvu o budúcej
zmluve možno uzavrieť v súvislosti
s rôznymi hlavnými zmluvami, či už
pomenovanými alebo nepomenovanými. Dôležité však je si uvedomiť, že
zmluvu o budúcej zmluve môžu uzatvoriť jedine strany, ktoré zamýšľajú
byť zmluvnými stranami takejto budúcej zmluvy. V zmysle Občianskeho
zákonníka musí byť zmluva o budúcej zmluve uzavretá písomne, pričom
sa v nej strany musia dohodnúť o jej
podstatných obsahových náležitostiach.
To znamená, že na základe ústnej
dohody zmluva o budúcej zmluve nevznikne. Jednou z podstatných náležitostí zmluvy o budúcej zmluve je aj
doba, do kedy má byť budúca zmluva
uzavretá. Ak do tejto doby zaviazaná
strana nesplní záväzok uzavrieť bu-

dúcu zmluvu podľa zmluvy o budúcej zmluve, môže oprávnená strana
požadovať, aby obsah zmluvy určil
súd. Zaviazaná strana má povinnosť
uzavrieť budúcu zmluvu len vtedy,
ak ju na to vyzvala oprávnená strana,
a to v časovej lehote určenej v zmluve
o budúcej zmluve.
V prípade, že by oprávnená strana
nevyzvala v určenej lehote zaviazanú
stranu, aby uzavrela budúcu zmluvu, tento záväzok zaviazanej strany
zaniká a tým pádom sa na súde nemožno domáhať nároku na uzavretie
budúcej zmluvy. Ak oprávnená strana podala včas návrh na súd, tento
určí obsah budúcej zmluvy podľa
účelu sledovaného zmluvou o budúcej zmluve, pričom zoberie do úvahy
okolnosti, za ktorých sa dojednala
zmluva o budúcej zmluve.
V zmysle Občianskeho zákonníka záväzok uzavrieť budúcu zmluvu
zaniká v prípade, že okolnosti, z ktorých strany vychádzali pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve, sa
do takej miery zmenili, že nemožno
spravodlivo požadovať, aby sa zmluva uzavrela.

cítia obyčajnými, či nedokonalými kresťanmi. Ktorí až tak nederú kostolné lavice, ani
necítia potrebu rečniť o Bohu na uliciach.
Ktorí netrpia pocitom vyvolenosti či nadradenosti. Ktorým záleží na tom, aby sme sa
na Slovensku všetci cítili doma - bez ohľadu
na to, ktorej národnosti sme. Ktorým rovnako záleží na katolíkovi, protestantovi či
liberálovi. Ktorým záleží na chudobných,
chorých a slabých, lebo bohatí, zdraví a silní sa zaobídu aj bez našej pomoci. Chcem
spojiť kresťanov, pre ktorých nie je menejcennou rodinou slobodná či rozvedená
matka s dieťaťom. Kresťanov, ktorí evanjelium hlásajú radi skutkami, a nie rečami.
Poďte do toho! Ukážte, že obyčajní
kresťania môžu rozhodnúť voľby a pomôžu na Slovensku nastoliť toľko vytúženú
zmenu. My robíme pre
to gesto, aké nemá na
Slovensku obdobu dávame obyčajným
kresťanom k dispozícii polovičku miest
na našej kandidátke
a polovičku všetkých
peňazí. Jednoducho
ODVÁŽNE myslíme
VÁŽNE.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

presovsko.sk

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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Nedostávate vaše
obľúbené noviny
do schránky?
Napíšte nám do redakcie
presovsko@regionpress.sk
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NEJDE VÁM
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0905 719 145
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právnik radí, politická inzercia / relax

9
služby, bývanie, zdravie

OBNOVA STRIECH

0905 719 145

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

BEZ DEMONTÁŽE!

t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
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
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

OKNÁ A DVERE
R4CV0x3

TU

mohla
byť
Vaša
reklama

kosice@hesta.sk

0940 233 677

0905 287 669

Info: 0905 373 406

66-0111-1

tx}n`ğğ
KOŠICE

Zubná klinika prijíma nových pacientov
HAPPYDENT, s.r.o.
Milí Prešovèania...
SpojtHSUÈMHPQÄVXŗLtRèným a navštívtHQDMY¿èwLHREFKRGQÄFHQWUXPQD9ØFKRGQRP6Oovensku
AUPARK KRwLFHQDXOLFL3URWLIDwLVWLFNØFKERMovníkov 11 v Košiciach.
PRSUL]¼EavHDQ¼NXSRFKVLGDMte RwHWULĿV¼wFKUXSQDQDwHMwSLèkovej

zubnej klinike

Stomatológia AUPARK Košice, ktRUÕSUHY¼G]NXMHVSRORèQRVĿ+$33<'(1T, s.r.o.
1DwDNOLQLNDNtRU¼MHXUèHQ¼SUHFHOÕ9DwXURGLQXRGGHWLèLHNDŗSRVHQLRUov a vykonáva široké spektrum stomatologických výkonoYRGSUHventívn\FKSUHKOLDGRNFH]]¼FKovnú stomatológia a protHWLNXGHQW¼OQXh\JLHQXDŗSR
stomatochirurgiu a implantROÎJLX6ÈGOLPHQDSRVFKRGÈY0HGLFÈQVkom centre AUPARK TO:(5Košice.
1DwDNOLQLND:
r má uzatvorené zmluvy so všetkými zGUavotnými poisĿRYĥDPi
rSUDFXMHWXwSLèkových zXEných lekárov, vØEHURwHWUXMÕFHKROHN¼UDMHQD9ás...
r umoŗĥXMHRwHWUHQLHDMSULÕSOQHMQDUkóze pre tých, ktRUÈPDMÕREavu z ošetrenia
r]DEH]SHèXMHSUHSDFLHQtoYEH]SODWQHPoŗQRVĿREMHGQDQLDQDSUHVný termín
RwHWUHQLDDEH]SODWQÄSDUkovanie v OC
rGLVSRQXMHQDMPRGHUQHMwÈP'C7SUÈVWURMRPQDGLDJQRVWLNXVWavu 9ášho chrupu
rYVWXSQ¼SUHKOLDGNDkonzultácia a stanovHQLHOLHèHEQÄKRSO¼QXMHEH]SODWQé
%OLŗwLHLQIRUP¼FLHQ¼MGHtHQDZHEovej stránke www.stomatologiaaupark.sk,

123 555.

=Eavte sa strachu zo zXEných lekároYDREMavte stomatológiu 21. stRURèLD.
Teší sa na 9ás kolektív lekárov a ostatného zGUavotníckeho personálu Stomatológie AUPARK Košice.
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montter@montter.sk

D

Materiály: HLINÍK, DREVO

www.montter.sk

0919 370 730 0919 383 363

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

STAVEBNÉ PRÁCE
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
DREVENÉ PODLAHY
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Nemusíte hladat 2 alebo 3 firmy
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- prebierka drevnej hmoty,
- vstupná kontrola dodávanej drevnej hmoty,
- uskladnenie drevnej hmoty
- organizácia práce, vyhrnutie,
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������������������������������������������������
��������������
��������������������������������������������������������

�����������

- stredoškolské bez maturity / s maturitou
- vzdelanie v odbore: drevárske, strojárske,
��������������������������
- 2 roky praxe
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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!

BY
OPERÁTOR VÝRO
tto
ne
R/
EU
800 - 1000
�
��
��
��
��
tto
900 - 1100 EUR/ne
��
��
����������
11 EUR/hod.
�
����������������
nie)
va
tko
ští
u,
ar
tov
(príjem
delanie
vz
é
nutné stredoškolsk
tto
900 - 1100 EUR/ne
www.konstrukter.sk

V, ŽENY aj PÁRY
VHODNÉ PRE MUŽO AVA zabezpečené

UBYTOVANIE a

DOPR

Prijmeme

ROV
OPERÁTO
ROBY
DO VÝ
republika

NAŠE NOVI

NY

Česká

do schránk
y
a chceli by
ste?

0905 719 145

-1000 €

Plat 700
ie zdarma
Ubytovan si za každého

Kontaktujte nás:
presovsko@regionpress.sk
85-0005

Tel.:

94-0078

33-0025

Nedostáva
te
pravidelne

��
��������������������

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177
0908 914 180

www.facebook.com/alukogroup

IENKY

MÄSIAR/ KOSTIČ
OPERÁTOR
VÝROBY
VODIČ VZV
KONTROLÓR
KVALITY

+421 907 780 698
+421 948 672 122

32-0063

Facebook: aiwsk

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

0905 552 537

Práca aj pre brigádnikov

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

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

www.aiw.sk

v ČR

CALL CENTRUM:

zarobiť
+ možnosť
človeka .
kovaného
sprostred
st

Kariérny ra .
lizácia
a sebarea

0949 300

345
61_0151

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

85_0395

Lešenári
a stavbári pozor!

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Súkromná spoločnosť hľadá

SKUPINU 4 AŽ 8 TESÁROV ŽIVNOSTNÍKOV
na zašalovanie, vyviazanie a odliate
4-podlažného bytového domu / monolit.
Druh debnenia: PERI / DOKA
Nástup podľa dohody, čím skôr. Práca v Prešove.

PRÍJME
- pre klasické obrábacie stroje profesie:

83-0216

SÚSTRUŽNÍK, FRÉZAR, HORIZONTKÁR
Sprostredkovanie opatrovateľskej

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

76-0009

0903 404 935

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

práce v Rakúsku už 15 rokov

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

- pre cnc stroje profesie- obsluhu:

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Odmena: 7-9€/hod + prémie
Živnosť aj trvalý pracovný pomer
Miesto výkonu práce: Prešov
Kontakt:
gim.marton.david@gmail.com, www.gims.sk
0918 097 779, 051/7482056
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

presovsko.sk
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83-0160

PRACOVNÁ PONUKA:

66-0084

KONTAKT: 0907 616 524

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

85 0026

pre nepracujúcich dôchodcov !!
Pobyt trvá 7 dní / 6 nocí, zahŕňa
plnú penziu, 2 fakultatívne výlety
a bohatý Program !!
Cena je 178.- EUR
( 1 osoba a pobyt )
Voľné termíny: 11.8 – 17.8. | 17.8 – 23.8. |
25.8 – 31.8. | 1.9 – 7.9. | 15.9 – 21.9. |
22.9 – 28.9.2019 a neskôr
Rezervácie: 0918 591 942
recepcia@oravskahoraren.sk
www.oravskahoraren.sk
Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok, Zábava č. 396

27-0070

Dovolenka s dotáciou

Rekreačné poukazy
meníme na Vaše zdravie

V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH
/ VHODNÉ AJ AKO REKREÁČNY DOM /

Akciová
a
cena do konc0 €
29
septembra 1 osobu
e
pr
t
by
po
za
ití
Cena pri použ
rekreačného0 €
0,5
13
u
az
uk
po
za pobyt pre
1 osobu

Pobyt Zdravé leto
•
•
•
•
•

Facebook:

Rodinné domy - Bardejovské Kúpele

85-0169

www.domykupele.sk

Ubytovanie pre jednu osobu na 5 nocí
Polpenzia
Vstupná lekárska prehliadka
7x liečebná procedúra
5x neobmedzený vstup do vonkajších bazénov

044 43 92 828
kupele@kupele-lucky.sk

Prameň zdravia
na Liptove

85_0369

RODINNÉ DOMY

www.kupele-lucky.sk

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

tov
e
v
k
a
k
š
á
n
Do SR

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ej

ZĽAVY NA JÚN 35%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

PO19-23 strana-
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www.balkona.eu
0918 477 323

Možnosť výhry 350 €
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0917 110 990
www.kvetyvictor.sk

49-0070

v rámci cel

