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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 40 000 domácností 

PRESOVSKO
SABINOVSKO

č. 31 / 2. august 2019 / 23. ROčNÍK

Príjmeme na prácu v SR

PLAT: 7,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957
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MAĽOVANIE

WWW.JASCLEAN.SK
0901 752 299   I   INFO@JASCLEAN.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
  Striekame haly, domy, byty... Najkvalitnejšie

a najlacnejšie
na Slovensku!

od 0,80 € bez DPH/m2  od 0,96 s DPH/m2
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Reprezentatívna poloha, 
bezplatné parkovanie 
priamo pred budovou, 

jedná sa o priestory na prízemí,
v súčasnosti predajňa motocyklov, 

bicyklov a kaviareň. 
Priestory voľné od 9/2019

Kontakt: 

0915 773 773

PRENÁJOM
obchodno-prevádzkových prietorov

v budove autoškoly MAVEX-JUNIOR na sídl. Sekčov 
(oproti ZOC MAX-vedla McDonalds)
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Bukové palivové drevo
od 38 €

DOVOZ ZDARMA

G-WOOD, spol. s r.o. Veľký Šariš 
tel. 0948 287 440
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redakčné slovo / služby, bývanie

INZERCIA

 

PRESOVSKO
SABINOVSKO

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 

párny týždeň: Prešov, N.Šebasto-
vá, sídl. II, III, centrum, Solivar, Švá-
by, Šalgovík, ku Surdoku, Dúbra-
va, Šidlovec, Okrúhliak, Rúrky, Ku 
Surdoku, Sekčov, 17. novembra, 
Štúrova, Budovateľská, Sabinov, 
Lipany, Fričovce, Kapušany, Ken-
dice, Ľubotice, Veľký Šariš 

nepárny týždeň: Prešov, N.Še-
bastová, sídl. II, III, centrum, Soli-
var, Šváby, Šalgovík, ku Surdoku, 
Dúbrava, Šidlovec, Okrúhliak, 
Rúrky, Ku Surdoku, Sekčov, 17.no-
vembra, Štúrova, Budovateľská, 
Drienov, Drienovská Nová Ves, 
Dulova Ves, Fintice, Haniska, Le-
mešany, Ličartovce, Malý Šariš, 
Petrovany, Široké, Župčany, Bre-
zovica, Kamenica, Pečovská Nová 
Ves, Šarišské Michaľany

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Kúpeľná 3 
PREŠOV

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (40.000 domácností)
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TEPOVANIE

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE
bytov, domov, firiem

0905 186 136 AJ
VÍKENDY

najmodernejšími profi strojmi

0911 60 20 40

•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie

Najlacnejšie
REZANIE
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Diamond cut s.r.o.

www.diamantoverezanie.sk

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0917 56 36 12
0911 60 20 40

Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník)
Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A

Otvorené:
Po-Pia:
9-17

VÝROBA 
PREDAJ
pozinkovaného

a    
poplastovaného

PLETIVA
na MIERU

0944 133 774
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

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

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

0948 283 110          
Prostejovská 9, Prešov
michnakstefan@gmail.com
www.michnakzaluzie.sk

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

 DVERE
 PROTIPEĽOVÉ SIETE

Michňák
Žalúzie
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ZĽAVY AŽ 
DO 40 % 

Nová folklórna tradícia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zvláštne slovo – folklór. Vyvoláva 
predstavu ľudových odevov, tancov, 
letných festivalov, radosti a povznese-
nia sa nad rutinu všedných dní. Folklór 
je definovaný ako súbor kultúrnych 
javov, ktoré sa prakticky prejavujú 
formami ústnej, hernej, tanečnej, dra-
matickej a hudobnospevnej komuniká-
cie. Jeho nositeľom a rozširovateľom je 
kolektív, aj keď prvotným tvorcom bol 
jeden človek. Folklór podlieha kolek-
tívnym normám. 

Žiaľ, u nás už aj amorálnosti, 
nemravnosti a falši. Stáva sa folklórom 
okrádať – ako inak – vždy tých slabších 
a dobrosrdečnejších. Kultúrnym javom 
našej spoločnosti sa stáva hrdosť na 
nakradnuté. Nepoctivo získané, ne-
čestne nadobudnuté. Ide o kolektívne 
šialenstvo, mnohí sa vzhliadajú v zlo-
dejoch, kriminálnikoch, v podvodní-
koch s bielymi goliermi a v morálne a 
hodnotovo vyprázdnených bytostiach, 
tváriacich sa ako elita národa.

Podnikateľ pokojne okradne sub-
dodávateľa živnostníka, veď je to iba 
živnostník a takých čaká v rade na to, 
aby sa dali ochotne okradnúť. Faktúry 
platiť netreba, exekúcie sa báť netreba, 
veď patrím medzi „našich“ a kto mi do-
káže úmysel? A ak by sa aj nejaký súd 

našiel, ktorý uvalí exekúciu, majetok 
prevediem na biele kone, nič nevlast-
ním, nič nemám, čo mi môžu? A hor sa 
na sezónnu dovolenku do Dubaja.

Priateľ navrhne kamarátom spo-
ločnú dovolenku, nadšene súhlasia, 
on zariadi pobyt, cestovnú kanceláriu, 
letenky. Po dvoch týždňoch sa vrátia a 
zistí, že kamaráti nie sú kamaráti a že z 
investície neuvidí ani euro.

Folklórna bezcharakternosť. Čo-
raz prítomnejší jav našej novodobej 
„kultúry“ žitia i spolužitia. Kto nám ho 
sem zavial, rozosial po Slovensku, me-
dzi kedysi čestných a pracovitých ľudí?

Je načase to rázne odsúdiť a od-
mietnuť. Vás ešte neokradli? V obcho-
de, na faktúrach, o kus zeme v záhra-
de? Na ilúziách o cti a morálke? Či o 
priateľstve a láske? Tak sa pripravte, 
čoskoro ste na rade.

Ak nepoviete rázne nie. 
Ak sa tomu spolu nepo-
stavíme.

Aspoň trošku šťastia 
v tomto, dnes, netradič-
ne, od bežného želania 
– veľa šťastia.

Nie som rád za výhru, ale 
teším sa z výhry. Nie päť euro, ale päť eur.

Slovenčina naša

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA0905 719 145
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Priemyselný areál Šalgovík

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.
 vstavané skrine  šatníky  vešiakové steny 
 botníky  kuchynské linky  komody 
 kancelársky nábytok  stoly AJA Prešov, s.r.o.

0910 366 966   I   aja.presov.sro@gmail.com   I   www.ajanabytok-presov.sk
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Kontakt: 0950 234 898

PÔŽIČKY
bez overovania v registri pre fyzické osoby aj živnostníkov. 

Bez poplatku, ihneď a diskrétne.
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41www.profilinvest.sk

ŠIROKÝ SORTIMENT BRÁNPROFI GATE

PREVEDENIE:
 štandardné
 na mieru

Bezplatné a nezáväzné zameranie a poradenstvo priamo u Vás

KOMPLETNÝ SERVIS:
 Bezplatné a nezáväzné zameranie
 Materiál
 Vyl nie materiálu
 Doprava
 Montá na

Povrchová rava iarovým zinkovaním
a rôzne farebné prevedenia

 Krídlové
 Samonosné
 Vstupné

   b ky ...

0918 217 665

Viac ako 40 druhov BRÁN a PLOTOVÝCH VÝPLNÍ

Prevádzka: Chminianska Nová Ves a Kapušany

www.stavebninyvysnovsky.sk

0907 140 671    I    stavebninyvysnovsky@azet.sk
Ceny sú uvedené s DPH.
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STAVEBNINY - ŠTRKY, PIESKY
Stavebný materiál od základov po strechu

 Šalovacie dielce od 0,99€
 Presné tvárnice biele od 0,99€
 Cement 32.5 - 100 kg - 11€
 Cement 42.5-100 kg - 11,80€
 Štrky, piesky od 16€ za tonu

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

TM

TM
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TU
mohla

byť
Vaša 

reklama
Info: 0905 719 145

presovsko.sk
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bývanie, zdravie

WWW.SUMANABYTOK.SK

NNAAA CCELLLÝÝ SOORRTTIMMMEENT

PODNIKOVÁ PREDAJŇA FIRMY FINES

ŠKULTÉTYHO 25 
080 01 PREŠOV
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 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

61
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»Kúpim motocykel: JA-
WA,CZ-125, 175, 250, 350, 
skúter-MANET, TATRAN, 
STADION, PIONIER, prívesný 
vozík PÁV 40-41, aj nepo-
jazdné-nekompletné+ ND., 
volať, alebo sms
0905 450 533
»Kúpim Jawu 90, 175, 250, 
350 a CZ 125, 150, 175, 250 aj 
nepojazdné. 0949 505 827
»Kúpim starú motorku a 
predvojnový bicykel. Po-
núknite. 0915 376 374

»Predám dohodou pozem-
ky vo Svidníku, t. 0903 535 
536
»POZEMOK POD LESOM 0944 
767 325
»POZEMOK CHATU DOM 0949 
467 691

»Predám letný trojizbový 
byt na Domaši-Holčíkovce v 
šesťbytovke zariadený v OV 
za 20 tis. 0907 179 223
»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»Môžete vysýpať zadarmo 
zeminu z výkopových prác, 
suť z búračiek a pod. vo Fu-
lianke v akomkoľvek množ-
stve. 0902 189 034
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 200
»Strihanie pudlíkov 0915 
979 330

»KÚPIM VOJENSKÉ VECI DO 
1945 BODÁKY ŠABLE VYZNA-
MENANIA A INÉ ! 0911 711 119

»KTO DARUJE DÁMSKE OB-
LEČENIE VEL XS,S,M, XXL, 
OBUV 37_41DIEVČENSKE VEL 
110_116, HRAČKY ŠKOLSKÉ 

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4 dolu.

POMôCKY DROGÉRIU KOZME-
TIKU POTRAVINY. ĎAKUJEM tč 
00421 948 710 036

»PREDÁM DVD TUNING TEL. 
ČÍSLO 0949 224 849
»GRAMOFÓNOVÉ PLATNE 
0911 565 876

»Kúpim staré odznaky, vy-
znamenania, mince 0907 
910 755
»Pečiem syrové oblátky na 
rôzne príležitosti. T.Č 0907 
357 693
»Kúpim staré zlaté zuby, 
zlaté a strieborné mince a 
hodinky OMEGA, bodáky, 
nem. helmy. 0907 166 358
»Kúpim gramofónové plat-
ne 0911 565 876
»Kúpim obrazy, rámy, soš-
ky, hodinky, mince, vojen-
ské veci, pracky, šable a iné 
0905 401 697 
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991.  

»Muž 47. Hľadám pria-
teľku časom možno viac 
0907967396

Občianska
riadková
inzercia

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, PO zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

Nie idem pri 
bránku, ale idem k bránke.

Slovenčina našaNie neni, ale nie 
je. Nie zvyknúť robiť, ale robievať.

Slovenčina naša
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Na  Úrady práce na  celom Slovensku 
denne prichádzajú uchádzači o prácu. 
„Podávajú si kľučky“ aj u vás?
Situácia je iná ako v  minulosti. Niet 
sa čo čudovať, veď na trhu práce dnes 
nájdete pracovné činnosti o akých sa 
vám prednedávnom ani nesnívalo. 
Navyše, ľudia majú veľakrát o práci 
v banke alebo pre banku skreslenú 
predstavu. Netušia, že možno práve 
oni budú pre ňu prínosom. Banka 
predsa nie sú len čísla. Pracovník 
tejto fi nančnej inštitúcie využije 
okrem ekonomických znalostí aj 
komunikatívnosť, organizačné 
schopnosti, analytické i  strategic-
ké myslenie a v neposlednom rade 
svoju kreativitu.

Nemyslíte si, že dôvodom je ich viacnásobné 
odmietnutie inými zamestnávateľmi? Viete, 
nie každý má to šťastie, že je zdravý a má spo-
kojnú, zdravú a šťastnú rodinu.  
Iste.  Pri našej práci sa stretávame s rôznymi 
osudmi. Mnohé sú veľmi inšpiratívne. Je pre-
to pre nás veľkým zadosťučinením, keď práve 
ľuďom s  trpkým osudom môžeme pomôcť. 
Stačí im dodať viac odvahy. Rozumiem aj 
tomu, že sa cítia nepotrební a sklamaní. Môžu 
mať však talent, ktorý zatiaľ v sebe neobjavili. 
PSS im dá šancu a nádej na lepší život.

Aký talent máte na  mysli? A  kto sa teda 
môže uchádzať o prácu v Prvej stavebnej spo-
riteľni?
Talent počúvať. Ostatné ich naučíme. Nebude-
me sa pýtať na známky v škole, na sociálne po-
mery ani na pôvod. Šance majú všetci rovnaké. 
Každý, kto rád spoznáva nových ľudí, pozor-
ne počúva, chce rozšíriť svoje vedomos-

ti, je vytr-
valý a  má 
vízie do  bu-
dúcnosti, je 
na  najlepšej 
ceste stať sa 
naším kole-
gom.To,aký
potenciál v  se-
be skrýva a ako 
by ho mohol 
najlepšie využiť, 
zistíme pri osob-
nom rozhovore 
s uchádzačom 
o prácu.

To znie naozaj zaujímavo. Spomenuli ste, že 
banka nie je len o  číslach. Predstavte nám 
teda bližšie prácu, ktorú ponúkate. 
Na  začiatku vám položím niekoľko otázok. 
Plní ľuďom sny, ale nie je Ježiško? Vďaka 
nemu ste doma rýchlejšie,  ale nie je taxikár? 
Mení bývanie na  domov, ale nie je archi-
tekt? Kto je to? Nemusíte si lámať hlavu. Je 
to obchodný zástupca PSS. Jeho poslaním je 
pomáhať ľuďom nájsť cestu k  vysnívanému 
bývaniu. Nepredáva. Ponúka riešenie. 

Prečo by sa mal niekto rozhodnúť pracovať 
ako obchodný zástupca Prvej stavebnej spo-
riteľne?
Poznáte vo svojom okolí rodiny s  malými 
deťmi, ľudí ktorým ich zdravotný stav neu-
možňuje pracovať 8 hodín denne alebo sed-
mospáčov, ktorým robí ranné vstávanie tak 
trochu ťažkosti? Ja ich mám vo svojom okolí 
veľa. Obchodný zástupca PSS je pánom svoj-
ho času. Pracovnú dobu si môže prispôsobiť 
svojim potrebám i potrebám svojej rodiny.

Rozumiem tomu správne, že v kancelárii ne-
musia sedieť celý čas?
Kancelária, vrátane moderného technického 
vybavenia, je k  dispozícii viacerým obchod-
ným zástupcom a je to len jedno z miest, kde 
môžu svoju prácu vykonávať. Pracovať môžu 
doma, v parku, v kaviarni, vlastne kdekoľvek, 
kde im to bude vyhovovať. Odporúčame 
však, aby bol  v kancelárii vždy aspoň jeden 
pracovník PSS. Kancelária je stále najlepšie 
miesto pre potenciálnych klientov, ktorí sa 
v nej  môže zastaviť aj bez predchádzajúceho 
dohovoru. 

Každého bude zaujímať aj fi nančné ohodno-
tenie. Čo im odpoviete, keď sa vás opýtajú 
na odmenu za prácu?
Presne ako ste povedali. Dostanú odmenu 
za prácu. Takže ten, kto chce a bude praco-
vať, bude podľa toho aj odmenený. O  tom, 
koľko zarobí rozhodne len on sám. Finančné 
ohodnotenie je nepochybne nastavené moti-
vačne. To však zďaleka nie je všetko. Nových 
kolegov podrobne uvedieme do problematiky 
a tí skúsenejší  sa s nimi radi podelia o svoje 
poznatky. Majú možnosť získať výhodné úče-
lové pôžičky na vytváranie vhodného pracov-
ného prostredia, stavebné sporenie a úvery so 
zvýhodnenými podmienkami a iné exkluzív-
ne motivačné aktivity, spoločenské a športové 
akcie celoslovenského i regionálneho charak-
teru.

Fantastické. Tak už len posledná otázka. Ako 
sa môžu uchádzači o prácu obchodného zá-
stupcu PSS na vás nakontaktovať?
Stačí, keď navštívia stránku:
www.pracapss.sk 
alebo www.pss.sk/kariera 
a dozvedia sa viac.

Nezamestnanosť. Slovo, ktoré by malo byť vymazané zo slovníka. 
Jedným zo základných ľudských práv, ukotvených v ústave 

Slovenskej republiky, je právo na prácu. Mnohí si to neuvedomujú, 
no  zamestnanie, ktoré jedni berú ako prirodzenú súčasť ich života, 

môže byť pre iných nedosiahnuteľný cieľ. O tom, ako správne 
využiť svoj potenciál a zabezpečiť pre seba a svoju rodinu životný 

štandard aký si zaslúžite, sa rozprávame  s Ing. Kamilom Timurom 
z Prvej stavebnej sporiteľne.

ŠANCA PRE KAŽDÉHO
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Zmluva o budúcej zmluve je primárne 
upravená vo všeobecnej časti  Občian-
skeho zákonníka (ďalej len „OZ“). 

Zmluvou o budúcej zmluve sa zmluvné 
strany písomne zaviažu, že do dohodnu-
tej doby uzatvoria zmluvu, pričom sa už 
v zmluve o budúcej zmluve dohodnú na jej 
podstatných náležitostiach. Podstatnými 
náležitosťami zmluvy o budúcej zmluve sú 
písomná forma (inak by to spôsobilo ab-
solútnu neplatnosť takejto zmluvy), doba, 
do ktorej sa musí takáto zmluva uzatvoriť 
(účastníci zmluvy si môžu dobu dohodnúť, 
avšak musí byť určitá a zrozumiteľná, aby 
to nespôsobilo neplatnosť zmluvy o budú-
cej zmluve) a podstatné náležitosti zmluvy, 
ktorú chcú v budúcnosti uzatvoriť.  

Zákonník práce (ďalej len „ZP“) vo 
svojich úvodných ustanoveniach zakotvu-
je, že ak vo svojej prvej časti neustanovu-
je inak, vzťahujú sa na pracovnoprávne 
vzťahy ním neupravené všeobecné usta-
novenia OZ. V  tomto prípade hovoríme 
o subsidiárnej alebo podpornej pôsobnosti 
OZ. Avšak bez ohľadu na OZ, v zmysle ZP 
pracovná zmluva je uzatvorená, len čo sa 
zmluvné strany dohodli na jej obsahu. Na 
to aby došlo k platnému založeniu pracov-
ného pomeru, obsahom takejto dohody 
musia byť podstatné obsahové náležitosti 
pracovnej zmluvy podľa ZP. Z toho vyplý-
va, že každá zmluva, ktorá má zakladať 
pracovný pomer, musí obsahovať podstat-
né obsahové náležitosti, a teda bez ohľadu 

na pomenovanie sa vždy jedná o pracovnú 
zmluvu. Podľa ZP sa pracovný pomer za-
kladá zmluvou medzi zamestnávateľom 
a zamestnancom. 

Pracovnou zmluvou je možné založiť 
pracovný pomer ešte pred jeho vznikom. 
Pracovné zmluvy uzatvorené s určitým ča-
sovým predstihom pred vznikom pracov-
ného pomeru v aplikačnej praxi nahrádza-
jú predzmluvné typy, akým je napríklad 
aj zmluva o budúcej pracovnej zmluve. 
ZP výslovne upravuje uzatvorenie zmlu-
vy o budúcej zmluve, iba v prípade žiaka 
strednej odbornej školy alebo odborného 
učilišťa. Je to možné najskôr v deň, keď 
žiak dovŕši 15 rokov veku. Zamestnávateľ 
a  žiak môžu uzatvoriť zmluvu o budúcej 
pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude 
záväzok zamestnávateľa, že žiaka po vyko-
naní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky 
alebo absolventskej skúšky prijme do 
pracovného pomeru, a záväzok žiaka, že 
sa stane zamestnávateľovým zamestnan-
com. Zmluvu o budúcej zmluve je možné 
uzatvoriť, iba so súhlasom zákonného zá-
stupcu žiaka, inak by bola neplatná.

Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 
v pracovnom práve

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

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

Na historické udalosti našej krajiny 
máme rôzne pohľady. Jedni sú vy-
znávačmi protifašistického odboja, 
iní bránia opodstatnenosť existencie 
samostatného Slovenského štátu, 
ďalší velebia Masarykovu prvú re-
publiku, niektorí ešte so sentimen-
tom hľadia na socialistický režim. 

Aj na Nežnú revolúciu môžeme mať 
rozdielne názory. Ako na konšpiratív-
ne zosnovanú akciu, alebo ako na im-
provizovanú revoltu voči dlhodobému 
útlaku neslobody. Žiaľ, tieto opačné po-
stoje si odnášajú naše námestia a ulice. 
Sú to nemí svedkovia, ktorých zapája-
me do našej názorovej vojny. 

V Bratislave momentálne vznikol 
návrh premenovať časť Námestia SNP 
na „Námestie Nežnej revolúcie“. 

Z môjho pohľadu atraktívny názov. 
Sama som sa zúčastňovala tohto než-
ného revolučného hnutia. S kľúčmi a s 
dieťaťom na pleciach sme s manželom 
každý podvečer vyrážali na námestie 
s tlčúcim srdcom a veľkou nádejou 
na zmenu. Nikdy nebudem môcť dosť 
ďakovať, že som mohla byť priamym 
účastníkom tohto významného boja za 
slobodu. Keď o tom rozprávame našim 
deťom, počúvajú so zatajeným dychom 
a ticho nám závidia našu „najprv tajnú, 
potom verejnú vzburu“.

Napriek tomu by sme námestia len 
tak nemali premenovávať. Ak sme na 
námestí ponechali sochy „rozhneva-
ných žien“ – dedičstvo socializmu – 

môžeme tolerovať aj pôvodný názov. 
Koniec-koncov na význame SNP pre 
Slovensko a Európu sa naši politickí 
predstavitelia demokraticky dohodli. 
Premenovanie samo osebe ešte ne-
zmení vnútorné postoje. Tie mnoho-
krát vyrastajú z rodinného prostredia, 
z osobných príbehov blízkych, z ich 
víťazstiev a porážok,  zranení, osudov 
a rozhodnutí v konkrétnych životných 
situáciách. 

Ako rodená Bratislavčanka som si 
pomerne dlho zvykala na nové názvy. 
Ešte aj dnes si pomýlim Krížnu so Ste-
inerovou a Malinovského so Šancovou. 
Alebo „Staliňák“ s „Esenpéčkom“.
Nová generácia už nerozumie, o ktorej 
hovorím. Nie, nechcem tým hájiť za-
šlú slávu socializmu a spornú úlohu 
hrdinov. Mám od toho ďaleko. Len to 
premenovanie mi veľmi pripomína 
ešte iný stret – generačný –  potrebu 
mladšej generácie zviditeľniť sa svojou 
kreatívnosťou a všetko predošlé meniť 
a poznačiť svojimi nápadmi. Uznávam 
inovatívnosť, no predsa treba nájsť 
zdravú mieru. Každá zmena a výmena 
nesie svoje dôsledky, otvorí diskusie a 
rozjatrí postoje. Ani rozdelenie jedné-
ho námestia na dve časti nevidím ako 
vhodný kompromis. No možno sa mý-
lim, možno sa názvy námestí a ulíc už 
stanú pravidelným symbolom nášho 
pluralizmu.

Zo Stalinovho „Nežné“...

» Mária Raučinová, Fórum života
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk

VIZItKY
0905 719 145

LEtÁKY
0905 719 145
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Stručná charakteristika spoločnosti:
Spoločnosť GIM - S s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2008. 

Spoločnosť sa v súčasnosti orientuje na malo až stredne-
sériovú výrobu (opravu) častí a súčastí strojov, náhradných 
dielov z rôznych materiálov. Disponuje kvalitnou technoló-

giou pre oblasti trieskového obrábania, zámočníckych  
a zváracích prác. Viac info nájdete na: www.gims.sk

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

PRÍJME 
- pre klasické obrábacie stroje profesie:

SÚSTRUŽNÍK, FRÉZAR, HORIZONTKÁR
- pre cnc stroje profesie- obsluhu:

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

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
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Súkromná spoločnosť príjme

I  MURÁRA  I

VOLAJTE: 0907 616 524

Práca v Prešove. 
Dávame zálohy, výplaty platíme načas.
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400918 217 665

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

ČISTENIE HROBOV
JEDNOHROB 65 €  
DVOJHOROB 100 €  
DOPRAVA ZDARMA

 KUPÓNNA ZĽAVU10€
PLATÍ DO 31.8.2019 99
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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 bene�ty od spoločných akcií, teambuildingov až po príspevky na ubytovanie pre 
zamestnancov z iných okresov. Stravné lístky, pitný režim a pracovné oblečenie sú samozrejmosťou.

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

MK ILLUMINATION PRODUCTION, s.r.o Soliv Prešov
www.mk-illumination.sk/produc ce@mk-illumina  Tel  

Zámočník / zámočníčka
Ponúkame prácu zámočníkom/prípravárom s nástupom ihneď

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
–  pomocné práce 
–  príprava a čistenie hliníkových pro�lov pred zváraním používajúc príslušné stroje ako sú ohý-

bačky, 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, bene�ty
–  práca v stabilnej a expandujúcej zahraničnej spoločnosti
–  profesionálne pracovné prostredie (�ltrovanie vzduchu, ochranné pracovné prostriedky...)
–  možnosť profesionálneho a osobného rastu (zvyšovanie kvali�kácie)
–  bonusové odmeňovanie za dochádzku
–  príspevok na stravné (formou stravovacej karty, možnosť využitia 

�remnej kuchynky)
–  sociálny program pre zamestnancov (vianočný večierok,  

rodinný deň, odmeny pri výročiach, �remné podujatia)
–  možnosť príspevku na ubytovanie
–  mladý kolektív

Zvárač/Zváračka
Ponúkame prácu MIG/TIG zváračom 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, bene�ty
–  práca v stabilnej a expandujúcej zahraničnej spoločnosti
–  profesionálne pracovné prostredie  

(�ltrovanie vzduchu, ochranné pracovné prostriedky...)
–  možnosť profesionálneho a osobného rastu (zvyšovanie kvali�kácie)
–  bonusové odmeňovanie za dochádzku
–  príspevok na stravné (formou stravovacej karty, možnosť využitia 

�remnej kuchynky)
–  sociálny program pre zamestnancov (vianočný večierok,  

rodinný deň, odmeny pri výročiach, �remné podujatia)
–  možnosť príspevku na ubytovanie
–  mladý kolektív
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presovsko.sk
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 0950 266 604 0950 266 604

- odstránenie nečistôt
- vynikajúca nepriepustnosť vody
- rýchla obnova žľabov a komínov
- vzhľad škridle
- nízka hmotnosť
- vysoká životnosť

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Bitufl exroznava@gmail.com

- 25 rokov záruka
  a dlhoročné skúsenosti
- zameranie zdarma
- bez zálohy
- kvalitný taliansky
  materiál zn. Index

Kvalitný materiál pre 
nerozbitné zasklievanie 
a prestrešovanie

polykarbonát
plexisklo
hliník

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
www.polykarbonat.sk/akcia

zenit@zenitsk.sk
kosice@zenitsk.sk

Makrolon

2 s DPH

Makrolon Ultralight 

2 s DPH

zenit@zenitsk.sk
kosice@zenitsk.sk

Makrolon

2 s DPH

Makrolon Ultralight Makrolon Ultralight 

2 s DPH

Makrolon Ultralight 

 s DPH
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Lodžiový sušiak + šnúra 

= komplet balenie

záruka 5 rokov

PONÚKAME:

 OKENNÉ SUŠIAKY

 BALKÓNOVÉ SUŠIAKY

 LODŽIOVÉ SUŠIAKY

KOMPLETNÁ
PONUKA NA
KOMPLETNÁ
PONUKA NA

Okenné sušiaky s montážou

bez VŔTANIA a poškodenia

okna alebo fasády!

Zľavy
pre bytové

domy
a zatepľovacie

my

www.eurosusiak.sk   0918 219 828www.eurosusiak.sk   0918 219 828
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Dovoľte, aby sa 
som najprv vrátil 
ku kauze „Námestie 
SNP“. V nej ma ľu-
dia zo Za slušné Slo-
vensko“ obvinili, 
že som im odmietol 
vydať námestie na 

oslavy 30. výročia Novembra 1989. Keďže 
to bola lož, respektíve neslušný výmysel, 
lebo ma nikto od nich a ani nikto iný v tej 
veci nekontaktoval, ohradil som sa voči 
tomu. Čo asi nečakali.

Po týždni útokov od nich a noviná-
rov hlavne z médií, ktoré vlastní Penta, či 
Týždňa, ktorý Penta štedro dotuje, však 
nastal zásadný obrat. Keďže som sa ne-
vzdával, nakoniec Za slušné Slovensko 
kapitulovalo a muselo priznať, že si to na 
mňa vymysleli. Aspoň, že tak.

Tesne predtým ich klamstvo obhajo-
val Michal Truban a zastal si ich. Keď pri-
znali klamstvo, myslel som, že Truban sa 
mi ospravedlní, ale nie, miesto toho vyšiel 
ešte viac do útoku voči mne a nášmu hnu-
tiu OĽANO, že si s nami nedokáže predsta-
viť spoluprácu.

Nuž, história sa opakuje. Presne tak 
isto ako Gazda pravice Procházka pred voľ-
bami v roku 2016 v košeli s vyhrnutými ru-
kávmi, tak isto aj dnes samozvaný „budúci 
premiér“ Michal Truban, vopred kádruje 
ľudí na hodných a nehodných byť v „jeho 
vláde“. Na ľudí slušných a tých ostatných.

Nerozumiem tomu. Pán Trubana sa 
zrejme tiež dotklo, že som sa ohradil voči 
tomu, že neustále prezentuje ľudí z PS/
SPOLU ako nových politikov, hoci jeho 
najbližší kolegovia Štefunko či Beblavý sú 
v skutočnosti v politike 20, respektíve 17 
rokov a prestriedali kopu strán.

Lenže aj pri kauze „Námestie SNP“ 
ako aj pri Beblavom a Štefunkovi som 
hovoril len a len pravdu, ale pán Truban 
tvrdí, že práve takáto politika - hovorenie 
pravdy, je prekážkou našej spolupráce. 
Myslím, že sa mýli. Ak má prísť ku sku-
točnej zmene, musí skončiť systém, kde 
existujú dve pravdy - jedna pre „našich 
ľudí“ a druhá pre ostatných. Kde zákony a 
pravidlá platia podľa sympatii a známostí.

Ak chce pán Truban byť raz lídrom, kto-
rý prinesie skutočnú zmenu na Slovensku k 
lepšiemu, mohol by používať menej slov o 
slušnosti a spolupráci, ale o to viac takých 
činov. A hlavne menej ne-
miestnej pýchy a viac 
pokory. Nabobtnané 
ego a povýšenecký 
prístup k prípadným 
partnerom sú vlast-
nosti, ktoré sú pres-
ným opakom toho, čo 
človek, ktorý sa chce raz 
stať dobrým premié-
rom potrebuje.

Nie boj za pravdu, ale pýcha 
je nepriateľom spolupráce

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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bývanie, zamestnanie

do nášho tímu na pozíciu :

mzda brutto: 5,20 - 5,80€/ hod ( TTP )
Záujemcovia píšte na mail:

WWW.HOTELPODBRANOU.COM 0944 277 555 99
-0

15
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jednotná cena 13 €/m2

155 € 120 € 175 €

190 € 245 €

6 komorové okná
za CENU 5 komorových

P
STAVEBNÉ PRÁCE • REKONŠTRUKCIE BYTOV  

• ZATEPĽOVANIE • GARÁŽOVÉ BRÁNY
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STAVEBNÉ PRÁCE • REKONŠTRUKCIE BYTOV  
• ZATEPĽOVANIE • GARÁŽOVÉ BRÁNY

e mail: oknaradek@pobox.sk, oknaradek1@gmail.com
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Nie vidíme sa, ale dovidenia!
Nie poslanci jednali, ale poslanci rokovali.

Slovenčina naša
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt 

Lipany
Najnižšie podanie: 13 800,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 28.08.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel 
DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 
Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

Dražobná zábezpeka: 1 380,00 EUR
Predmet dražby: trojizbový byt o výmere 50,38 m2, na ul. Jarková v meste 
Lipany. Byt č. 3 je na prízemí, vchod č. 4, v bytovom dome súpisné č. 12. Podiel 
priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu je o veľkos-
ti 53/433. Spoluvlastnícky podiel na pozemku parc.č. 560/27 je o veľkosti 
53/866. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 2381, 2535, k.ú. Lipany. 

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby:  Podnikateľské centrum ul. Trieda SNP
č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodie,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.
Dátum a čas konania dražby: 3.septembra 2019 o 10.00 hod.
Predmet dražby:  parcela registra "C" KN 303/45 – orná pôda o výmere
693 m2 zapísaná v katastri nehnuteľnosti na LV č. 962, pre k.ú. Šalgovík, 
obec: Prešov, okres: Prešov, Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor 
Najnižšie podanie:  24.100 €   Minimálne prihodenie:  1.000€
Výška dražobnej zábezpeky:  3.000€

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779, 0903 435 423

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby:  Podnikateľské centrum ul. Trieda SNP
č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodie,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.
Dátum a čas konania dražby: 3.septembra 2019 o 10.45 hod.
Predmet dražby:  parcela registra "C"  KN 303/54 – orná pôda o výmere
687 m� zapísaná v katastri nehnuteľnosti na LV č. 962, pre k.ú. Šalgovík, 
obec: Prešov, okres: Prešov, Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor 
Najnižšie podanie:  23.900 €   Minimálne prihodenie:  1.000€
Výška dražobnej zábezpeky:  3.000€

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779, 0903 435 423

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby:  Podnikateľské centrum ul. Trieda SNP
č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodie,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.
Dátum a čas konania dražby: 3.septembra 2019 o 11.30 hod.
Predmet dražby:  parcela registra "C"  KN 303/51 – orná pôda o výmere
686 m�  zapísaná v katastri nehnuteľnosti na LV č. 962, pre k.ú. Šalgovík, 
obec: Prešov, okres: Prešov, Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor 
Najnižšie podanie:  23.800 €   Minimálne prihodenie:  1.000€
Výška dražobnej zábezpeky:  3.000€

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779, 0903 435 423

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby:  Podnikateľské centrum ul. Trieda SNP
č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodie,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.
Dátum a čas konania dražby: 3.septembra 2019 o 12.15 hod.
Predmet dražby:  parcela registra "C"  KN 303/49 – orná pôda o výmere 
686 m� zapísaná v katastri nehnuteľnosti na LV č. 962, pre k.ú. Šalgovík, 
obec: Prešov, okres: Prešov, Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor 
Najnižšie podanie:  23.800 €   Minimálne prihodenie:  1.000€
Výška dražobnej zábezpeky:  3.000€

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779, 0903 435 423

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby:  Podnikateľské centrum ul. Trieda SNP
č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodie,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.
Dátum a čas konania dražby: 3.septembra 2019 o 13.00 hod.
Predmet dražby:  parcela registra "C"  KN 303/46 – orná pôda o výmere 
883 m� zapísaná v katastri nehnuteľnosti na LV č. 962, pre k.ú. Šalgovík, 
obec: Prešov, okres: Prešov, Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor 
Najnižšie podanie:  30.700 €   Minimálne prihodenie:  1.000€
Výška dražobnej zábezpeky:  3.000€

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779, 0903 435 423

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com

0905 719 145

WWW.REGIONPRESS.SK
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CHYTANIE 
RÝB

0910 915 993

AJ PRE 
NERYBÁROV

A DETI
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(1. časť)

TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí 
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, po-
máha chudnúť.

TLC diéta je určená nielen ľuďom 
s vysokou hladinou cholesterolu, ale je 
vhodná aj na úpravu hmotnosti. Skrat-
ka pochádza z anglického Therapeutic 
Lifestyle Changes, znamená  liečebné 
zmeny životného štýlu. Bola vyvinutá 
americkým Národným ústavom zdra-
via v  roku 2001 v rámci Národného 
cholesterolového edukačného progra-
mu a  vyvolala ohlas u  kardiológov aj 
diabetológov. V roku 2019 má 8. miesto 
medzi všetkými posudzovanými diéta-
mi podľa odborníkov, v roku 2014 do-
konca obsadila druhú priečku.

3 hlavné zásady o zložení tukov v stra-
ve na zníženie hladiny cholesterolu:

maximálne 7 percent nasýtených 
    tukov

nenasýtené tuky predstavujú  25 – 35 
percent energie

Celkový denný príjem energie 
podľa požadovaného cieľa: 

úprava hladiny cholesterolu: muži 

2  500 kilokalórií (kcal), čo je 10  500 
kilojoulov (kJ) a ženy 1 800 kcal, teda 
7 560 kJ

úprava cholesterolu a hmotnosti: 
muži 1600 kcal teda 6720 kJ, ženy 1 200 
kcal, čo predstavuje 5040 kJ 

Pri diéte treba sledovať prijatú 
energiu potravou, prepočítavať kalo-
rické tabuľky, zloženie potravín. Je to 
síce náročnejšie, ale aj nevyhnutne 
potrebné, ak si niekto chce upraviť 
cholesterol, či hmotnosť. Jednoducho 
to bez znalostí o výžive nejde. Dobrou 
správou je, že takto získané vedomos-
ti spôsobia, že nebude človek tápať či 
a  prečo je dané jedlo povolené, alebo 
nie. Naučí sa každý, ktoré sú zdravé 
a  ktorí nezdravé tuku, ktoré cukry sú 
prospešné a ktoré nie. Tí, ktorí nechcú 
rátať, môžu si skladbu 
stravy vyskladať podľa 
odporučených porcií 
a ich veľkosti.

O základných prin-
cípoch diéty si po-
vieme nabudúce.

Diéta na zníženie hladiny cholesterolu

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

Nedostávate vaše
obľúbené noviny
do schránky?
Napíšte nám do redakcie
janovcikova@regionpress.sk
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Zabudnite na kľúče

mobil: 0910 187 568, 0910 179 951
e-mail: sk@bookinglock.com

www.bookinglock.com

VYSKÚŠAJTE TERAZ
NA 3 MESIACE

ZADARMO*
* Platí pre prvých 20 záujemcov

ELEKTRONICKÝ ZÁMOK, ONLINE SPRAVOVANIE
PRE  HOTELY, APARTMÁNY, FIRMY A DOMY

32
-0
07
7

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

stále dostatok ponúk - aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0918 477 323

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

zimné záhrady 

Mo������výhry 300 €

ter��y

Z�AVY A��DO 30�

balkóny
��látky od 35 € ��látky od 149 € ��látky od 98 €

rámové
bezrámové

MUŽOV AJ ŽENY
� MONTÁŽ PODLOŽIEK, 

PRUŽINIEK, GUMIČIEK...
(jednoduchá a fyzicky nenáročná 

práca zameraná na zručnosť)

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY 
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU 

+ 1,20€/HOD.,  NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

UBYTOVANIE ZDARMA
 + STRAVNÉ LÍSTKY

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA 
PRIJME:

firma
STARF
prijme

SKLADNÍK /NEMECKO/
2200 EUR/BRUTTO
 
MÄSIAR /RAKÚSKO/
2800 EUR/BRUTTO
 
MÄSIAR - POMOCNÍK /RAKÚSKO
2400 EUR/ BRUTTO 0
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 čistenie odpadov

 opravy WC

 montáž vodomerov

 montáž radiátorov

INŠTALATÉRSKE 

PRÁCE

0905 262 932
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REALIZUJEME
KOMPLEXNÉ A ČIASTOČNÉ 

STAVEBNÉ PRÁCE 
A REKONŠTRUKCIE
OBKLADY, DLAŽBY, OMIETKY, 

SADROKARTÓNY A POD.

0905 551 636
andrejko.m@centrum.sk


