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PRESOVSKO
SABINOVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 40 000 domácností

OČNÁ OPTIKA KATKA

G-WOOD, spol. s r.o. Veľký Šariš

1+1

Bukové palivové drevo

ZDARMA

tel. 0948 287 440

od 38 €

Príklad využitia:

84-0002

 ako náhradné okuliare  riešenie diaľka-blízko
 aj pre partnera alebo rodinného príslušníka
Akcia platí pri kúpe kompletných okuliarov s jednoohniskovými
stečenými šošovkami s antireﬂexnou, hydrofóbnou a tvrdenou úpravou.

INZERCIA

85-0448

PLAT: 7,00€/hod.

tel.: 0917 393 957

OBNOVA STRIECH

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
ka
Reálna záru
TESÁRSKE PRÁCE
12 rokov
OBHLIADKA ZDARMA

0905 719 145

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

CIA
0949 765 613 LETNÁ AK

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

VÝKUP STARŠÍCH

možnosť predaja
aj na splátky

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

SERVIS
OKIEN
rýchlo a lacno

Michňák
Žalúzie

0918 217 665

STAČÍ ZAVOLAŤ - PRÍDEME KEDYKOĽVEK

VÝROBA
PREDAJ
pozinkovaného

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

0917 722 447

a
poplastovaného

PLETIVA
na MIERU

0944 133 774

VOZIDIEL

27-0017-39

83-0005

maxidachmann@gmail.com

85-0491

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

www.dachmann.sk

83-0001

0948 283 110

46-04

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202
Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

83-0004

ZATEPĽOVAČOV
MURÁROV
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sídlo Sabinov
kalejatransport@gmail.com

1

83-0277

Príjmeme na prácu v SR

presovsko.sk

27-0033-11

WWW.OPTIKAKATKA.SK

Volgogradská 9/A, Prešov
(DOM FARIEB pri OD TESCO, Sídl.III)
e-mail: optikakatka@gmail.com
Po-Pi: 9.00-17.00, So: 9.00-12.00

83-0268

VYŠETRENIE ZRAKU

DOVOZ ZDARMA

83-0015

PRI KÚPE KOMPLETNÝCH
OKULIAROV DRUHÉ
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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

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.
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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

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

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

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

sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE
bytov, domov, ﬁriem

0905 186 136

AJ
VÍKENDY

U VÁS DOMA strojom KARCHER.
Diamond cut s.r.o.
Najlacnejšie

REZANIE
•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie
najmodernejšími profi strojmi

0911 60 20 40

www.diamantoverezanie.sk

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nie po vzore, ale podľa vzoru. Slovenčina naša
Nie päť rokov nazad, ale pred piatimi rokmi.

VIZITKY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

0905 719 145

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 270€

HĽADÁTE

kovanie ZDARMA

ZAMESTNANCA?

zameranie ZDARMA

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

TEPOVANIE

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

Blaško - FaP

www.regionpress.sk

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
BEZPEČNOSTNÉ
DVERE
TREZOROVÉ
SYSTÉMY
INTERIÉROVÉ
DVERE

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

NAJVÄČŠÍ PREDAJCA

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

WWW.SHERLOCK-PRESOV.SK

PO19-30 strana-

2

83-0007

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

Všade okolo nás však počuť aj večne
vyrušujúcich krikľúňov, ich bezobsažné výkriky, hádky, ich nenávisť voči nepoznanému a hlavne – inému. Vidíme
zo všetkých strán a mocenských pozícií ich arogantné tváre s blazeovaným
úsmevom (pre neznalých tohto dosť
nepoužívaného slova – blazeovaný je
ten človek, ktorého nič neteší, nezaujíma, ktorý pociťuje nudu, je presýtený
dostatkom, znudený z neho a neraz aj
zhýralý – veď aj hárem už u nás možno legálne a najmä „so cťou a uznaním“ mať). Majú desiatky žien a detí
a vykrikujú o rodine, majú nepoctivo
nahrabané majetky a kážu o poctivej
práci, topia sa v bohatstve a občanov
presviedčajú o potrebe skromnosti.
Médiá ich majú v mimoriadnej obľube,
veď bez týchto „hercov“ by sa nepredali. Nebola by šou.
Urobme tento náš malý, päť a
pol miliónový slovenský svet lepším!
Netreba na to veľa. Ani revolúcie, ani
státisícové demonštrácie, zas v záujme
niekoho v pozadí, presne tak, ako to
bolo pred tridsiatimi rokmi. Potrebuje-

me nájsť sami seba. Nájsť svoje ja, svoju
občiansku hrdosť a statočnosť každého
z nás. Najskôr sa osloboďme sami v
sebe od propagandy, masového, každodenného a všadeprítomného šírenia
lží, od nenávisti voči nepoznanému a
cudziemu, ako aj od závisti čohokoľvek
komukoľvek.
Jediné, čoho sa obávajú mocní,
dočasne mocní, je vnútorná sloboda
každého z nás. Sloboda je ich nočnou
morou. Slobodné myslenie, slobodné
vyjadrovanie a slobodné rozhodovanie
sa. Dokonca – absolútne nepredstaviteľná pre mnohých našich samozvaných
„prvých medzi prvými“ je predstava, že
by ľudia aj slobodne konali.
Viem, je leto, dovolenky, hry. Zarobiť si na chlieb príde zas až po ňom. Ale
čo tak využiť ten voľný čas aj na premýšľanie? Politici sa od septembra chystajú
na predvolebné kampane.
Teda na to, ako nás a čím
zas oblafnúť. Je teda čas
už teraz túto schému trochu vylepšiť. Nikto iný ako
my to za nás nespraví.
S pozdravom –
užitočné trávenie
dovoleniek

66-0034-2

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Toto leto je akési hlučné. A nielen na
kúpaliskách, to napokon k letu patrí
a je to tak správne.
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Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

66-0002-1

Redakcia:

Robme svet lepším!

83-0191

PRESOVSKO
SABINOVSKO
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služby, bývanie

Staré dvere?

0905 638 627

BOJUJTE ! Volajte pomoc

Kontakt: 0950 234 898

83-0278

Bez poplatku, ihneď a diskrétne.

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

PÔŽIČKY

bez overovania v registri pre fyzické osoby aj živnostníkov.

Ničia Vás BANKY ?

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

83-0003

AJA Prešov, s.r.o.

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

66-0134

Priemyselný areál Šalgovík

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.

1 000 modelov
od štandardných
po exkluzívne

Opäť nové a pekné za jediný deň!

15-0136

Nie ísť von pri jazero, ale k jaze- Slovenčina naša
ru. Nie politickí lídri, ale politickí predstavitelia.

TM

TM

83-0281

Miloš Veverica - RENOKOM
DULOVÁ VES 100, 082 52
Tel.: 051/7798 333, 0905 489 360
Mail: milos.veverica@atlas.sk

predtým

83-0262

Dvere nemusíte už nikdy natierať
Žiadne stavenisko a za jediný deň
Žiadne vybúranie, špina a hluk
Ľahká údržba
Vhodné pre každé dvere a zárubne
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právnik radí, politická inzercia / kultúra
Medzi členmi rodiny vznikajú
manželstvom, rodičovstvom a príbuzenstvom vzťahy, ktorých úlohou je navzájom si pomáhať.
V rámci týchto vzťahov majú členovia povinnosť poskytovať výživu ostatným členom, t. j. majú vyživovaciu
povinnosť. Najčastejšie spomínanou
vyživovacou povinnosťou je vyživovacia povinnosť rodičov k deťom. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov
k deťom je ich zákonná povinnosť,
ktorá vzniká narodením dieťaťa a trvá
do času, kým dieťa nie je schopné
samé sa živiť. Vyživovacou povinnosťou je zabezpečovanie a úhrada všetkých osobných potrieb dieťaťa. Dieťa
má nárok na rovnakú životnú úroveň
akú majú obaja jeho rodičia, a to nie
len v prípade, keď obaja žijú spolu s
dieťaťom, ale aj ak spolu nežijú v spoločnej domácnosti. V danom prípade
súd prihliada pri určení výživného na
skutočnosť, s ktorým rodičom dieťa
žije v spoločnej domácnosti, pretože
aj naturálne plnenie sa zohľadňuje a
je postavené na rovnakú úroveň ako
plnenie v peniazoch.
Vyživovacia povinnosť k deťom
vzniká priamo zo zákona, ale výšku
výživného je možné dohodou rodičov
alebo súdnym rozhodnutím upraviť.
Dohoda medzi rodičmi o výške výživného podlieha schváleniu súdom,
inak je nevykonateľná. Pri určovaní

rozsahu výživného sa zásadne vychádza zo schopností, možností a majetkových pomerov oboch rodičov
a odôvodnených potrieb dieťaťa. Tieto
potreby dieťaťa je nutné posudzovať
z niekoľkých hľadísk.
Medzi tieto hľadiská sa zaraďuje
najmä vek dieťaťa (potreby dieťaťa
rastú s jeho vekom), formy jeho prípravy na budúce povolanie a stupeň
vzdelania (s čím súvisí právo dieťaťa
na vzdelanie), hľadisko zdravotného
stavu dieťaťa (s tým súvisí potreba
zabezpečiť dieťaťu zdravý vývin), a či
má dieťa možnosť získať svoj vlastný
príjem z pracovnej – brigádnickej činnosti. Každý z rodičov si plní svoju
povinnosť samostatne podľa svojich
možností, schopností a majetkových
pomerov. Vyživovacia povinnosť
k dieťaťu trvá do času, kedy dieťa je
schopné sa samo živiť. Vekové rozhranie nie je určené. Nadobudnutie plnoletosti je v prípade výživného bezpredmetné. Hranicou je spôsobilosť
dieťaťa uhrádzať svoje odôvodnené
potreby.

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

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

Zrejme ste postrehli - ako sa na
mňa opäť spustila
nenávistná lavína. Buchli si skoro
všetci liberálni novinári, noví spasitelia z nových
politických strán a najmä ľudia zo „Za
slušné Slovensko“. Čo sa stalo? Podľa
nich som si dovolil arogantnú nehoráznosť. Dovolil som si totiž - presne podľa
zákona - 6 mesiacov vopred - zarezervovať námestie SNP na 17. novembra
tohto roku. A to som vraj nemal.
Týždeň som to nechal tak. Nečítal
som žiadne články, na nič som nereagoval. Čakal som, naivne, že si uvedomia, ako veľmi sa mýlia. Nestalo sa,
miesto toho len naďalej perverzne útočili - najmä z týždenníka Týždeň a zo
„slušného Slovenska“. Tak som zvolal
tlačovku na námestí SNP a povedal si
svoje. Natvrdo pravdu do očí, bez príkras.
Povedal som, že je veľmi neslušné, ak ľudia, ktorí si hovoria „Za slušné Slovensko“ bezbožne klamú. Títo
ľudia totiž po tom, ako sa dozvedeli, že
17. novembra na námestí SNP budeme
organizovať spomienku my, zaslali do
médií stanovisko, že „Matovič arogantne odmieta vydať námestie SNP skutočným osobnostiam Novembra 89“ ...
a nestačil som sa čudovať.
Aká je pravda? Po prvé - nikto neza-

volal, nikto nenapísal mail, nikto neposlal správu - a oni si len tak vymysleli blud. Po druhé - minulý rok sme
prepustili ľuďom zo „Za slušné Slovensko“ tri piatky na prvé protesty po smrti Jána a Martiny. Stačil jeden telefonát,
pustili sme, bez akejkoľvek náhrady.
Po tretie - „Za slušné Slovensko“ už
dávno nie je občianska nezávislá organizácia - lebo počas protestov umožnili
vystupovať len jediným politikom, z
tých správnych strán - z PS/SPOLU a od
Kiskovým Za ľudí. Po štvrté - roky minulé sme organizovali rovnako oslavy
Novembra a akosi nikto nemal záujem
nám pomôcť - len teraz, pred voľbami,
zrazu už my právo nemáme, lebo vraj
po novom len ľudia zo „Za slušné Slovensko“ môžu rozhodovať, kto môže
robiť oslavy Novembra.
Je mi to ľúto. Nečakal som tak arogantné a povýšenecké správanie od
ľudí, ktorí vraj bojujú za slušnosť. Natrvdo klamať v dôležitej veci, nie je vôbec
slušné, ale podlé.
Nežná revolúcia
aj Námestie SNP
patrí všetkým ľuďom, bez ohľadu
na to, koho volili či
nevolili. A takú oslavu spravíme.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Partneri:

profi
EVENT TECHNOLOGY

facebook.com/KONCERTvTATRACH

Predpredaj vstupeniek: www. ticketportal.sk
Tel.: 02/ 529 333 21 a 0905 700 909
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Oslavy 30. výročia Novembra

Výživné na dieťa
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škola

Dopytovo - orientovaný projekt

ǀǉƓĞŶŝĞŬǀĂůŝĮŬĄĐŝĞĂƌŽǌǀŽũƉƌĂĐŽǀŶǉĐŚǌƌƵēŶŽƐơƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ
ƌĞĂůŝǌĄĐŝĞǀǌĚĞůĄǀĂĐşĐŚĂŬƟǀşƚŶĂ^ƚƌĞĚŶĞũƵŵĞůĞĐŬĞũƓŬŽůĞ͕WƌĞƓŽǀ

10/2018 - 01/2021

EĞŶĄǀƌĂƚŶǉĮŶĂŶēŶǉƉƌşƐƉĞǀŽŬ͗ϭϲϲϰϮϰ͕ϭϯΦ
ĞůŬŽǀĠŽƉƌĄǀŶĞŶĠǀǉĚĂǀŬǇŶĂƌĞĂůŝǌĄĐŝƵƉƌŽũĞŬƚƵ͗ϭϳϱϭϴϯ͕ϯϬΦ
dĞŶƚŽƉƌŽũĞŬƚƐĂƌĞĂůŝǌƵũĞǀěĂŬĂƉŽĚƉŽƌĞǌƵƌſƉƐŬĞŚŽƐŽĐŝĄůŶĞŚŽĨŽŶĚƵ
ǀƌĄŵĐŝKƉĞƌĂēŶĠŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵ@ƵĚƐŬĠǌĚƌŽũĞ
Projekt je primárne zameraný na zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie
a zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít na Strednej umeleckej škole, Prešov. Cieľom projektu je dosiahnutie
pozitívneho efektu v oblasti celoživotného vzdelávania a v uplatnení sa absolventov jednotlivých kurzov na trhu práce. Ide o zabezpečenie
ĂŬƌĞĚŝƚŽǀĂŶǉĐŚǀǌĚĞůĄǀĂĐşĐŚŬƵƌǌŽǀ͗͞'ƌĂĮĐŬǉĚŝǌĂũŶĂƉƌŽƉĂŐĂēŶĄŐƌĂĮŬĂ͕ͣ͟tĞďĚĞƐŝŐŶĂƚǀŽƌďĂǁĞďƐƚƌĄŶŽŬͲǁĞďĚĞƐŝŐŶĞƌ͕͟͞ŝŐŝƚĄůŶĂĨŽƚŽŐƌĂĮĂ͕͟
͞/ŶƚĞƌŝĠƌŽǀǉĚŝǌĂũŶ͕͟͞sŝĂǌĂŶŝĞĂĂƌĂŶǎŽǀĂŶŝĞŬǀĞơŶ͕͟ ktoré budú ĨƌĞŬǀĞŶƚĂŶƚŽŵŬƵƌǌŽǀƉŽƐŬǇƚŶƵƚĠďĞǌŽĚƉůĂƚŶĞ͘ Po úspešnom absolvovaní ĂďƐŽůǀĞŶƚ
ǌşƐŬĂĐĞƌƟĮŬĄƚ zo vzdelávacieho kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

83-0280

ǁǁǁ͘ĞƐĨ͘ŐŽǀ͘ƐŬͬǁǁǁ͘ŵŝŶĞĚƵ͘ŐŽǀ͘ƐŬͬǁǁǁ͘ƐƵƐƉŽ͘ƐŬ
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služby, bývanie, relax
Krížovky s úsmevom
maor ina

skratka
ambulancie

neón,
po esky

ledaže

Pomôcky:
nepozorolovek,
Last, imavane ušlo
ktorý
nát, Pales,
(hovor.) všetko vie
Sém, PsA

gibon
bieloruký
samice
jele ov

osobné
zámeno

3. as
tajni ky

hra, po
anglicky

ČISTENIE HROBOV

fosfid
nióbu
Eleonóra
(dom.)

JEDNOHROB 65 €
DVOJHOROB 100 €

semitský
boh
múdra,
rozumná

unesie
(expr.)

DOPRAVA ZDARMA

10€

0905 740 746

druh ve kých ôs
privinie

pozýva
(kniž.)

N

AVU

www.safranbj.sk

erpadlá
skúšobné
jamy, vrty

Renáta
(dom.)

KUPÓ

NA ZĽ

PLATÍ DO 31.8.2019

zberba
(pejor.)
hru

2. as
tajni ky

zametiem
(zried.)

NOVÉ BYTY NA PREDAJ

zna ka
nanometra
starorímsky boh

zbavia
zn

smútok
(bás.)

ženské
meno
vymazávajú

americký
spisovate
morský
h bkomer

kašovité
látky na
získanie
destilátov

Nedostávate vaše
obľúbené noviny
do schránky?

nemecký
dirigent
skr. súhv.
Južná ryba

Napíšte nám do redakcie
janovcikova@regionpress.sk

rozde uj
na 2 asti
otravné
látky

1. as
tajni ky

61_0014

podupú,
pošliapu
vzbudil
záujem

skratka
leukocytu

Pomôcky:
rmuty,
Poe, luza,
lár, lot

staršia
jednotka
plošného
obsahu

99-0140

Dedko spomína na staré dobré asy
a hovorí vnú ikovi:
ikerna ky
- Ke som bol malý chlapec ako ty,
mami ka ma poslala do obchodu
s pä koruná kou a ja som sa vrátil
islamská
s 3 vreckami zemiakov, 2 bochníkmi
monarchia
chleba, 3 f ašami mlieka, kusom syra,
škatu kou aju a 10 vají kami, ale teraz
4. as
to už nejde.
tajni ky
- A to tak všetko zdraželo? - pýta sa
vnú ik.
- Aj to, ale hlavne dnes...
Róbert
(dom.)
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

užialene

jeden
z Noemových synov

nežne
pritískala

1

3
7
5 6
7 8

S
U
D
O

www.facebook.com/krizovkysusmevom

3

9
1 3

D8

6

1 5
7
8 3
U
6

9

K

5 9

8

U4 3
6

8

S

1
2

5
9
3

O7 4
6
K 2
U

6

8

4 6
2
3
2 4
6
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7
služby, zamestnanie

PRÁCA

NA DOMA

ch rukavíc.
- šitie pracovný
Potrebná prax
tory
a vlastné pries
380V.
na
ím
en
oj
ip
s el. pr

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

PRÍJME
- pre klasické obrábacie stroje profesie:

61_0194

35 272

Tel.: 0907 5

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

HĽADÁTE

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

CEL S KÚ
OS ST
LO E T
VE O
V NINZ
AŠ ER NSK
ICH C
OU
09
N IO
05 OVINÁU
7 19
CH
145

ZAMESTNANCA?

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

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

www.regionpress.sk

83-0160

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

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

61_0039

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

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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služby, bývanie
Občianska
riadková
inzercia

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

»Kúpim motocykel: JAWA,CZ-125, 175, 250, 350,
skúter-MANET,
TATRAN,
STADION, PIONIER, prívesný
vozík PÁV 40-41, aj nepojazdné-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. Ponúknite. 0915 376 374

12 DEŤOM
»KTO DARUJE DÁMSKE OBLEČENIE VEL XS,S,M, XXL,
OBUV 37_41DIEVČENSKE VEL
110_116, HRAČKY ŠKOLSKÉ
POMôCKY DROGÉRIU KOZMETIKU POTRAVINY. ĎAKUJEM tč
00421 948 710 036

13 RôZNE / predaj
»GRAMOFÓNOVÉ
0911 565 876

PLATNE

03 BYTY / predaj

14 RôZNE / iné

04 BYTY / prenájom

»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
»KKúpim staré odznaky,
vyznamenania, mince 0907
910 755
»Kúpim gramofónové platne 0911 565 876
»Kúpim obrazy, rámy, sošky, hodinky, mince, vojenské veci, pracky, šable a iné
0905 401 697

05 DOMY / predaj
»PREDÁM DOM V ROZKOVANOCH. 3 IZBY 2 KUCHYNE
CHODBA ŠPAJZ KÚPEĽNA. V
KAŽDEJ IZBE JE KACHLOVA
PEC A GAMATKY NA ZEMNÝ
PLYN. DOM MA 2 VCHODY A
ČASŤ DOMU JE PODPIVNIČENÁ .VZDIALENOSŤ Z ROZKOVAN 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

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Muž 47. Hľadám priateľku časom možno viac
0907967396

07 REALITY / iné
»Predám 1-izb. byt 43m2,
Šváby 59.000€ 0919 200
148
»Kúpim byt v PO, od 78m2,
balkón. Platba hotovosť.
0905 785 951
»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
»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 8 dolu.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PO medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Slovenčina naša

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

     



         

OBNOVA STRIECH

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

BEZ DEMONTÁŽE!

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

Nie situáciu mapovať, ale sledovať,
pozorovať, zaznamenávať.
Nie hírovať politika, ale vypočuť ho.
Nie monitorovať, ale sledovať.
NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
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bývanie, zamestnanie

TU mohla byť Vaša REKLAMA

Info: 0905 719 145
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zdravie, ACN, Parkovanie

Prázdniny aj s Máriou

Volumetrická diéta
Volumetrická diéta má 6. miesto v poradí najlepších diét a 2. miesto medzi
redukčnými.
Je menej známa u nás, o to viac je
vyhľadávaná hollywoodskymi celebritami. Vypracovala ju univerzitná profesorka Barbara Rolls. Je to krátkodobá
diéta, pri ktorej rýchlo dosiahnete cieľ.
Jej podstata je v objeme potravín.
Pocit sýtosti je dosiahnutý pri naplnení žalúdka objemom s nízkou energetickou hodnotou. Medzi potravinami
sa vyberajú tie, ktoré majú väčší podiel
vody v rovnakom množstve – zelenina
a ovocie a súčasne aj málo kalórií a dostatok bielkovín - napríklad biele mäso.
Jedlá a potraviny s vysokým podielom
vody sú polievky 80-95 percent, ovocie
a zelenina 80 – 95 percent, jogurty 75 percent, cestoviny 65 percent - tu je dobré ich
pripravovať „al dente“, aby boli cítiť pri
kúsaní a neboli príliš mäkké. V skladbe
stravy chýbajú tučné výrobky – tučné
mäso a syry, cukor, výrobky z cukru,
sladké a energetické nápoje. Vhodné sú
všetky druhy melónov, ananás, citrusové
plody a biele mäso, paradajky, uhorky,
cukiny a nízkotučné mliečne výrobky.
Potraviny sú rozdelené do štyroch
kategórií podľa energetickej hodnoty:
1. s veľmi nízkou – tieto možno jesť
kedykoľvek a v akomkoľvek množstve,
do dosiahnutia pocitu sýtosti: ovocie
a zelenina s nízkym obsahom škrobov,
nízkotučné mlieko a polievkový vývar

2. s nízkou - ovocie a zelenina s obsahom škrobov, celozrnné obilniny a cereálie, nízkotučné mäso
3. so strednou – mäso, syry, hranolky, polevy na šaláty, chlieb, praclíky,
zmrzlina a koláče
4. s vysokou – čipsy, cukríky, maslo,
olej, koláče
Základ stravy sú potraviny z prvej
a druhej kategórie. Čím viac ich bude,
tým bude efekt výraznejší.
Výhodou diéty je , že obsahuje veľa
vitamínov, vlákniny, dostatočne hydratuje, ale vzhľadom na to, že je nízkoenergetická, je určená na krátkodobé
použitie, niekedy na „schudnutie do
plaviek alebo šiat“.
Príklad dennej stravy:
Raňajky: sladký alebo slaný variant
- nízkotučný jogurt s ananásom alebo
nízkotučný jogurt s uhorkou a bylinkami, prípadne aj s cesnakom
Desiata: melón
Obed: grilovaná alebo na pare robená
ryba so zeleným šalátom
Olovrant: uhorka a paradajka
Večera: pestrý šalát
s vajíčkom alebo nízkotučným syrom

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Priznám sa, že mám slabosť na
prázdninové výlety a dovolenky
s mojou rodinou. Vážiť si toto bohatstvo a investovať do zážitkov srdca ma
naučili už v detstve moji rodičia. Treba
ale poznamenať, že to nie je o luxuse
destinácií, ale predovšetkým o spoločne strávenom čase v kruhu láskyplnej
rodiny.
Všetko prežité si uchovávame
v spomienkach. Mne ako otcovi veriacej rodiny zostávajú špeciálne v pamäti
duchovné zážitky spojené s návštevou miest, viažúcich sa k Panne Márii. Najmä po tom, ako bol nášmu najstaršiemu dieťaťu, synovi Marekovi (26.
júla oslavujúcemu dvadsať rokov), diagnostikovaný autizmus. Až prijatie tohto
ťažšieho kríža znamenalo v živote mňa
i mojej manželky prehĺbenie viery. Viera
spolu s láskou a nádejou nám a postupne aj našim dvom ďalším deťom, Marekovým sestrám, pomáha niesť rodinný
kríž. Pomáha nám prekonávať utrpenie.
A práve za dar viery a ochranu nezabúdame ďakovať Panne Márii, Pomocnici
kresťanov, Tešiteľke trpiacich.
Takmer každý rok sa preto prvý júlový
víkend z úcty k Márii vyberáme s manželkou na Mariánsku horu do Levoče,
kde na polnočnej svätej omši zo soboty
na nedeľu nielen za všetko Márii ďakujeme, ale najmä ju prosíme o ďalšiu silu,
ochranu a lásku. Pred dvomi rokmi sme
sa v rámci dovolenky v Chorvátsku vybrali s deťmi aj do Medžugoria. Nikdy

v živote nezabudnem na okamih, keď sa
na vrchu, na ktorom sa v roku 1981 Panna Mária prvýkrát zjavila šiestim mladým ľuďom, presne pri kríži kde stála pri
zjavení Majko hodil s plačom manželke
do náručia a vzlykajúc jej opakoval do
ucha: „Mamička, ja som to nechcel.“
Tieto prázdniny sa už o pár dní tešíme,
verím, že nám Najvyšší v našich plánoch pomôže, na návštevu tureckého Selçuku. Tu v maličkom tajuplnom
domčeku žila podľa legendy Panna Mária a odtiaľto bola vzatá do neba.
Svätý František Saleský povedal:
„Nik sa nedostal k svätosti bez toho,
že by neprešiel cestou utrpenia. Nech
je vám to v utrpení veľkou potechou.“
Trpela, a to veľmi, aj Panna Mária. Ale
nikdy sa neprestala modliť. Zostaňme jej
verní aj my.
Modlitba za trpiacich kresťanov
je spolu s informáciou a akciou jedným z troch pilierov činnosti pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej
Cirkvi. Zverme Panne Márii osobitným
spôsobom trpiacu Cirkev po celom svete a prosme ju o pokoj vo svete. Nech aj
naše malé obety sú pre nás cestou svätosti a spoluúčasti na spáse sveta. Viac
sa o nadácii ACN, aktuálnych projektoch
a možnostiach ich podpory dozviete na:
www.acn-slovensko.org
Prajem všetkým pokojný a požehnaný druhý polčas prázdnin!

» Jozef Bednár

ACN Slovensko
PREVENCIA

Vysoké teploty môžu spôsobiť vzbĺknutie vášho auta

Pozor na to, kde počas horúčav parkujete

Letné mesiace so sebou prinášajú
aj nárast výjazdov hasičov v súvislosti s požiarmi automobilov.
Vedeli ste, že letné horúčavy môžu
spôsobiť aj samovoľné vznietenie
motorovej časti vozidla? Ponúkame zopár užitočných odporúčaní
ako uchrániť svoje auto pred prípadným ohňom.

Dôležité je mať na pamäti, že auto treba zaparkovať na vhodnom mieste. Nie
je nič horšie, ako odstaviť ho na suchom
trávnatom priestranstve, ktoré je väčšinu dňa vystavené vysokým teplotám.
Rozhorúčený motor, ktorý sa vplyvom
tepla ochladzuje oveľa pomalšie, môže
v kombinácii s vyschnutou trávou veľmi
jednoducho spôsobiť oheň.

Pravidelné čistenie
a údržba motora

ky prichytávajúce elektroinštaláciu. Kov
a plasty vplyvom času a tepla pracujú,
môžu sa uvoľniť, odpadnúť a spôsobiť
poruchy alebo oheň.
Odporúčania hasičov
-parkovať vozidlá na miestach, ktoré
sú na to určené - najmä na nehorľavých
povrchoch, akými sú napríklad asfalt, betón, štrk či kameň,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách
po zbere obilnín,
neparkovať vozidlá na horľavom povrchu,
akým je napríklad strnisko, suchá tráva
alebo seno,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách,
kde hrozí priamy kontakt vysokého strniska s rozhorúčeným podvozkom,
-neskladovať v batožinovom priestore vozidla náklad, ktorý by mohol zvýšiť riziko
explózie alebo podporiť horenie, predovšetkým tlakové fľaše, farby či strelivo,
-po vypuknutí požiaru vozidla sa vzdialiť
do bezpečnej vzdialenosti od vozidla a
okamžite kontaktovať hasičov na linku
tiesňového volania 150 alebo 112.5.

„Pri umývaní a starostlivosti o auto
by sme v žiadnom prípade nemali zabudnúť ani na motor,“ upozorňuje
operačno – technický riaditeľ Falck Fire
Services Milan Ivanič. Postupne sa pod
kapotu dostáva prach, nečistoty a mastnoty, ktoré sa v kombinácií s vysokými
teplotami a prehriatym motorom môžu Nepodpáľte si auto
premeniť na nečakaný oheň. Tiež je po- vlastnou nepozornosťou
trebné pravidelne kontrolovať, či náhoPri vysokých teplotách by ste v žiaddou nie je uvoľnená izolácia alebo svor- nom prípadne nemali na palubnej

Nie je nič horšie, ako odstaviť svoje auto počas horúčav na suchom trávnatom
priestranstve.
foto zdroj Didgeman pixabay
doske dlhodobo nechávať predmety,
na ktoré vplýva slnečné svetlo a vysoká
teplota. Ide najmä o sklené veci, konkrétne okuliare, cez ktoré môže slnko
prenikať tak intenzívne, až vznikne
požiar. Rovnako tam nenechávajte ani
zapaľovač či fľaše.

do priestoru motora vzduch, čím by
ste len podporili vznik ohňa, prípadne
ho zintenzívnili alebo si dokonca spôsobili nepríjemné popáleniny,“ dodáva
Milan Ivanič. Najlepšie je otvoriť kapotu auta páčkou, ktorá je na to určená a
v prípade, že zbadáme oheň, uhasíme
ho cez malé medzere hasiacim prístroČo robiť, ak sa počas jazdy
jom. Nezabudnite však, že ak hasiaci
začne dymiť spod kapoty?
prístroj počas dvoch rokov nepoužijete,
Ak počas jazdy autom spozorujete, je potrebné spraviť jeho revíziu, aby bol
že sa vám dymí spod kapoty, zastavte účinný, ak ho budete potrebovať.
okamžite na krajnici a vypnite motor.
Informácie poskytol
„Veľmi dôležité je dať si pozor a neoFalck záchranná a HaZZ SR
tvoriť kapotu auta nárazovo a tvárou
Redakčne spracovala:
otočenou k autu, nahnali by ste tým
Renáta Kopáčová
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služby, bývanie
MARTBEST ponúka

ČISTENIE FASÁD

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

ēƠ'2)-4#(Ð.*-!&7ÐDOMU

UƢÐMB 800€/m2

WWW.VASASTAVBA.SK

ZAMESTNANCA?

85_0458

0911 123 453

HĽADÁTE

www.regionpress.sk

ŠTVORKOLKY A CROSSY
www.stvorkolky-atv.sk

0915 748 518

- štvorkolky pre deti a dospelých
NÁKUP NA SPLÁTKY
- dovoz po CELOM SLOVENSKU
- všetky štvorkolky SKLADOM
62-0055

013 6à+à(ɥȗȴ

DOMOV, BYTOV

Info: 0905 719 145, 0905 373 406
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145

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

99-0042-16

0944 535 568

www.e-zahrada.sk

TU mohla byť Vaša REKLAMA

85_0437

Objednajte sa na:

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

62-0008

TEST ZDRAVIA

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

PREPICHY
POD CESTY

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

62-0028

0940 822 712

99-151

za bezkonkurenčné ceny
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Týždeň yi
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

��látky od 98 €

-33%
Z�AVY A��DO 30�

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

63-0121

www.balkona.eu
0918 477 323

Mo������výhry 300 €

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

899 €
599 €

94-0125

rámové
bezrámové

HĽADÁM
pracovníkov na

MURÁRSKE
PRÁCE
(murovanie, sadrové omietky...).

0918 493 960

85-0005

Kontakt:

85_0498

Dlhodobá práca v Bratislave
(byty, polyfunkčné domy,
rezidencie...).
Práca na úkol, turnusová práca.
Ubytovanie viem zabezpečiť
ZDARMA.

DREVENÉ
OBKLADY

INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO

S DVERAMI A PODLAHAMI

REALIZUJEME
KOMPLEXNÉ A ČIASTOČNÉ

www.perodrazka.sk

STAVEBNÉ PRÁCE

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

SHOWROOM

A REKONŠTRUKCIE
OBKLADY, DLAŽBY, OMIETKY,
SADROKARTÓNY A POD.

DOVEZIEM

DVERE

INŠTALATÉRSKE

+ ZÁRUBŇA
+ KĽUČKA

www.DVEREPODLAHY.sk

Vynilové dielce typu CLIC 55 od 27,90€

0905 262 932
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andrejko.m@centrum.sk

FRÉZOVANIE-VLOŽKOVANIE
CELOROČNE

adov
 čistenie odp
 opravy WC
merov
 montáž vodo
torov
 montáž radiá

Dvere SIENA 3 so zárubňou
od 75 mm -179 mm.

83-0093

AKCIA

PRÁCE

170 EUR

0905 551 636

KOMINÁRSTVO

KOMINÁRSTVO MXM
0915 353 335
FREZOVANIE2@GMAIL.COM
83-0276

OD

85_0504

0915 863 227 - 0911 168 982

KOMORA KOMINÁROV SLOVENSKA

83-0275

OTVORENÉ:
PO - PIA 8.00 - 18.00 hod.
SO 8:00 - 12.00 hod.

85_0773

(vchod z ul. Vychodná alebo Dostojevského)

83-0274

Masarykova 22, Prešov

