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PRESOVSKO
SABINOVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 40 000 domácností

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.

Priemyselný areál Šalgovík

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

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

AJA Prešov, s.r.o.

Bukové palivové drevo

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

UPRATOVANIE

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

bytov, domov, ﬁriem

AJ
VÍKENDY

83-0015

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

MAĽOVANIE

presovsko.sk

 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!

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

WWW.JASCLEAN.SK
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83-0202
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83-0238

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

83-0007

0905 186 136

HĽADÁME DO PARTIE
ŽIVNOSTNÍKOV
NA STAVEBNÉ PRÁCE.

práce v Rakúsku už 15 rokov

sedačiek, kobercov, áut

DOVOZ ZDARMA

83-0222

TEPOVANIE

83-0003

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

66-0084

84-0002

od 38 €
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redakčné slovo / služby, bývanie

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

INZERCIA

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

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

Tentoraz sa na slnovrat u nás
umieralo. Na zábave. To je veľmi
zvláštna súvislosť – musieť umrieť na
zábave. Len preto, že niekto s veľkými komplexmi nosieva so sebou tajne
a bez povolenia malú zbraň. Sebavedomí muži ju nepotrebujú, chráni ich
ich česť a zmysel pre spravodlivosť.
Slabosi sa ňou oháňajú čoraz častejšie.
Lebo ich život riadia iné ako základné ľudské hodnoty. Ale – asi je v tom
naozaj nejaký symbol - počas letného
slnovratu vraj bývali extrémne aktívni
práve démoni a bosorky.
Je mi ľúto, nesmierne ľúto mladého
človeka, podľa priateľov správneho
chlapca a smútim s nimi i s jeho rodinnými blízkymi. Tak isto si želám
uzdravenie zranených. A spravodlivý
trest pre strelca. Ale, slnovrat tento rok

na Slovensku zostane v pamäti zlý. Medzitým už bola aj Jánska noc, dúfam,
že krajšia, veselšia.
83-0004

Ak sa teda radšej ako do minulosti pozrieme do budúcnosti – čaká nás
Deň slovanských vierozvestcov Cyrila
a Metoda. Piaty júl je štátnym sviatkom aj v Českej republike. Pod názvom
Deň slovanskej písomnosti a kultúry
ho poznajú v mnohých krajinách. A ak
ho vnímame aj z tejto stránky, určite to
nie je iba sviatok veriacich či kresťanov. Dvojica C+M tak či onak ovplyvnila aj to, že dnes môžeme hovoriť o našej
kultúre a kultúrnosti. Aj keď často viac
so smútkom, skepsou, ako s hrdosťou.
Ale na tom svätci vinu nenesú. To spôsobili iní a a najmä samozvaní „svätí“ našich čias. Možno práve v rámci
kultúrnosti, v jej mene a v zmysle jej
zachovania by nám nadchádzajúci veľký sviatok
mal vnuknúť silu povedať týmto svojvoľne „nanebovzatým“ dosť. Ale
to už sviatočne neznie,
najvyšší čas zaželať
pokojný a skrátený
pracovný týždeň.

0948 283 110
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

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

HODINOVÝ MANŽEL
- DOMÁCI MAJSTER

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Potrebujete

Slovenčina naša
Nie celer, ale zeler.
Nie čidlo, ale snímač. Nie Češi, ale Česi.

HĽADÁTE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

ZAMESTNANCA?

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

0915 94 90 71

hodinovy.majster22@gmail.com

Prevŕtať panel ? Zavesiť obraz - poličku, luster ?
Poskladať alebo rozobrať nábytok ?
Opraviť, vymeniť niečo v domácnosti ?

AKCIA 270€

BIELE
vzor

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

Západné Slovensko
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

83-0001

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Je za nami. Leto so smutným začiatkom. Pritom to bol kedysi pradávno
sviatok, sprevádzaný tými najbujarejšími oslavami. A zrodom nového života. Za starých čias sa veľa detí rodilo
práve deväť mesiacov po slnovrate.
Dieťa, počaté v tento deň, malo veľmi
vysokú pravdepodobnosť, že prežije,
keďže sa narodilo už do jari.

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

83-0033

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk
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Redakcia:

Smutný slnovrat

66-0002-1

PRESOVSKO
SABINOVSKO

www.regionpress.sk

Stredné Slovensko
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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
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

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000
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Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
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služby, bývanie, zamestnanie
=K>O>G¡
OBKLADY

22

www.perodrazka.sk

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

=HO>SB>F>

85_0436

0915 863 227
0911 168 982

Ponúkame prácu na pozíciu
„MONTÉR“
- potrebný vodičský preukaz
- odborná spôsobilosť v Elektrotechnike § 21 vítaná
- nástup ihneď

presovsko.sk

PRÁCA Prešov, Košice

SERVIS
OKIEN

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE
možnosť predaja
aj na splátky

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

www.regionpress.sk

TM

TM

83-0247

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

15-0136

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

83-0005

0918 217 665

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

27-0017-33

rýchlo a lacno

83-0019

V prípade záujmu, životopis pošlite na: durica@dason.sk
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politická inzercia, zdravie / bývanie
Zrejme ste už
počuli, že sa Andrej
Kiska rozhodol začať
spoluprácu s našim
hnutím OĽANO tak,
že poza chrbát ľudí
v hnutí dlhodobo
lákal Veroniku Remišovú, aby prevrátila
kabát a prešla do jeho strany.
Nakoniec sa mu to aj podarilo a ľudí v
tíme hnutia OĽANO, ktorí robili roky všetko pre úspech Veroniky a častokrát na svoj
vlastný úkor, to veľmi zamrzelo. Mňa mrzí
najmä neférový prístup bývalého prezidenta Kisku. Na jednej strane všade do médií
opakovane hovorí, ako veľmi mu záleží na
spolupráci s našim protikorupčným hnutím, ale v skutočnosti mimo kamier robí
pravý opak a robí všetko, aby nášmu hnutiu
ublížil.
Podnikal som 13 rokov, zamestnával
som 2 tisíc ľudí, platil najvyššie dane so
všetkých slovenských živnostníkov, ale
nikdy som neoslovil ani jediného zamestnanca z mojej konkurencie, lebo by mi to
pripadalo veľmi nefér. A mohol som, bol to
najľahší spôsob, ako konkurencii ublížiť a
získať vlastný prospech. To ale charakterný
človek nikdy neurobí ani nepriateľovi a už
dupľom nie človeku, o ktorom verejne hovorím, že ho považujem za blízkeho partnera.

Veď to je tak absurdné, ako keď by Váš priateľ, s ktorým chodíte cez deň na pivo, Vám v
noci vykrádal úrodu v záhradke.
Nuž, čo už. O Veronike a aj Kiskovi si
ľudia urobia obraz sami. Moju dôveru Andrej Kiska týmto krokom stratil a bude si
ju veľmi ťažko získavať späť. Doteraz som
mu vždy, až slepo, veril. Dnes viem, že jeho
slová zďaleka nemusia byť vždy v súlade s
jeho skutkami. Mrzí ma to, ale zodpovednosť káže, že napriek tomu spolupracovať
musíme a ja určite nebudem tým, kto napriek dýke od chrbta povýši vlastné sklamanie nad záujem Slovenska.
Už len ako doslov - spolu s Veronikou
odišli aj štyria nenápadní naši poslanci. V
ich prípade to je vlastne „pochopiteľné“. U
nás vždy platí totiž pravidlo, že ak sa chce
poslanec znova poslancom stať, tak musí ísť
z konca kandidátky
- ale odtiaľ sa prekrúžkuje za poslanca
len ten, kto štyri roky
makal. No a to oni neboli, tak si našli iného,
po chrbte koho sa do
parlamentu opäť
prepašujú.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.

Vážime si naše životné prostredie!

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

Kiska nezačal ako fér chlap

Diéta DASH – 8 rokov číslo 1
Diétu DASH zostavili lekári a vedci z
amerického Národného ústavu pre
srdce, pľúca a krv, čo je jeden z Národných ústavov zdravia patriacich pod
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb USA.
Osem rokov vyhrávala rebríček diét,
uznaných odborníkmi. Skratka DASH z
anglického Dietary Approaches to Stop
Hypertension, znamená vo voľnom preklade „diétne odporúčania na zastavenie
vysokého krvného tlaku“. Ale prax ukázala, že efekt je oveľa pestrejší a znižuje
krvný tlak, riziko srdcového zlyhávania,
hladinu cholesterolu, výskyt srdcového infarktu a mozgovej porážky, výskyt
cukrovky a zlepšuje jej kompenzáciu,
progresiu obličkových ochorení a ýskyt
obličkových kameňov, výskyt depresií a
hmotnosť.
Práve zníženie hmotnosti o 5 - 15
kilogramov spravilo diétu tak populárnu. Základom DASH diéty je konzumovať potraviny, ktoré zasýtia bez toho,
aby vám dodávali nadbytočnú energiu.
Dôležitý je dostatočný príjem bielkovín,
staviť na „zdravé tuky“ a potraviny s prirodzene nízkym výskytom soli. V praxi
to znamená dostatok zeleniny, ovocia a
celozrnných výrobkov, nízkotukové potraviny, ryby, hydina, strukoviny, orechy,
rastlinný olej, obmedzenie vysokotukových potravín – mastné mäsá a výrobky
z nich, plnotučné mliečne výrobky, kokosový a palmový olej, denne dostatok bielkovín - ryby, hydina, tvaroh, obmedzenie

nápojov obsahujúcich cukor a sladkostí.
Dôležité je sledovať počet porcií za
deň, ktoré sa skladajú z presne stanovených zložiek a nevynechávať porcie.
Okrem pravidelnosti v jedení, samozrejmosťou je dostatok spánku, aspoň 7 hodín denne, dostatok tekutín a vyhýbanie
sa nadmernému prijímaniu kofeínu. Diéta má tri fázy:
Prvá fáza trvá dva týždne a je zameraná na zníženie príjmu sacharidov. Organizmus sa tak naštartuje k rýchlejšiemu
spaľovaniu. V tejto fáze sú vylúčené cukry, aj tie v ovocí, obilniny. Príjem bielkovín je zvýšený. Okrem regulácie krvného
tlaku, dochádza k zníženiu hmotnosti a
aj psychicky je pozorovať prísun energie.
Druhá fáza trvá dva mesiace a je už
voľnejšia na prísun sacharidov, vrátane
ovocia a výrobkov z celozrnnej múky.
Sladkosti, sladké pečivo a biely cukor je
naďalej obmedzený. Okrem úbytku kilogramov, poklesu krvného tlaku, laboratórne vidieť zlepšenie hladiny krvného
cukru a cholesterolu.
Tretia fáza vlastne predstavuje zdravý životný štýl. Je predpokladom, že výsledky z
predchádzajúcich fáz a
novovytvorené
stravovacie návyky vyústia do
zdravého životného štýlu.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

I ARMATÚRY I KÚRENIE, VODA, PLYN I SANITA I BATÉRIE I DREZY I
I ČERPACIA TECHNIKA I OHRIEVAČE VODY I
WWW.BADEX.SK

Všetko pre rozvod kúrenia a vody

Domáce vodárne, čerpadlá a ručné pumpy

BADEX

Francisciho 27, Prešov

Kanalizačné a odpadové rúry a tvarovky

Otvorené:
Pon-Pia: 7.00-18.00 hod.
So: 7.30-12.00 hod.

Vodomerné šachty a nádrže

PO19-26 strana-

4

83-0249

Tel.: 0908 972 513, 051/7484301-302
E-mail: objednavky@badex.sk

83-0248
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auto-moto, zamestnanie

ČISTENIE
DPF FILTROV

FROST a.s. Prešov, patrí medzi najväčšie a technologicky
najvyspelejšie priemyselné pravádzky výroby pekárskych
výrobkov a mrazených pekárskych polotovarov na Slovensku

HĽADÁ ZAMESTNANCOV
DO MODERNEJ POTRAVINÁRSKEJ VÝROBY

Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.

AKCIA OD 135 EUR
Prečo čistiť DPF filtre u nás

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

Všetko na jednom mieste

POŽADUJEME:

Záruka kvality

MANUÁLNU ZRUČNOSŤ,
OCHOTU PRACOVAŤ,
FLEXIBILITU A SPOĽAHLIVOSŤ.

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

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

83-0080

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

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
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83-0245

 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/

6
služby, bývanie, kultúra
Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

11 HOBBY A ŠPORT

02 AUTO-MOTO / iné

»KÚPIM VOJENSKÉ VECI DO
1945 BODÁKY ŠABLE VYZNAMENANIA A INÉ ! 0911 711 119

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
»PREDÁM DOM V ROŽKOVANOCH 3 IZBY 2 KUCHYNE
CHODBA ŠPAJZ KÚPELŇA.V
KAŽDEJ IZBE JE KACHLOVÁ
PEC A GAMATKY NA ZEMNÝ
PLYN. DOM MÁ 2 VCHODY A
ČASŤ DOMU JE PODPIVNIČENÁ, VZDIALENOSŤ Z ROŽKOVAN DO LIPAN JE 3 KM.
ZASTAVANÁ PLOCHA 617 A
PRIESTORY NA BÝVANIE 90
METROV ŠTVORCOVÝCH.TEL
0905 166 860

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

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

13 RôZNE / predaj
»Predám bicykel horský a
ovčie kože vyrobené 0908
621 929
»GRAMOFÓNOVÉ
PLATNE
0911 565 876

14 RôZNE / iné

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

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

Máte teplo na terase ?

Vyriešte to v správnom čase.

7

ˇ
rocné
skúsenosti

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Senior hľadá kamarátku
bacuľku vek do 72 r. 0949
815 740 Prešov
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944 724 181

07 REALITY / iné
»Ubytujem v rodinnom
dome v Zohore, 20 km od
Bratislavy 8 ľudí - ideálne
partiu. Lacno. Tel. č. 0949
345 129
»Kúpim Váš dom, byt. Platba v hotovosti. Tel: 0944
630 600

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením

»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

Chcete si
podať
inzerát?

Materiály: HLINÍK, DREVO

montter@montter.sk

www.montter.sk

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...
ŽE

LEZNIČNÁ
KOMPÁNIA
S LO V
E NS K A

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.

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

V Ý V Ý LE T
V EĽ K Ý V L A K OKOŠICE
/ PREŠOV

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

0919 370 730 0919 383 363

87-0058

»KÚPIM MOTO JAWA ČZ+ND
0908 517 300
»Kúpim motocykel: JAWA,CZ125,175, 250,350,MANE T,
STADION,PIONIER-MUSTANG,BABETU aj nepojazdnénekompletné,aj ND. PENIAZE
HNEĎ NA RUKU, volať,alebo
sms 0905 450 533
»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

HRAD ĽUBOVŇA
SKANZEN
HISTORICKÉ CENTRUM MESTA
VOJENSKO HISTORICKÁ EXPOZÍCIA Michala Strenka

JEDINEČNÝ VLAK
S PARNÝM RUŠŇOM
431.032
„VENTILOVKA“

13.7.2019

Infor mác ie a pre d pre d a j ce st ov n ých lí stkov

• w ww.dets ka zel eznica .sk •
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Blaško - FaP

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

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

BEZPEČNOSTNÉ
DVERE

- pre klasické obrábacie stroje profesie:

PRÍJME

NAJVÄČŠÍ PREDAJCA

- pre cnc stroje profesie- obsluhu:

bezpečnostných dverí v Prešove
Masarykova 16, 080 01 Prešov I 0905 597 181 I 0907 293 570

INTERIÉROVÉ
DVERE

presovsko.sk

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

83-0191

WWW.SHERLOCK-PRESOV.SK

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

SBS
LAMA SK

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

hľadá poskytovateľov
odborných prehliadok plynových
kotlov u zákazníkov SPP

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

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

83-0160

TREZOROVÉ
SYSTÉMY

PRACOVNÁ PONUKA:

v Sabinove

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

36-0006

Nástup IHNEĎ!

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Bližšie informácie získate
na www.spp.sk v časti Upozornenie
alebo telefonicky na +421 2 62 62 42 56

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

0903 404 935

76-0009

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

0948 181 008

SÚSTRUŽNÍK, FRÉZAR, HORIZONTKÁR

Firma Mk-Illumination Production príjme pre svoju prevádzku šikovných, remeselne zručných ľudí s chuťou pracovať. Práca
v kolektíve v čistom príjemnom prostredí. Po internom zaškolení a začlenení do výrobného procesu garantované zvýšenie
hodinovej sadzby. Firma ponúka rôzne benefity od spoločných akcií, teambuildingov až po príspevky na ubytovanie pre
zamestnancov z iných okresov. Stravné lístky, pitný režim a pracovné oblečenie sú samozrejmosťou.

Zvárač/Zváračka

Zámočník / zámočníčka

Ponúkame prácu MIG/TIG zváračom s nástupom ihneď

Ponúkame prácu zámočníkom/prípravárom s nástupom ihneď

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
– zváranie kovov v súlade s technickou dokumentáciou
– práca v dvojzmennej prevádzke
– dodržiavanie technických postupov a programov zvárania
– samostatnosť a ochota učiť sa nové veci
Mzda: od 855,- Eur
Zamestnanecké výhody, benefity
– práca v stabilnej a expandujúcej zahraničnej spoločnosti
– profesionálne pracovné prostredie
(filtrovanie vzduchu, ochranné pracovné prostriedky...)
– možnosť profesionálneho a osobného rastu (zvyšovanie kvalifikácie)
– bonusové odmeňovanie za dochádzku
– príspevok na stravné (formou stravovacej karty, možnosť využitia
firemnej kuchynky)
– sociálny program pre zamestnancov (vianočný večierok,
rodinný deň, odmeny pri výročiach, firemné podujatia)
– možnosť príspevku na ubytovanie
– mladý kolektív

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
– pomocné práce
– príprava a čistenie hliníkových profilov pred zváraním používajúc príslušné stroje ako sú ohýbačky, pneumatické náradie, píly, vŕtačku a iné meracie a ručné náradie, napr. uhlovú brúsku
– potrebné sú znalosti technického charakteru a všetkých náležitostí spojených s touto prácou
ako napr. znalosť čítania technických výkresov, príprava polotovarov pre zváranie, technická
príprava materiálu
Mzda: od 675,- Eur
Zamestnanecké výhody, benefity
– práca v stabilnej a expandujúcej zahraničnej spoločnosti
– profesionálne pracovné prostredie (filtrovanie vzduchu, ochranné pracovné prostriedky...)
– možnosť profesionálneho a osobného rastu (zvyšovanie kvalifikácie)
– bonusové odmeňovanie za dochádzku
– príspevok na stravné (formou stravovacej karty, možnosť využitia
firemnej kuchynky)
– sociálny program pre zamestnancov (vianočný večierok,
rodinný deň, odmeny pri výročiach, firemné podujatia)
– možnosť príspevku na ubytovanie
– mladý kolektív

Spoločnosť MK Illumination Production s.r.o. si vyhradzuje právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, vzhľadom na veľký počet záujemcov.

www.mk-illumination.sk/producUJPOt&NBJMPóce@mk-illuminaUJPOTLt Tel  o
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TU mohla byť Vaša REKLAMA
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Info: 0905 719 145, 0905 373 406
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TU

mohla
byť
Vaša
reklama
Info: 0905 373 406

0905 719 145
0905 373 406

presovsko.sk

0918 217 665

27-0017-34

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku
TEST ZDRAVIA

09-85

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

Objednajte sa na:

12 rokov

99-0042-16

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

ka
Reálna záru

0944 535 568

CIA
LETNÁ AK
27-0033-9

OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA

Dopravná 6, Košice, 0948 634 443
AUTOMOWER EXPERT, 0905 105 793
Servis záhradnej techniky, 0948 634 443

www.e-zahrada.sk

PO19-26 strana-
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62-00012

62-0008

PREPICHY
POD CESTY

62-0028

REALIZÁCIE ZÁHRAD
Zavlažovacie systémy GARDENA
Založenie trávnika (trávny koberec alebo výsev)
Robotické kosačky - HUSQVARNA AUTOMOWER

10
zdravie
PORADŇA OČNÉHO LEKÁRA
MUDr. Ondrej Jurčišin,

očiach naozaj
všetko?

popradskej kliniky
VESELY Očná Klinika
odpovedá na vaše
najčastejšie otázky.

Začala som nosiť kontaktné šošovky. Na čo
si mám dávať v lete pozor?
- Zdenka, 21 rokov

Nosenie kontaktných šošoviek so sebou nesie
viaceré rizika, predovšetkým pri zníženej
hygiene, čo je v lete bežný jav. Treba si dávať
pozor na kúpanie v bazénoch či v jazerách kde
hrozí riziko infekcie, keď sa šošovky kontaminuju baktériami. Odporúčam na kúpanie voliť
radšej okuliare aj za cenu zníženého komfortu.
Prípadne v tomto období dovoleniek a
kúpania voliť radšej jednorazové (jednodňové) kontaktné šošovky. Ich cena je síce
oveľa vyššia, no ráno si ich vložíte do oka a
večer vyberiete, takze eliminujete riziko
infekcie Vzhľadom na váš vek, pokiaľ máte už
zastabilizovanú výšku dioptrií, odporúčam
vám uvažovať nad laserovou korekciou zraku,
ktorá vám v mnohom zjednoduší a skvalitní
život. Zákrok iLASIK je najmodernejšie a
najbezpečnejšie riešenie certifikované dokonca
vesmírnou agentúrou NASA, ktoré vás zbaví
dioptrií ani nie za 15 minút a už na druhý deň
sa
môžete
vrátiť
k
svojim
bežným
povinnostiam, šoférovať, pracovať na počítači
alebo ísť do kina.

Dá sa sivému zákalu predchádzať nejakými
špeciálnymi cvikmi alebo výživovými
doplnkami?
- Mária, 47 rokov

Sivý zákal je očné ochorenie, ktoré priamo
súvisí s pribúdajúcim vekom a začína sa
objavovať u pacientov po prekročení približne
55. roku života. U niekoho skôr, u niekoho
neskôr. Počká si však na každého z nás.
Dochádza pri ňom k postupnému zakaľovaniu
pôvodne čírej očnej šošovky, a to sa prejavuje
neostrým
videním,
stratou
farebnosti…v
posledných štádiách končí bez ošetrenia až
slepotou. Bohužiaľ, proti tomuto ochoreniu
neexistuje žiadna prevencia. Úprava životného štýlu, očné kvapky či mastičky naň
nepomáhajú. Dobrá správa je však tá, že sivý
zákal sa dá odstrániť a vďaka najmodernejším
technológiám ide o rýchly, bezbolestný

zákrok vykonávaný v lokálnej anestézii a nie je
pri ňom nutná hospitalizácia. Štandardné
odstránenie sivého zákalu na našich klinikách
dokonca preplácajú všetky zdravotné poisťovne na Slovensku.

Okrem dioptrických okuliarov už potrebujem aj okuliare na čítanie a v lete slnečné
okuliare… Striedanie okuliarov ma dosť
obťažuje. Bifokálne okuliare sú drahé a
obávam sa ich nosiť, pretože mám malé
vnúčatá a neraz hrozilo, že mi okuliare
polámu. Existuje na takúto situáciu nejaké
riešenie?
- Pavol, 54 rokov

Áno, existuje v podobe nenáročného zákroku,
ktorý vám dokáže vrátiť ostrý zrak na všetky
tri vzdialenosti a ako bonus ním predídete
vzniku sivého zákalu. Ide o zákrok s názvom
PRELEX a spočíva vo vložení takzvaných
multifokálnych šošoviek do očí. Tieto šošovky
nebudete cítiť ani vidieť, ale zostanú vnútri
vášho oka, aby vám pomohli lepšie vidieť. Je
to rýchly, bezbolestný zákrok v lokálnej
anestézii. Mnohí pacienti si po ňom pochvaľujú, že vidia lepšie než za mladi.

Vaše otázky na našich odborníkov posielajte na adresu

info.poprad@veselyok.com

Nám. sv. Egídia 101/8, Poprad
info.poprad@veselyok.com
Tel.: +421-52-3211-351
99-0146

www.veselyok.com
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ˇ
TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTRESKY
ALTÁNKY BALKÓNY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ - SKLO - PLECH - BRAMAC

22
rokov

RÁMOVÉ ZASKLENIE

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ

ZÁHRADNÉ DOMČEKY

Od zákl ado v až po stre chu ...

promontglass@promontglass.sk

0915 135 811

www.promontglass.sk

0918 623 064

87-0009

PROMONT GLASS s.r.o.

Prijmeme

skladníkov/čky

do automobilového priemyslu
na TPP v Malom Šariši
Práca na zmeny

Mzda

676-728€/brutto/mes.

OKNÁ A DVERE
R4CV0x3

Mahax Slovakia, s.r.o.

45-0008

Nástup možný ihneď!

Pre viac info volať 0948 732 714

presovsko.sk

)ùªÝĄõÒïÍĠě
PREŠOV

Prijmeme

operátorov/ky výroby
na TPP v Prešove

Práca na 2 zmeny

Mzda 560€-600€

montáž brzdových strmeňov
Pre viac info volať 0948 732 714

Mahax Slovakia, s.r.o.
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- prebierka drevnej hmoty,
- vstupná kontrola dodávanej drevnej hmoty,
- uskladnenie drevnej hmoty
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- stredoškolské bez maturity / s maturitou
- vzdelanie v odbore: drevárske, strojárske,
��������������������������
- 2 roky praxe
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45-0008

0903 990 816

66-0111-1

zakaznik@hesta.sk

+ odmeny 4€ stravný lístok/deň

prijme do pracovného
pomeru:

���������

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

�����������������
IBA ZA 228€

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

1 osoba a pobyt !!!
Pre dôchodcov iba za 178€
����������������������������103€

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396

www.oravskahoraren.sk

REALIZUJEME

Slovenská firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

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

KOMPLEXNÉ A ČIASTOČNÉ

STAVEBNÉ PRÁCE

BEZ DEMONTÁŽE !

A REKONŠTRUKCIE

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

0944 720 932

OBKLADY, DLAŽBY, OMIETKY,
SADROKARTÓNY A POD.

t ZÁRUKA MINIMÁLNE
20 ROKOV
VYKONÁVAME OPRAVY:
t
NAJLEPŠIA
CENA
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
t ŽIADNA ZÁLOHA
obnova plochých striech technológiou COPERNIT t PRVOTRIEDNA
záruka minimálne 20 rokov
KVALITA

85_0433

0905 551 636

andrejko.m@centrum.sk

83-0246

OBNOVA STRIECH

85-0005

34-0112

32-0079

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

27-0084

Cena zahŕňa ubytovanie,
plnú penziu, výlety, program.

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny
splátky od 35 €

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

rámové

0918 477 323 | www.balkona.eu

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0054

ZĽAVY AŽ DO 30%

13
služby, bývanie, zamestnanie
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RELAX
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HLAVU HORE / Polická inzercia, kultúra
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