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OČNÁ OPTIKA DIANA

1+1PRI KÚPE KOMPLETNÝCH 
OKULIAROV DRUHÉ

ZDARMA
Príklad využitia: 

 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.

Hlavná 24, Prešov
e-mail: optikadiana@gmail.com

0948 727 772
Po-Pi: 9.00-17.00, So: 9.00-12.00WWW.OPTIKADIANA.SK 

VYŠETRENIE ZRAKU
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Príjmeme na prácu v SR

PLAT: 7,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957

Bukové palivové drevo
od 38 €

DOVOZ ZDARMA

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

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE
bytov, domov, firiem

0905 186 136 AJ
VÍKENDY
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Súkromná spoločnosť príjme

I  MURÁRA  I

VOLAJTE: 0907 616 524

Práca v Prešove. 
Dávame zálohy, výplaty platíme načas.

Prijmeme

Práca na zmeny

Pre viac info volať 
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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 % 
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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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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)

Hľadáme:

BYTY, DOMY,
POZEMKY
0948 501 772  I  alena.novakova@century21.sk
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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

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:
8-17

VÝROBA 
PREDAJ
pozinkovaného

a    
poplastovaného

PLETIVA
na MIERU

0944 133 774
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SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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PONÚKAME
CHYTANIE 

RÝB

0910 915 993

AJ PRE NERYBÁROV
A DETI
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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

Nehaňte ľud môj

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Alebo aktuálna spomienka na An-
dreja Sládkoviča. Básnika, literár-
neho kritika a prekladateľa, pred-
staviteľa slovenskej romantickej 
generácie. Treba pripomenúť tej čas-
ti spoločnosti, pre ktorú existujú iba 
playmate, gigolovia, modely a mo-
delky, zopár urehotaných (samých 
na sebe) takzvaných humoristov a 
plastikami neustále prerábané kre-
atúry.

V časoch Sládkoviča u nás ešte žil 
ľud. Možno aj teraz, akurát ho nevidno 
a nepočuť. Básnik stál na jeho strane, 
bránil ho pred uhorskými nabobmi, 
samozvanými veľmožmi s bizarnými 
nápadmi.

„Nehaňte ľud môj“, volal Sládkovič 
na „klebetárskych posmievačov“. Ape-
loval na nich - …. „nehaňte ľud môj, sle-
pí sudcovia! Že ľud môj je len ľud spros-
tý, často sú múdri hlúpi ľudkovia dľa 
súdu svetskej (nie vašej – pozn. red.) 
múdrosti.“

Tak teda, „nehaňte ľud môj, ústa 
nečisté“! Samozvaná dokonalosť, vás, 
ľudí vidieka a regiónov nazýva naj-
novšie „tradične zaostalou a pokrytec-
kou pobúrenou slovenskou krčmou“. 
Iba preto, že krútite hlavami nad tým, 
ako môže niekto diskutovať s deťmi o 

drogách a vlastných skúsenostiach s 
nimi, akoby diskutoval o zážitkoch z 
nejakého prázdninového výletu na bi-
cykloch.

Nie, takto nie! Tak, ako som za ne-
prijateľné zo strany hlupákov považoval 
označenie „bratislavská kaviareň“ na 
ľudí pracujúcich hlavou, tak odmietam 
„pomenovanie pokrytecká slovenská 
krčma“, ktorým sú najnovšie častovaní 
poctiví pracujúci občania na vidieku, 
odsudzujúci právom amorálnosť (ak nie 
páchanie trestného činu) kýmkoľvek, 
hoc aj z tej „bratislavskej kaviarne“.

Andrej Braxatoris Sládkovič si vo 
svoje dobe povzdychol: „Ach, zlé sú 
časy! Na všetky strany svet žertvuje 
bohom zlatým. Ale nechaj mi národ bez 
hany; národ patrí k veciam svätým!“

Odvtedy uplynulo už takmer 150 ro-
kov! A ja spolu s ním a zrejme aj spolu s 
mnohými z vás zvolávam to 
Sládkovičovo - „nehaňte 
ľud môj“. Dôrazne, nástoj-
čivo a áno, aj pobúrene, 
hoci som abstinent!

Všetko dobré, ľud 
môj, prácu, obživu a 
zdravie! Nie 

po vzore, ale podľa vzoru.
Slovenčina naša

presovsko.sk
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predtým

 

 

1 000 modelov
od štandardných

po exkluzívne
Staré dvere?
Opäť nové a pekné za jediný deň!

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

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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Nie môžme, ale môžeme.
Nie pracná drina, ale prácna drina.

Slovenčina naša
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bývanie, auto-moto, relax
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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

»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

»POZEMOK CHATU DOM 0949 
467 691

»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»LACNO PREDÁM CHLADNIČ-
KU GORENJE ZA 33 EURO TEL 
0950 429 160

»Ponúkam za demont a 
odvoz drevený hosp.objekt 
/chliev/ cca 2x2m. strecha 
škridľa 0918 432 475
»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 200
»Strihanie pudlíkov 0915 
979 330

»PREDÁM ÚPLNE NOVÝ HOR-
SKÝ BICYKEL ZO ZDRAVOT. Dô-
VODOV CENA 100 EUR NUTNÉ 
VIDIEŤ TEL 0950429160
»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 
POMôCKY DROGÉRIU KOZME-
TIKU POTRAVINY. ĎAKUJEM tč 
00421 948 710 036

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.

»GRAMOFÓNOVÉ PLATNE 
0911 565 876

»Zbieram perá a pohľadnice 
z miest. č.t. 0915 905 037
»Spev.zbor Nocturno PKO 
hľadá korepetítora/ku 
(klavír), aj na dôchodku. 
Skúšky cca 9x v roku. Info: 
0907 349 154
»Kúpim staré zlaté zuby, 
zlaté a strieborné mince a 
hodinky OMEGA, bodáky, 
nem.helmy. 0907 166 358
»Kúpim staré odznaky, vy-
znamenania, hodinky 0907 
910 755
»Pečiem syrové oblátky na 
rôzne príležitosti. T.Č 0907 
357 693

»Dôchodca hľadám prácu v 
Prešove na cca 4hod. 0915 
042 284

»Hľadám sympatické diev-
ča vo veku 19-28r. štíhlej 
resp. plnoštíhlej postavy z 
PO a okolia na priateľstvo 
Mobil: 0944 810 987 (aj 
SMS)
»48 r hľadám partnerku na 
vážny vzťah 0902 516 314

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    

Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.

Vážime si naše životné prostredie!
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INFOLINKA: 0800 611 211
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Nie som zástancom radikálnych 
ciest riešenia. Som viac-menej 
presvedčená, že u radikalistov (ra-
dikálnych aktivistov) ani tak nejde 
o zásadovosť a principiálnosť, ako 
skôr o povahovú črtu riešiť veci 
rázne, pričom sa neraz ukáže, že 
ich pohľad býva čierno-biely. 

Fascinuje ma však ich zanietenosť, 
silná motivácia a schopnosť zachvátiť 
široké skupiny. Uvažujem, čo je tou de-
vízou, ktorou oslovujú. Jasnosť a zrozu-
miteľnosť cieľov? Jednoduchosť preve-
denia? Rozhodnosť v reči?

Cesta omylov
Na druhej strane, radikáli sú aj veľmi 

zraniteľní zo strany ich opozície. Ľahko 
možno zosmiešniť ich postoje, ktoré pô-
sobia viac silácky než racionálne, viac 
„manipulatívne“ ako presvedčivo. Situ-
áciu veľmi zjednodušujú, na dôsledné 
rozlišovanie im neostáva energia, ba ani 
čas. Sú netrpezliví v čakaní na dlhodobé 
výsledky, vidia ohrozenia aj tam, kde 
ich niet, a cítia sa povolaní „konať“ tu a 
teraz. Strhnutí vlastnou prozreteľnosťou 
a pridaním sa okolia mylne vydávajú 
svoju cestu za jedinú správnu.

Dvojitý monológ
Keď však príde na rozmenenie ich ak-

tivít na drobné, na dotiahnutie pravdy 
do dôsledkov, na skutočný stret argu-
mentov v seberovnom dialógu, málo-
kedy obstoja v teste prirodzenej mysli-
teľskej autority. Pravdepodobne sa im 
v snahe obrániť vlastné postoje nedarí 
vcítiť sa dosť do kože protivníka, alebo 
aspoň si jeho argumenty vypočuť bez 
vopred daných predsudkov. Taký dialóg 
je tragické sledovať, pretože ide vlastne 
o dvojitý monológ. Spoločná platforma 
či východisková poloha neexistuje, a 
nie je možné ani vystriehnuť presný 
uzol nezhody. 

Kalkul a opatrnosť
Popri tomto doteraz málo úspešnom 

radikálnom postupe existuje však aj 
druhý neúspešný projekt. Tzv. prekom-
binovaná diplomacia, úsilie skryť vy-
znávané postoje a v mene „spoločného 
jazyka“ sa snažiť prepašovať drobné 
kozmetické legislatívne zmeny v spoloč-
nosti. Také nenápadné, až sú nehodné 
postavenia určitej politickej sily. Tešiť sa 
z týchto ultra kozmetických zmien vybo-
jovaných za celé desaťročia demokracie, 
chce naozaj riadnu dávku optimizmu. A 
tak trochu privrieť oči aj pred falošnos-
ťou presadzovateľov, ktorí sa bránia 
ukázať svoju pravú tvár. Vzniká potom 
dojem, že pracujú veľmi osamotene a 
nemajú za sebou žiadne širšie zázemie.

Nemiešajme roly
Úprimne povedané, práve tieto dve 

línie sa v našom konzeravtívnom spolo-
čensko-politickom priestore vzájomne 
pretláčajú a vybíjajú jedni na druhých. 
Ale sú to naozaj také vzájomne sa vylu-
čujúce prúdy? Nestačilo by, aby si lep-
šie ujasnili svoje postoje vo verejnom 
pôsobení a pracovali mierne povedané 
„koordinovane“? Aby si jedni vytvárali 

a posúvali kvalitne vypracované argu-
menty a druhí ich vedeli dotiahnuť v 
rovine atraktívnosti? Tieto roly sú totiž 
nezameniteľné. Ak si ich vzájomne vy-
menia, zosmiešnia sa obe strany. Priro-
dzene, zvádza to, ale práve o túto vyvá-
ženosť je potrebné stáť.

Mária Raučinová, Fórum života
Foto: CBC (reprofoto)

Ľudí oslovuje radikalizmus, je hlučný a vyžaruje energiu

Kto z koho – slepá ulica

Pochody mladých ľudí sú čoraz väčšou vášňou v celom svete.

SPOLOČNOSŤ

- viac ako 90% odbúrateľne v prírode
- vhodné aj pre čističky vôd
- splňa nariadenia HACCP
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0915 373 916

Výrobky BIO 
neobsahujú 
žiadne ropné 

produkty,
silikóny,

parabény, 
ani zvieracie 

produkty.

Pomáhajte nám spolu 
šetriť našu prírodu

V PONUKE AJ KOZMETIKA

- čapujte len toľko, koľko potrebujete

BOROTALCO
poznáte 

z TV reklamy!



PO19-33 strana- 7

7
zamestnanie

83
-0

13
7

75
-0
8

ČISTENIE HROBOV
JEDNOHROB 65 €  
DVOJHOROB 100 €  
DOPRAVA ZDARMA

 KUPÓNNA ZĽAVU10€
PLATÍ DO 31.8.2019 99
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

DOMOV, BYTOV 

0911 123 453
U  800€/m2

DOMU

WWW.VASASTAVBA.SK
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 300 EUR

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

66
-0

12
1

S K
ÚS

TE
 T

O

CE
LO

SL
OV

EN
SK

OU

IN
ZE

RC
IO

U

V 
NA

ŠI
CH

 N
OV

IN
ÁC

H

09
05

 7
19

 14
5

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk



PO19-33 strana- 8

49
-0

09
8

!!!"#$%&$#'()"'*

+,-./,(012#3.,4/%4'*-5&

67"-$8$'5-/69:7
!"#$%&'!($)*+,"'
-"./)#0%'$#-

-12'3&4)+)15'-*62$625'78&2(''$8176#$%69'*6-5!8+%('-6)*"'-6886:*+#+;1'

SNP_BB_CL_final.indd   9 12/08/2019   09:40



PO19-33 strana- 9

9
služby, bývanie

62
-0
00

12
52

-0
00

5-
12

0

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

Župčany
Najnižšie podanie: 245 000,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 13.09.2019 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: 15 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súp.č. 423 postavený na parc.č 292/7 
a dvojgaráž súp.č. 424 postavená na parc.č 292/6, pozemky parc.č. 
292/5, 292/6 a 292/7 o celkovej výmere 1275 m2. Predmet dražby je 
evidovaný na LV č. 1562, k.ú. Župčany. 

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859, 
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 
Prešov

Najnižšie podanie: 170 000,00 EUR
Termín konania dražby: 
dňa 13.09.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel 
DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 
Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.
Dražobná zábezpeka: 17 000,00 EUR

Predmet dražby: rodinný dom so súp. č. 1321, postavený na parc. č. 109/2, 
garáž so súp. č. 12685, postavená na parc. č. 109/3. Pozemky parcely registra „C“ 
evidované na katastrálnej mape ako par. č. 109/1, parc. č. 109/2, parc. č. 109/3 
o celkovej výmere 469 m2, spoluvlastnícky podiel v 1/1. Predmet dražby je 
evidovaný na LV č. 409, k.ú. Solivar. Pozemok parcely registra „C“ evidovaná na 
katastrálnej mape ako parc. č. 111 o celkovej výmere 318 m2, spoluvlastnícky 
podiel v 1/1. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 1819, k.ú. Solivar. 

Kontakt: 02/32202721, 0911 833 869, bela@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk
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Najčítanej
šie

regionálne

noviny

VIZItKY
0905 719 145

LEtÁKY
0905 719 145
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- kúpeľne na komplet
- parné a fínske sauny
- sadrokartony 
- elektroinštalačné práce
- stierky
- obkladanie 
- plávajúce podlahy 
- maľovanie
- všetky  stavbarske úkony.

Realizujem stavebné práce:

Cenová ponuka zdarma 
po obhliadke.
Tel : 0919  270 443
Email: mmoliwellness@gmail.com
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Podstatou finančného leasingu 
je dlhodobé prenechanie predmetu 
nájmu do užívania lízingovému ná-
jomcovi za odplatu, pričom nájomca 
je oprávnený po uplynutí dohodnutej 
doby nájmu odkúpiť predmet nájmu 
za vopred dojednanú kúpnu cenu. 

Ide teda o  finančný prenájom, po 
ukončení ktorého po zaplatení posled-
nej splátky a  kúpnej ceny dochádza 
k prevodu vlastníckeho práva z prena-
jímateľa na nájomcu. Zmluva o finanč-
nom leasingu, resp. leasingová zmluva 
neexistuje ako samostatný zmluvný 
typ ani v občianskom, ani v obchod-
nom zákonníku. Spravidla je uzatvá-
raná vo forme nepomenovanej zmlu-
vy, a  preto všetky náležitosti zmluvy 
upravujú zmluvné strany samostatne 
na základe vzájomnej dohody. Zmlu-
va však musí dostatočne určiť záväzky 
poskytovateľa i  príjemcu finančného 
leasingu. Podstatné náležitosti, ktoré 
by mala zmluva o  finančnom leasin-
gu obsahovať sú určenie zmluvných 
strán, vymedzenie predmetu nájmu 
a  podmienok jeho užívania, určenie 
doby trvania nájmu a zmluvy, platobné 
podmienky, t. j. výška splátok a výška 
kúpnej ceny. 

Predmetom leasingovej zmluvy 
môže byť tak hnuteľná ako aj nehnuteľ-
ná vec. Vlastníkom predmetu nájmu je 
až do uhradenia všetkých záväzkov zo 
strany nájomcu leasingová spoločnosť, 
čiže poskytovateľ leasingu. V prípade 

finančného leasingu však nebezpe-
čenstvo škody na prenajatej veci pre-
chádza na nájomcu momentom začatia 
leasingového vzťahu. Za udržiavanie 
predmetu leasingu zodpovedá tiež 
nájomca. Nájomca sa teda musí starať 
o predmet prenájmu tak, ako keby bol 
jeho vlastníkom. Práva a  povinnosti 
zmluvných strán spravidla vymedzuje 
zmluva o finančnom leasingu a dopln-
kovo aj všeobecné obchodné podmien-
ky leasingovej spoločnosti. 

Rovnako ako zmluva aj tieto pod-
mienky by mali byť predmetom roko-
vaní zmluvných strán pred podpisom 
zmluvy o  finančnom leasingu. Výho-
dou finančného leasingu pre nájomcu 
je najmä skutočnosť, že nemusí vyna-
ložiť peňažné prostriedky na jedno-
razovú kúpu potrebnej veci, pretože 
predmet finančného leasingu uhrádza 
vo forme pravidelných splátok. Nájom-
covi nevzniká ani povinnosť na kúpu 
predmetu nájmu po uhradení posled-
nej splátky leasingu. Nevýhodou fi-
nančného leasingu však môže byť vy-
soké nájomné, ktorého súčasťou býva 
spravidla zisk leasingovej spoločnosti 
a všetky náklady s leasingom spojené.

Zmluva o finančnom leasingu

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

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

(po likvidácii chovov úžitkových zvie-
rat)

Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR ma v pláne 
odškodniť chovateľov ošípaných, 
ktorým boli nariadené veterinárne 
opatrenia na likvidáciu ošípaných 
kvôli africkému moru ošípaných.

Chovatelia ošípaných, budú môcť po-
žiadať o odškodnenie prostredníctvom 
výzvy pre nepodnikateľov – chovateľov 
zvierat – všetky informácie nájdu na 
stránke ministerstva, tu: http://www.
mpsr.sk/sk/index.php?navID=1344&-
navID2=1344&sID=17&id=14407

Výška kompenzácie 
bude predstavuje:

Ošípané hmotnostnej kategórie do 40 
kg (vrátane odstavčiat) – 3,00 eurá/ kg
Ošípané hmotnostnej kategórie nad 40 
kg – 1,40 eura/kg

Chovatelia musia doložiť:
-

cie (príloha č. 1) a

ktoré sú súčasťou tejto výzvy,

žiadateľa v banke alebo pobočke za-
hraničnej banky, na ktorý sa má dotá-
cia poukázať,

-
dárskych zvierat, nie starší ako tri me-

siace,

ktorý vystavila príslušná regionálna 
veterinárna a potravinová správa,

ktorý vystavila príslušná regionálna 
veterinárna a potravinová správa,

množstvo dodaných mŕtvych tiel zvie-
rat do prevádzkarne

-
ších produktov.

Požiadať o odškodnenie 
môžu do 13. septembra 2019.

Predovšetkým musia byť ukončené 
veterinárne opatrenia v danej oblasti.

Odškodnenie sa vzťahuje len na re-
gistrovaných chovateľov, ktorý si splni-
li legislatívne požiadavky. Nahlásenie 
infikovaných zvierat štátnemu alebo 
súkromnému veterinárnemu lekárovi 
je mimoriadne dôležité na zamedze-
nie šírenia nákazy do ďalších oblastí 
Slovenska! Ak držiteľ zvierat doposiaľ 
nenahlásili chov ošípaných miestnej 
Regionálnej veterinárnej a potravino-
vej správe, je nevyhnutné, aby tak bez-
odkladne urobil!

Kto má nárok na odškodné

» Zdroj: MP a RV SR

Dobré časy sa 
končia, potvr-
dzujú to naj-
novšie čísla z 
e k o n o m i k y . 
Koniec nadštan-
dardných časov 
dáva dobrý dô-

vod na vystavenie vysvedčenia, 
ako vláda Smeru využila toto ob-
dobie.

Vláda dlho odkladala svoj 
hlavný cieľ, ktorým bol vyrovnaný 
rozpočet. Miliardová diera v roz-
počte naznačuje, že tento cieľ ani 
po rokoch zbytočného odkladania 
nebude splnený. Preto sme opako-
vane vyzvali ministra financií, aby 
zabránil ďalšiemu rozvratu verej-
ných financií a pokutám za zlé hos-
podárenie od Európskej komisie.

Namiesto zvyšovania daní by 
mal minister financií predstaviť ro-
zumnejšie hospodárenie v súlade s 
tým, čo mu navrhuje útvar Hodno-
ta za peniaze. Plnenie týchto odpo-
rúčaní je totiž zatiaľ katastrofálne.

Aj keď spomalenie ekonomic-
kého rastu prebieha vo väčšine 
ďalších európskych štátov, práve 
na Slovensku sa ekonomický rast 

spomaľuje výraznejšie, ako v iných 
štátoch. Jedným z dôvodov je, že 
vláda opakovane zlyháva pri čer-
paní eurofondov, vrátane výstavby 
diaľnic. Je to vidieť aj pri posled-
ných číslach stavebníctva, ktoré v 
júni zaznamenalo takmer 4-per-
centný prepad. A pritom prepad nie 
je väčší len vďaka hypotekárnemu 
boomu a výstavbe bývania. Samot-
né práce na inžinierskych stavbách 
poklesli o vyše 16%.

Preto odkazujeme tejto vláde, 
aby skončila štvorročné dovo-
lenkové obdobie, kedy prejedala 
príjmy a premrhala dobré časy, a 
aby konečne začala pracovať.

Slovensko sa prepadlo v kvali-
te podnikateľského prostredia. 
Chýbajú nové súkromné investície 
a vláda ekonomiku 
naďalej drží len pri 
manuálnej výrobe, 
ktorá ponúka níz-
ke mzdy. Preto tre-
ba zásadne zmeniť 
smerovanie Sloven-
ska v najbližších 
voľbách.

Vláda prejedla dobré časy 
a Slovensko nepripravila na budúcnosť
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» Eduard Heger
 tieňový minister financií a hospodárstva
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23. 8. | ZOC MAX PREŠOV

E X K L U Z Í V N A  K I N O P R E M I É R A  N O V É H O 
K O M E D I Á L N E H O  S E R I Á L U  I B A  V O  V A Š O M  M E S T E !

17:00 | AUTOGRAMIÁDA S HERCAMI
18:00 | PREMIETANIE DVOCH ČASTÍ SERIÁLU

VSTUPNÉ: 1€ 
VÝŤAŽOK Z VÁŠHO VSTUPNÉHO BUDE VENOVANÝ NADÁCII JOJ 

NA PODPORU CHARITATÍVNYCH PROJEKTOV
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0918 477 323

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 300 €ZĽAVY AŽ DO 30%

VOLAJ IHNED:

Personálna & pracovná agentúraPe
rs

on
ál

na
 &

 p
ra

co
vn

á 
ag

en
tú

ra

• BRATISLAVA • TRNAVA • HLOHOVEC • NITRA • MALACKY • LOZORNO ...

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

PRÁCA IHNED

EURO    personal
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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 

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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HĽADAJ 
NÁS AJ NA
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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 
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Nezmeškajte posledné 
kolo dotácií!

+421 908 405 606


