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PRESOVSKO
SABINOVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 40 000 domácností
G-WOOD, spol. s r.o. Veľký Šariš
tel. 0948 287 440

Ponúkame edukáciu vo forme:
Iµ°Ð§v¯ƖÏ§wÏƖØµƖµÂ¯Ɓ

Bukové palivové drevo
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plaveckých
cvičení
ßäµÌÂv¿ƖvƖ¿Â°wÈµ§Ɩäv¯Âv°àƖ°vƖµ©vÆÍ
 psychologického poradenstva
¿·Âµ°ÌØvƖvƖ©v§Ìv °µƖ¿µÂv°ÆÌØv

84-0002

2,ÙÙÙƇvß§ÆÆƇÆ§
Prešov
vß§ÆÆ¯©v§Ǔ¯v©Ƈµ¯
vß§ÆÆ°ÌÂÏ¯

(3. poschodie)
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babykissmilacik@gmail.com

www.babykiss.sk

PREKLADY
A TLMOČENIE

ÂÌƖvƖÂµäwØv¦Ì

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku

mLƖILR?a

babykissecentrum

83-0316

0944 550 291

aj s úradným overením
 Kurzy cudzích jazykov
(Aj, Nj, Frj, Tal, Šp., Rj)
 Príprava na maturitu
z ANJ/NEJ - B2
 Doučovanie ZŠ, SŠ
 Kurzy - práce na PC

83-0007

83-0004

0918 217 665

83-0260

83-0315

46-04

TAL, ANJ- konverzácia rodený hovorca
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DOVOZ ZDARMA

27-0017-45

čĖđđƖĒĒčƖďĖĎ
Jarková

83-0015

od 38 €

 fyzioterapie a prednášok
zameraných na oblasť pôrodníctva
Ɩ0vÂ§µØwƖďƂƖIÂÈµØƖŢĐƇ¿µÆµţ
a laktačného poradenstva
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2
redakčné slovo / služby, bývanie

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.
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

0905 186 136

AJ
VÍKENDY

U VÁS DOMA strojom KARCHER.
0948 283 110

Michňák
Žalúzie

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

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

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

Slovenčina naša
Nie
po vzore, ale podľa vzoru.
PLECHOVÉ GARÁŽE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

PLECHY, voliery pre psov

0905 20 70 59

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

www.kupdodomu.sk

AKCIA 270€

BIELE
vzor

Príjmeme na prácu v SR

kovanie ZDARMA

ZATEPĽOVAČOV
MURÁROV

zameranie ZDARMA

tel.: 0917 393 957

PLAT: 7,00€/hod.

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
8-17

Slovenčina naša
Nie šetriť
zločin, ale vyšetrovať zločin.

presovsko.sk

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 71

možnosť predaja
aj na splátky

Najlacnejšie

REZANIE
•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie

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

najmodernejšími profi strojmi
www.diamantoverezanie.sk

0911 60 20 40

9 145

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008
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0905 719 145

0905 719 145

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

Diamond cut s.r.o.

VIZITKY
LETÁKY

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

66-0034-2

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

bytov, domov, ﬁriem

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

UPRATOVANIE

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com
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83-0007

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

sedačiek, kobercov, áut

83-0001

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

Teda, nejde iba o silu, ktorá si s pomocou armády privlastní (uchváti)
cudzie územie, prípadne celý štát, ale
o aj o politický prúd, ktorý si na ukojenie vlastných mocenských a ekonomických chúťok uchváti kompletnú
krajinu. Hoci aj pod heslom - „vyhraj
voľby, môžeš všetko“. Asi je každému jasné, že to nemá nič spoločné s
demokraciou, že ide o sprostú a drzú,
bezohľadnú rabovačnú okupáciu.
23. augusta 1968 odletela do
Moskvy rokovať o normalizácii situácie v Československu po vstupe okupačných vojsk na jeho územie delegácia, vedená prezidentom Ludvíkom
Svobodom.
O pár dní neskôr bol v Moskve po
dlhých rokovaniach medzi sovietskou
a československou delegáciou podpísaný protokol, v ktorom československá strana podľahla nátlaku Sovietov
a zaviazala sa vykonať kádrové zmeny v straníckych a štátnych orgánoch,
anulovať vysočanský zjazd KSČ a
pripraviť dohodu o legalizácii pobytu sovietskych vojsk na území ČSSR.
Sovietska strana výmenou súhlasila s
návratom odvlečených funkcionárov.
František Kriegel, ktorý ako jediný
Moskovský protokol nepodpísal, však
bol prepustený až po naliehaní prezi-

TEPOVANIE

denta Svobodu.
Kádre, kádre a opäť kádre. Viac
ako pol stovky rokov po spojeneckej
okupácii a rovných tridsať rokov po
„spoločensko-politických
premenách“ v Česko-Slovensku náš štát riadia ešte stále kádre. Stranícke kádre.
Na obrovskú radosť Moskovského
vedenia. Kádre, ktoré sa vydávajú
za demokratov, vlastencov, ochrancov spravodlivosti. Stranícka a žiaľ,
často aj komunistická nomenklatúra.
Túžba po absolútnej moci a nenávisť
k slobode iných patria k jej génovej
výbave. Tá sa prejaví vždy po prevzatí
moci.
Kňaz Tomáš Halík, jeden z protagonistov Novembra 89 hovorí, že
„slovo socializmus je už úplne vyprázdnené prinajmenšom od chvíle,
keď sa robotnícka vrstva zabývala v
kapitalizme a dnes volí prevažne pravicu, občas extrémnu pravicu.
Naozaj nemáme v úmysle vzdať
sa svojho sna spred tridsiatich rokov.
Okupanti v „civile“ sú stále tu. Tých
v uniformách vyhnal už
dávno Michael Kocáb s
priateľmi. Hoci ani na to
sa nesmie príliš nahlas
spomínať.
Odvážnu
jeseň,
milí čitatelia!

59-0259

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Všetky naše renomované jazykové
slovníky slovo okupant vysvetľujú
aj ako uchvatiteľ.

85-0448

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

66-0002-1

Redakcia:

Okupanti

83-0005

PRESOVSKO
SABINOVSKO

3
služby, bývanie
Hľadáme:

STOLÁRSTVO
NA MIERU

0948 501 772 I

alena.novakova@century21.sk

1 000 modelov
od štandardných
po exkluzívne

Opäť nové a pekné za jediný deň!
83-0294

85_0521

INTERIÉR
EXTERIÉR

0944 937 521

Staré dvere?

BYTY, DOMY,
POZEMKY

Dvere nemusíte už nikdy natierať
Žiadne stavenisko a za jediný deň
Žiadne vybúranie, špina a hluk
Ľahká údržba
Vhodné pre každé dvere a zárubne

predtým

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.

Priemyselný areál Šalgovík

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

83-0003

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

AJA Prešov, s.r.o.

61_0039

TU mohla byť Vaša REKLAMA

Info: 0905 719 145

TM

TM

83-0317

27-0017-44

0918 217 665

83-0272

SERVIS
OKIEN
rýchlo a lacno

83-0262

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

01 AUTO-MOTO / predaj

13 RôZNE / predaj

02 AUTO-MOTO / iné

»GRAMOFÓNOVÉ
0911 565 876

»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

PLATNE

14 RôZNE / iné

03 BYTY / predaj

»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 čsl. letecké a výsadkárske odznaky a i.
0907 910 755

04 BYTY / prenájom

15 HĽADÁM PRÁCU
85_0525, 85_0529

Občianska
riadková
inzercia

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
»POZEMOK CHATU DOM 0949
467 691

07 REALITY / iné
»Kúpim Váš dom, byt. Platba v hotovosti. Tel: 0944
630 600

08 STAVBA
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

»Dôchodca hľadám prácu v
Prešove na cca 4hod. 0915
16 ZOZNAMKA
042
284
»Hľadám sympatické dievča 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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»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

11 HOBBY A ŠPORT
»PREDÁM ÚPLNE NOVÝ HORSKÝ BICYKEL ZO ZDRAVOT. DôVODOV CENA 100 EUR NUTNÉ
VIDIEŤ TEL 0950429160
»KÚPIM VOJENSKÉ VECI DO
1945 BODÁKY ŠABLE VYZNAMENANIA A INÉ ! 0911 711 119

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

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

malý
pupok

1. as
tajni ky

oblepil sa

voš,
po esky

urob
tupým

fúkal, dul

kto má
na starosti psa
pletením
zhotovia

Princ prenasleduje princeznú a ke ju
dobehne, princezná sa oto í a hovorí
mu:
- Pre o stále za mnou beháš?
Princ sa na u pozrie a hovorí:
- Princezná, teraz, ke a vidím...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
oválna
plocha

starorímske
hrani né
opevnenia

3. as
tajni ky

vtip, žart

nebadane
prešiel
(expr.)
africká
opica
pravoslávny kláštor

ap,
po esky

09 DOMÁCNOSŤ
»LACNO PREDÁM CHLADNIČKU GORENJE ZA 33 EURO TEL
0950 429 160

Krížovky s úsmevom

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 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.

úradník
v starovekom Ríme
(hist.)

odlamujme
mrazený
výrobok
na pali ke
ligot
zna ka
traktora

poloosol
Pomôcky:
lavra, kulan, limes,
oak, ážio

skrášlim
(zried.)

zväz,
po esky
2. as
tajni ky

sedacia
poloha
tela
namotávaj
lebo (bás.)
menšia
vojenská
lo

ostarievam
vzorec
jodidu
draselného

samopal
citoslovce
tikania
hodín

pera
(bás.)

acetylovaná bavlna
dub, po
anglicky
v asný
(kniž.)
povraz so
slu kou

prirážka
k cene

Jitka
(dom.)
po ova ka

sy al
(expr.)

nitrid
tantalu
od
(z lat.)

tkaním
vyrobil
isté
množstvo
ženské
meno

biblické
mesto
nerestí

nápoj
(expr.)

prever!

!

www.scalpermedia.sk
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Anna
(dom.)

Pomôcky:
kotopa,
monitor,
Sodoma

www.facebook.com/krizovkysusmevom
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Spoločnosť / služby, bývanie

SPOLOČNOSŤ

Výberom správnej tašky a obuvi môžete predísť zdravotným problémom dieťať

Radíme rodičom pred začiatkom školy
Pri kupovaní školskej tašky berte
do úvahy najmä hmotnosť dieťaťa.
Overte si, či je vyrobená z kvalitných, zdraviu neškodných materiálov.

lizovaných činností Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky.
Pripomína, že popruhy musia byť nastaviteľné, školská taška má obopínať obe
plecia rovnomerne, aby sa jej hmotnosť
rozdelila rovnako a majú byť z mäkkého
materiálu, aby sa čo najmenej vtláčali
do kľúčovej kosti.

„Školská taška má byť čo najľahšia,
má kopírovať tvar chrbtice a popruhy
nesmú byť príliš úzke. Rodičia by mali
dozrieť na to, aby dieťa tašku nenosilo Obuv sa má prispôsobiť
Ako pripraviť do školy prváka:
ɧ Y\VYHWOLWH PX ŀH Y ģNROH EXGH PDħ
LQ¿UHŀLPDNRYģN¶ONHQ£MGHVLQRY¿FK
NDPDU£WRY
ɧ QHVWUDģWH GLHħD W¿P ŀH KR Y ģNROH
ÏDNDM¼LEDSRYLQQRVWLDGDM¼KRWDP
GRSRULDGNXɢ
ɧQDXÏWHGLHħDUHŀLPXGĊD
ɧGRKRGQLWHVDVQ¯PNHG\VDEXGHWH
VSROX XÏLħ DM NHG\ EXGH PDħ ÏDV QD
RGG\FK
ɧ DN P£ GLHħD ħDŀNRVWL V QDGY¦]RYDQ¯P Y]ħDKRY Y QRYRP SURVWUHG¯ D
NROHNW¯YHP¶ŀHWHSR]YDħMHKRVSROXŀLDNRYNY£P
ɧUR]SU£YDMWHVDVQ¯PRWRPÏRVDXÏLOLYģ¯PDMWHVLÏLVDQHPHQ¯MHKRVSU£YDQLHSU¯ÏLQRXP¶ŀHE\ħVWUHV

tvaru chodidla

Veľmi dôležitý je i výber obuvi pre
dieťa. ,,Nesprávna obuv môže z dlhodobého hľadiska spôsobiť deformity,
trvalo poškodiť kostru chodidla alebo aj
prispieť k vývoju skoliózy,“ upozorňuje
Hmotnosť školskej aktovky
Žiaci 1. a 2. ročníka – 2,5 kg
Žiaci 3. a 4. ročníka – 3,5 kg
Žiaci 5. a 6. ročníka – 4,5 kg
Žiaci 7. až 9. ročníka – 5 kg
docentka Jana Hamade. Detská obuv
má mať vo všeobecnosti pevnú pätu, a
zároveň dostatočne mäkkú a ohybnú
podrážku pod prstami a strednou časťou chodidla. Nevhodnými materiálmi
pre detskú obuv sú koženka, plast, či
poroméry (syntetické usne).

iba na jednom pleci,“ hovorí docentka
MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca Sek- Prehliadka u očného lekára
cie ochrany a podpory zdravia a špeciaPred nástupom do školy by malo dieťa

Pestré prvky oblečenia a tašiek nikdy nie sú na škodu.

zdroj foto: ÖAMTC

absolvovať prehliadku u očného lekára. vo vývoji je veľmi dôležitý dostatok vápDieťaťu ukážte ako má správne sedieť - v nika, preto by mali byť súčasťou desiaty
akej vzdialenosti má mať oči pri písaní mlieko, najmä probiotické a acidofilné
úloh alebo pri počítači a naučte ho jedno- výrobky, jogurty a syry. Ak dieťa trpí
duché cviky očnej gymnastiky. Pri počítači intoleranciou laktózy, prípadne mliečby malo stráviť najviac dve hodiny denne. nej bielkoviny, poraďte sa s lekárom o
potravinách, ktoré sú preňho vhodné.“
Zdravá desiata i nápoj
Nezabúdajte na nápoj pre školáka, najDesiata je dôležitá súčasť stravo- zdravšia je čistá voda, striedajte ju s
vacieho režimu dieťaťa, má tvoriť asi nesladeným čajom, domácim sirupom,
15 percent z denného príjmu energie. čerstvými šťavami, alebo nesýtenou mi,,Kvalitná desiata pre školáka má ob- nerálnou vodou. Nevhodné sú energesahovať celozrnné pečivo, nátierku, tické a rôzne sladené nápoje.
prípadne syr, porciu ovocia, zeleniny a
Zdroj: Odbor hygieny detí a mládeže
kvalitný nápoj. Pre detský organizmus
a Referát komunikačný ÚVZ SR

Blaško - FaP
BEZPEČNOSTNÉ DVERE
BEZPEČNOSTNÉ
DVERE

www.e-zahrada.sk

bezpečnostných dverí v Prešove

TREZOROVÉ
SYSTÉMY

62-0028

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

NAJVÄČŠÍ PREDAJCA

INTERIÉROVÉ
DVERE

Masarykova 16, 080 01 Prešov I 0905 597 181 I 0907 293 570

WWW.SHERLOCK-PRESOV.SK

presovsko.sk

CHATA POHODA
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83-0191

REALIZÁCIE ZÁHRAD
Zavlažovacie systémy GARDENA
Založenie trávnika (trávny koberec alebo výsev)
Robotické kosačky - HUSQVARNA AUTOMOWER
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zdravie, právnik radí / služby, bývanie, zdravie

Severská diéta

Daňové povinnosti pri predaji nehnuteľností

(Nováčik medzi najlepšími diétami)

Pri predaji nehnuteľnosti (dom, byt alebo
pozemok), resp. časti nehnuteľnosti treba mať na pamäti dva druhy daňových
povinností.
Prvá povinnosť je vo vzťahu k štátu vo forme úhrady dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti (okrem prípadu oslobodenia od dane). Či
príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha zdaneniu alebo je od dane oslobodený závisí od
posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie
podľa platných právnych predpisov. Zákon
o dani z príjmov vymedzuje podmienky, ktoré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu
z predaja nehnuteľnosti. Od dane je oslobodený napríklad príjem z predaja nehnuteľnosti
po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia
alebo aj príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov
odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti
do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. Pre účely posúdenia podmienok oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti je
rozhodujúce určenie momentu nadobudnutia
nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho,
ktoré sa posudzuje v závislosti od spôsobu
nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva
(napríklad dňom povolenia vkladu do katastra nehnuteľností, dňom smrti poručiteľa,
dňom rozhodnutia štátneho orgánu). V prípade, ak nespĺňate prípad oslobodenia od
dane a napríklad predáte nehnuteľnosť, ktorej ste vlastníkom po obdobie kratšie ako päť
rokov, tak Vám vzniká povinnosť zaplatiť daň
z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Daň sa platí
z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za

je konzumácia zdravých potravín, ktoré
sú miestne. Dostatok vlákniny pomáha
Diéta známa ako nordická, alebo udržiavať zdravú funkciu čriev a celého
aj nová nordická, či škandinávska, tráviaceho traktu. Podľa Svetovej zdrapredstavuje to najlepšie zo stravy votníckej organizácie WHO obe znižujú
severských krajín. Typická sever- riziko rakoviny, cukrovky a srdcovocievská kuchyňa je ovplyvnená polohou nych chorôb, pomáhajú udržať optimála prirodzenou potravou - rybami a nu hmotnosť tela.
všetkými plodmi, ktoré more poskyOproti súčasnej strave väčšiny Slotuje.
vákov jej základom je veľa vlákniny – zeV porovnaní s bežnou západnou stra- lenina je bežnou súčasťou každého jedla,
vou obsahuje menej cukru a tukov, ale často nahrádza hlavnú prílohu k mäsu
dvakrát viac vlákniny a omega-3-mast- alebo rybám, na rozdiel od nášho straných kyselín. Podobá sa v mnohom stre- vovania, kde dominuje ryža, zemiaky,
domorskej, ktorá je na prvom mieste me- knedle alebo cestoviny a zeleninu vídadzi diétami. Obe majú veľa zeleniny, me iba „oblohu“ na tanieri, alebo v lepovocia, celozrnných výrobkov a hlav- šom prípade ako malú šalátovú misku.
ne morských rýb.
Jedzte často: ovocie, bobule, zeleniSpolu zabezpečujú dostatočný pro- nu, strukoviny, zemiaky, celé zrná, oretizápalový a antioxidačný efekt. Hlavný chy, semená, ražné pečivo, ryby, morské
rozdiel medzi oboma je v používaní ole- plody, nízkotučné mliečne výrobky, byja - pre stredomorskú je typický olivový linky, koreniny a repkový olej
olej, v severskej dominuje repkový.
Jedzte s mierou: mäso zo zveriny,
Škandinávska strava uprednostňuje vajcia (uprednostniť z voľného chovu),
čerstvé, sezónne a miestne jedlá a vyne- syr a jogurt.
cháva spracované pokrmy. Kombinuje
Jedzte zriedka: červené mäso a životradičné potraviny s relatívne novými, číšne tuky.
ale zdravými – nízkotučnými mliečnyNejedzte: nápoje slademi výrobkami, pestrou skladbou ovocia, né cukrom, pridané cukaj takého, ktorému sa na severe bežne ry, spracované mäso, prínedarí, alebo repkovým olejom. V škan- davné látky do potravín a
dinávskej kuchyni je veľa lososového rýchle občerstvenie.
mäsa, islandského jogurtu skyr, brusníc, ražného chleba, kapusty, kvaky.
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Severskú stravu si však môže prispôsobiť
Diabetologička, odborníčka na poruchy
každý, pretože jej skutočným zameraním
metabolizmu a výživy

ktorú bola nehnuteľnosť kúpená, ale to iba za
predpokladu, že medzi týmito dvoma cenami
vznikne kladný rozdiel, pretože na stratu sa
v danom prípade neprihliada. Tento rozdiel
možno ešte znížiť o preukázateľné výdavky predávajúceho na nehnuteľnosti. Príjem
z predaja nehnuteľnosti je potrebné uviesť
v daňovom priznaní za kalendárny rok, kedy
bol dosiahnutý takýto príjem.
Druhá daňová povinnosť pri predaji
nehnuteľnosti je vo vzťahu k obci alebo
mestu ako správcovi dane v podobe dane z
nehnuteľností. Daň z nehnuteľností upravuje zákon o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Daňová povinnosť vzniká
1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa
daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti,
ktorá je predmetom dane. Na vyrubenie dane
je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia. Daňovník podáva
daňové priznanie iba v tom zdaňovacom období, v ktorom mu prvýkrát vznikla daňová
povinnosť k danej nehnuteľnosti. Daňovník si nemusí v priznaní sám vypočítavať
daň, avšak musí uviesť identifikačné údaje
nehnuteľnosti, na základne ktorých vie obec
určiť výšku dane.

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

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

Stravovanie podľa
Antónie Mačingovej

85_0458

NOVÝ
CYKLUS
ZAČÍNA
2. 9. 2019

Realizujem stavebné práce:
- kúpeľne na komplet
- parné a fínske sauny
- sadrokartony
- elektroinštalačné práce
- stierky
- obkladanie
- plávajúce podlahy
- maľovanie
- všetky stavbarske úkony.

Infolinka:

0948 090 383
Facebook: Donáška28

Instagram: Donáška28 - Podľa Mačingovej
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www.donaska28.sk
61_0215

Cenová ponuka zdarma
po obhliadke.
Tel : 0919 270 443
Email: mmoliwellness@gmail.com

Donáška priamo k vám domov
aj vo vašom meste
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zamestnanie
Súkromná spoločnosť príjme

I MURÁRA I

Ponúkame prácu v zabehnutej reštaurácií
v Bratislave na TPP, voľné pracovné pozície -

pomocný kuchár, grillman, kuchár .

Práca v Prešove.
Dávame zálohy, výplaty platíme načas.

Prax v kuchyni nutná. Nástupný plat od 950 eur.
Životopis môžete zaslať mailom

83-0290

na živnosť s odmenou
od 8 - 12 EUR/hod.

PRACOVNÁ PONUKA:

Firma DMAG Vám pomôže
nájsť si PRÁCU V NEMECKU.

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

0903 404 935

76-0009

99-0172

Ak ste živnostník, tak nás
neváhajte kontaktovať:
info@dmag.sk 0903648543

VOLAJTE: 0907 616 524

62-0059

e-mail: burger@beabout.sk, tel.: 0948 301 483

HĽADÁTE

83-0137
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ZAMESTNANCA?

NDF spol. s r.o., Trenčianska Teplá prijme väčší počet

75-08

www.regionpress.sk

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

24-0025

VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY

Obdobie september 2019 - január 2020 s možnosťou pokračovania v PP.
Plat min. 70 €/deň. Nástupný bonus 200€. Bezplatné ubytovanie.
Mesačný dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
vodiča
Prax s vyklápacím návesom výhodou.

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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politická inzercia / škola, služby
Presne pred 11. rokmi, v deň 40. výročia vstupu okupantov, som sa rozhodol
zodvihnúť hlavu.
Prieskumy hovorili, že SMER+SNS+HZDS bude mať ústavnú (!) väčšinu a ja
som si povedal, že to nemôžem dovoliť.
Napísal som svoj prvý „článok“ v živote a
zverejnil ho vo všetkých našich novinách
v malom štvorčeku na prvej strane. Prišla
mi kopa podporných mailov a tak sa začal príbeh „Obyčajných ľudí“ v slovenskej
politike. Tu je jeho celé znenie:
Rusi prišli a odišli
Okupantov sme vyhnali a moc sme dali
našim pánom. Verili sme, že oni budú čestní a spravodliví. Miesto toho papaláši kradnú a žijú na úkor obyčajných ľudí. Včera zobrali ľuďom 400 miliónov, dnes 900, zajtra
6 miliárd. A tak dokolečka, deň čo deň. A
tak dokolečka, z našich daní.
Ľudia, nemáte pocit, že je to o tom istom? Tiež ste si mysleli, že Ficova vláda bude
iná? Na jednej strane reči o budovaní sociálneho štátu, na druhej rozdávanie dotácií milionárom. Dôchodcom pridajú 4 koruny na
deň, kamarátovi miliardy. Ozaj, viete koľko
by musel dožiť priemerný dôchodca, aby zarobil miliardu? Maličkosť - len 9 400 rokov.
Prepáčte, pán Fico, ale ľuďom ste sľúbili niečo iné. (koniec)
V tom čase začínala kríza a naša firma ma ako šéfa potrebovala vtedy najviac.

Lenže moja myseľ vtedy patrila Slovensku
a boju, ktorý musíme vyhrať. Fico bol vtedy
pozemský boh, nikto si na neho netrúfal a
tobôž, že by mu niekto do očí naložil do zlodejov.
Ja som sa na túto špinavú robotu
podujal a myslím, že sme vtedy nakoniec
pomohli zvrátiť chod dejín - a nakoniec to
dopadlo tak, že bez našich štyroch mandátov by Radičovej vláda ani nevznikla.
Nasledovali roky boja. Prehratých aj
vyhratých bitiek. Chýb, aj svetlých chvíľ.
Robili sme všetko pre umenšenie Zla a Zlo
začalo postupne chradnúť. Nakoniec sa
dostalo opäť k moci, opäť nás kvári, ale
cítim, že aj keď to ružovo nevyzerá, dobre
bude a vo voľbách to spoločne dáme.
ps. V ten deň, pred 11. rokmi, mala Rebeka presne 3 a nasledujúce roky potrebovala
ocina, ktorý sa jej bude venovať. Tatko však
jej najkrajšie roky strávil v boji so zažratou
slovenskou špinou ... dnes má Rebeka krásnych 14 ... a akosi sa obávam, že čoskoro príde čas, že iný chlap bude
jej srdca rytierom. C´est
la vie - Život je taký.
ps2. Teraz prišiel
čas, aby sme hlavy zodvihli viacerí.
Máme pred sebou 6
kľúčovým mesiacov,
aby sme Zlo definitívne
porazili. Budem len
rád, ak pomôžete?

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Môj prvý článok

presovsko.sk
Slovenčina naša
Nie prepisovať
históriu, ale obohacovať históriu.

Muštáreň Jablonov
SLUŽBA MUŠTOVANIA
SPRACOVANIE VÁŠHO OVOCIA
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Slovenčina naša
Nie podobať sa
k čomu, ale podobať sa čomu, na niečo.
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Bag in Box 3l-es (tasak + kartondoboz)
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Bag in Box 3l-es (tasak + kartondoboz)
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Tasak 5l-es
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Tasak 3l-es
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0902 449 419
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služby, bývanie, zamestnanie

TU

mohla byť Vaša

REKLAMA

Info: 0905 719 145

VIZITKY

0905 719 145
62-00012

LETÁKY

0905 719 145
Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.

ČISTENIE HROBOV

PM
Instal

JEDNOHROB 65 €
DVOJHOROB 100 €

35(Ζ1Ģ7$/$75$=95$Î$

Kontakt: 0905 299 414, 0905 830 805

Prijmeme

DOPRAVA ZDARMA
57-0026-3

=Y£UDQLH3/$0(ĉ20=*QDŀLYQRVħ
PRÁCE V NEMECKU,FHQDȜKRG

KUPÓ

NA ZĽ

N

AV U

PLATÍ DO 30.9.2019

TEST ZDRAVIA

3@WRMT?LGCÐ?ÐBMNP?T?ÐX?@CXNCıCLh
Práca na pracovnú zmluvu

ELEKTRIKÁROV

Biorezonančné vyšetrenie celého tela 12 eur

BMÐƟT?HıG?PQI?

17 EUR/NETTO

CALL CENTRUM:
0905 552 537 - 0915 971 823

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

85_0576

Plat:

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

PO19-34 strana-

Objednajte sa na:
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0944 535 568

99-0042-16

PRÁCU

Dlho
do
prác bá
a

99-0140

PONÚKAM

87-0012

Vážime si naše životné prostredie!

10
zaujalo
ZAUJALO nás
NÁS

Národný park
Slovenský raj

Národný park Slovenský raj sa rozprestiera v severovýchodnej časti
Slovenského rudohoria a ukrýva
množstvo prírodných krás, medzi
ktoré patria náhorné planiny, hlboké kaňony, rokliny, vodopády,
povrchové krasové javy a atraktívne podzemné priestory s kvapľovou a ľadovou výzdobou. Toto
výnimočné územie je turistom
sprístupnené celoročne.
Spoznávať krásy Slovenského raja
môžete aj vďaka hustej sieti turistických
chodníkov a cyklotrás.

Pešia turistika

V národnom parku Slovenský raj je
vybudovaná jedna z najhustejších sietí
značkovaných turistických chodníkov
na Slovensku. Spolu je tam vyznačených 268,2 km značenej turistickej
trasy. Na území národného parku sa
môžu návštevníci pešo pohybovať len
po turistických a náučných chodníkoch
a na miestach vyhradených pre pohyb
návštevníkov mimo turistických a náučných chodníkov, a to len v čase od
hodiny po východe slnka po hodinu
pred západom slnka. V zastavanom
území obcí a vo vyhradených rekre-

Spoznajte krásy Slovenského raja

Navštívte náučný areál
venovaný lúkam
Na juhu národného parku Slovenský raj pri Ekocentre Dedinky nájdete nový náučný areál. Priamo v
známom turistickom centre chce
Správa Národného parku Slovenský raj interaktívnou a zážitkovou
formou priblížiť návštevníkom prírodné hodnoty a význam lúk.
Dominantou tohto prekrásneho
miesta je ohrada, v ktorej sa pasú ovce.
Kedysi typický obraz slovenského vidieka. Súčasťou areálu je aj sedem zastávok s drevenými interaktívnymi tabuľami. Vďaka nim budete mať príležitosť
spoznávať ohrozené, ale aj liečivé rastliny lúk či pestrý svet hmyzu. Dozviete
sa aj to, ako sa správne o lúky starať.
Zaujímavou atrakciou je motýlia záhrada. Cestou si môžete oddýchnuť na drevených ovečkách či lavičke v tvare motýľa. „Nový náučný areál je prvý svojho
druhu v Národnom parku Slovenský
raj. Bude slúžiť najmä deťom, ktoré s
našimi pracovníkmi môžu absolvovať
kompletný výučbový program o lúkach.
Samozrejme prezrieť si ho môžu aj turisti, areál je voľne prístupný,“ objasňuje
riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.

Vychádzka náučným areálom
Drevený prístrešok
a ohrada pre ovce
Zejmarská roklina.
foto autor peter olekšák
ačných areáloch na území národného
parku: Košiarny briežok, Čingov, Letanovský mlyn, Podlesok, Kláštorisko,
Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Stratenská
píla, Dedinky, Dobšinská Maša, Hrabušice - Píla, Mlynky - Biele Vody, je
dovolený pohyb aj mimo vyznačených
turistických chodníkov bez časového
obmedzenia.

Drevený prístrešok s ohradou pre ovce.

rozhodne nenechajte ujsť. Prezentujú
sa tam všetky vývojové štádia motýľov
Počas potuliek náučným areálom iste a živné rastliny motýľov. Ide o drevenú
vašu pozornosť upúta drevený prístre- konštrukčnú stavbu v tvare šesťuholníšok s ohradou pre ovce. Stavba pozo- ka so vstupom pokrytým sieťovinou.
stáva z chovného prístrešku a stabilného dreveného oplotenia slúžiaceho na Interaktívne tabule a hmyzí hotel
chov oviec. Súčasťou je tiež napájačka
V prehliadkovom chodníku je
na vodu, jasle na seno pre ovce a elek- umiestnených sedem drevených intetrický ohradník slúžiaci na dopásanie.
raktívnych tabúľ s otočnými prvkami.
Popisujú sedem envirotém a to: Náučný
areál Ekocentrum Dedinky, Jasoň červeMotýlia záhrada
Motýlia záhrada je miestom, ktoré si nooký, Lúka plná pohybu, Príbeh oveč-

Cykloturistika

Potulky po území národného parku
Slovenský raj si môžu užiť aj cyklisti.
Majú tam k dispozícii 110 km vyznačených cyklotrás. Cykloturistické trasy
sú prepojené do širšieho okolia Spiša
a Gemera. Na území národného parku a jeho ochranného pásma sa môžu
návštevníci pohybovať na bicykli mimo
zastavaného územia obcí len po vyznačených cyklotrasách, a to v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred
západom slnka. Bicyklovať sa môžu aj
po cestách, miestnych komunikáciách
a v ochrannom pásme národného parku aj po účelových komunikáciách, ak
pohyb po nich nie je obmedzený alebo
zakázaný. Mimo povolených cyklotrás
je cykloturistika možná len s doprovodom odborne vyškolených cyklosprievodcov. Zdroj: Správa NP Slovenský raj

ky, Prírodná lekáreň, Kvitnúca krása,
Zelené obry. Súčasťou tohto chodníka
sú aj prvky drobnej architektúry, napríklad lavička v tvare motýľa, drevené
vyrezávané ovečky na sedenie pre deti
či hmyzí hotel.

Trieda v prírode

V náučnom areáli nájdete aj samostatné sedenie pre malú skupinu návštevníkov s atypickými stoličkami a
lavičkami prezentujúcimi biotop lesa
s ukážkou rôznych druhov stromov. V
okolí je vysadených osem druhov stromov pôvodných lesných drevín.

Prejdite si aj náučný chodník
Slovenský raj – Juh

Priamo v areáli začína zrekonštruovaný a rozšírený náučný chodník Slovenský raj – Juh. Pokračuje Zejmarskou
roklinou na Geravy a cez Stratenskú
Pílu sa vracia späť. Prírodu, históriu a
turistické zaujímavosti môžete objavovať vďaka 8 stanovištiam a 15 informačným tabuliam v slovensko-anglickej
mutácii. Oboznámite sa tak s témami
ako Život vo vode, Priehrada Palcmanská Maša, Zejmarská roklina, Planina
Geravy, Život mokradí, Stratenská Píla,
Lesy v Národnom parku Slovenský raj.
V náučnom areáli si môžte vyžiadať
sprievodcu náučným chodníkom vydanom v praktickom vreckovom formáte.
Zdroj ŠOP SR
foto autori: Peter Olekšák, Milan Barlog
Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Interaktívna tabuľa Prírodná lekáreň.
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služby, bývanie
6 komorové okná
za CENU 5 komorových
155 €

120 €

175 €

245 €

75-27

190 €

STAVEBNÉ PRÁCE • REKONŠTRUKCIE BYTOV
35,-0(0(6(.5(7È5.8
1È678P,+1(Ć
• ZATEPĽOVANIEGR.UDþ~QRYLHF
• GARÁŽOVÉ
BRÁNY

     
      
  
   


jednotná cena 13 €/m2

$FO>IQLS@B à"RHBIPHȚà à1BI àͽàà àͽͽààͽ
e mail: oknaradek@pobox.sk, oknaradek1@gmail.com

OBNOVA STRIECH

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

PREPICHY
POD CESTY
62-0008

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

61-0419

-OBȆLS àMLA@ELAàȇBI àPQ>KF@B à1BI àͽàͽà

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

A
M
R
A
D
Z
A
K
D
OBHLIA
- odstraňovanie vlhkosti
- drenáž - injektáž - meranie vlhkosti
- práce minibagrom

www.suchydomov.sk
PO19-34 strana-
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27-0112

0908 386 697

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0001-4

SK.ABAINNOVATOR.COM

INŠTALATÉRSKE

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
��látky od 98 €

Z�AVY A��DO 30�

adov
 čistenie odp
 opravy WC
merov
 montáž vodo
torov
 montáž radiá

Mo������výhry 300 €
63-0136

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

www.balkona.eu
0918 477 323

PRÁCE

z��klievanie terá�

��látky od 149 €

0905 262 932

83-0311

zimné záhrady

REALIZUJEME KOMINÁRSTVO
KOMPLEXNÉ A ČIASTOČNÉ
STAVEBNÉ PRÁCE
NOVÝ KURZ OTVÁRAME
4. a 5. SEPTEMBRA 2019
WWW.AUTOSKOLA-ARENDAC.SK

KOMINÁRSTVO MXM
0915 353 335
FREZOVANIE2@GMAIL.COM

0905 551 636

andrejko.m@centrum.sk

PO19-34 strana-
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KOMORA KOMINÁROV SLOVENSKA

83-0313

SPŠ STROJNÍCKA, DUKLIANSKA 1, PREŠOV,
0915 935 363, 0948 278 847

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

OBKLADY, DLAŽBY, OMIETKY,
SADROKARTÓNY A POD.

83-0312

PRACUJ
U NÁS

83-0314

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

A REKONŠTRUKCIE

85_0005

HĽADAJ
NÁS AJ NA

FRÉZOVANIE-VLOŽKOVANIE
CELOROČNE

