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Priemyselný areál Šalgovík

AJA Prešov, s.r.o.

Týždenne do 42 845 domácností

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.

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

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

Bukové palivové drevo
DOVOZ ZDARMA

83-0015

84-0002

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

83-0003

od 38 €

0918 217 665

83-0333

83-0004

rýchlo a lacno

27-0017-49

SERVIS
OKIEN

Nezmeškajte posledné
kolo dotácií!

PO19-36 strana-

83-0260

83-0324

+421 908 405 606

1

redakčné slovo / služby, bývanie

DISTRIBÚCIA (42.845 domácností)
párny týždeň: Nižná Šebastová,
Prešov, Fričovce, Kapušany, Kendice, Ľubotice, Veľký Šariš, Orkucany, Sabinov, Lipany, Ľubotice
nepárny týždeň: Nižná Šebastová, Prešov, Drienov, Drienovská
Nová Ves, Dulova Ves, Fintice,
Haniska, Lemešany, Ličartovce,
Malý Šariš, Močarmany, Petrovany, Široké, Župčany, Brezovica,
Kamenica, Pečovská Nová Ves,
Šarišské Michaľany

Sabinov

Prešov

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

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Slovenčina naša
Nie dopad, ale vplyv,
dosah, účinok. Nie doprovod, ale sprievod.

50.530
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35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

83-0007

U VÁS DOMA strojom KARCHER.
Hľadáme:

BYTY, DOMY,
POZEMKY
0948 501 772 I

alena.novakova@century21.sk

JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ

ÚVERY

ÚČTOVNÍCTVO

A HYPOTÉKY

Akcia do 30.9.2019,
NA NOVÉ ZMLUVY
pre rok 2019

Ponuky sú už od:

0917 309 103

ZĽAVA- 30%
0917 309 103
PREKLADY
A TLMOČENIE

presovsko.sk

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

TAL, ANJ- konverzácia rodený hovorca

AKCIA 270€
kovanie ZDARMA
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

Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY
Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

AJ
VÍKENDY

zameranie ZDARMA

Tel./fax: 051 7765 451, 0949 056 793

Otvorené: Po, Ut, Št 9.00 - 17.00, Str 8.00 - 18.00 Pia 9.00 - 16.00

22

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja
aj na splátky

JESENNÁ AKCIA

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

VONKAJŠIE ŽALÚZIE

-32%

VONKAJŠIE ROLETY

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

-30%

83-0005

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

0905 186 136

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

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

bytov, domov, ﬁriem

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

UPRATOVANIE

Hypotéka od 0,89 % p.a.,
Spotr. úver od 3,88 % p.a.,

Pekný septembrový
týždeň vám želá

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

sedačiek, kobercov, áut

83-0294

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

TEPOVANIE

83-0304

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

dvanásť bodov. Hneď na prvom mieste
stálo: „Oddanosť veci komunizmu, láska
k socialistickej vlasti.“ A na jedenástom
zas - „nezmieriteľnosť voči nepriateľom
komunizmu“.
Zaoberajúc sa dianím i verejným
myslením na Slovensku, v krajine, kde zo
štyroch občanov sa takmer traja hlásia
k viere, ktorá učí hore uvedené princípy,
je smutné zistenie, že mnohí z nich ešte
stále zároveň prejavujú oddanosť moci
podľa komunistického kódexu. Nejak sa to
vzájomne bije. A niečo z toho musí byť falošné. Desatoro cirkvi a morálny kódex budovateľa komunizmu nemožno vyznávať a
dodržiavať zároveň. A ak už aj ten morálny
kódex, tak prečo nie práve body sedem až
deväť? „Poctivosť a pravdivosť, mravná
čistota, prostota a skromnosť vo verejnom
i súkromnom živote. Vzájomná úcta v rodine, starostlivosť o výchovu detí. Nezmieriteľnosť voči nespravodlivosti,
príživníctvu, nestatočnosti,
karierizmu.“ To sa akosi
nehodí? To sú iba „drísty“?
Tak ako je to u nás s tým
uctievaním bohov?

83-0007

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Podľa knihy Exodus (Druhá kniha Mojžišova) a knihy Deuteronómium (Piata
kniha Mojžišova) bolo predchodcom
dnes známeho Desatora o niečo viac
prikázaní. Aktuálne znenie podľa Katechizmu katolíckej cirkvi, tzv. katechetická formula, má však desať bodov.
Toľko stručná štatistika.
Podľa sčítania ľudu z roku 2011 sa k
Rímskokatolíkom hlásia 3 347 277 (62 percent) obyvateľov, k evanjelikom sa hlási
316 250 (5,9 percenta), a ku gréckokatolíkom – 206 871 (3,8 percenta) obyvateľov
. Takéto sú počty príslušníkov troch najväčších náboženských vyznaní na Slovensku. Výsledky spracoval Štatistický
úrad SR. Toľko ďalšia štatistika.
Či už Exodus, alebo Deuteronómium,
ako súčasť Biblie a tak isto aj Desatoro
majú hneď na začiatku súpisu prikázaní
nasledujúce slová: „Nebudeš mať iných
bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani
nijakú podobu toho, čo je hore na nebi,
dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!
Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo
ja som Hospodin, tvoj Boh. Ja som Pán,
Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov
okrem mňa, aby si sa im klaňal.“
Nahliadnime však aj do iného „desatora“ - do Morálneho kódexu budovateľa komunizmu. Tento dokument mal

46-04

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 30.9. 2019
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Redakcia:

Nebudeš mať iných bohov

66-0002-1
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24-0091

PREšovsko

Slovenčina naša
Nie dopad, ale vplyv,
dosah, účinok. Nie doprovod, ale sprievod.

Slovenčina naša
Nie jedná sa o niečo, ale ide
o niečo. Nie jednať, ale konať, robiť, počínať si.

TM

83-0337

TM
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Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

TIKU POTRAVINY. ĎAKUJEM tč
00421 948 710 036

02 AUTO-MOTO / iné

13 RôZNE / predaj

»Predám VSTREK. ČERPADLO
MN AVIA PP4M7P1c,REGULÁTOR RV NM 250 1900, č.t.
0902 645 142
»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

»GRAMOFÓNOVÉ
0911 565 876

PLATNE

14 RôZNE / iné

15 HĽADÁM PRÁCU

05 DOMY / predaj

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

06 POZEMKY / predaj
»Predám pozemok vo Finticiach. Cena dohodou Kontakt: 0905 904 780
»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

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»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 KOZME-

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

16 ZOZNAMKA
»Ozve sa dáma menom
Zuzana, ktorá bola v OAZE v
PO, od 24.6. do 3.7.2019 na
c.t. 0940 357 309
»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

Chcete si
podať
inzerát?

Blaško - FaP
BEZPEČNOSTNÉ DVERE
BEZPEČNOSTNÉ
DVERE

NAJVÄČŠÍ PREDAJCA

bezpečnostných dverí v Prešove

TREZOROVÉ
SYSTÉMY
INTERIÉROVÉ
DVERE

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

WWW.SHERLOCK-PRESOV.SK

83-0191

04 BYTY / prenájom

83-0147

»Kúpim staré zlaté zuby,
zlaté a strieborné mince a
hodinky OMEGA, bodáky,
nem. helmy 0907 166 358
»Zbieram perá a pohľadnice
z miest. č.t. 0915 905 037
»Kúpim hodinky Schaffhausen. tel. 0944 137 683
»Predám strešný nosič na
Hondu Civic, oceľovú žumpu a poklop na studňu.
Prešov ul. Strojnícka 26.
Kontakt 0905 600 177
»Kúpim čsl. letecké a výsadkárske odznaky a i.
0907 910 755

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.

85_0525, 85_0529

03 BYTY / predaj

Najčítanejšie regionálne noviny
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služby, bývanie

VÝKUP POUŽITEJ
POĽNOHOSPODÁRSKEJ TECHNIKY

0948 283 110

83-0321

Viac na tel. č. 0917 277 606

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

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

83-0001

značky Zetor, JCB manitou, UNC 060,
Locust, Bobcat.

presovsko.sk

Michňák
Žalúzie

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

TRAKTORY, MANIPULÁTORY, NAKLADAČE

5

83-0335

PREšovsko

www.cyklosportlipany.sk

ZĽAVA 10%

83-0334

PONÚKAME:

Odborné poradenstvo
Kvalitu za rozumnú cenu
Predaj a servis

WWW.ALUFER.SK

0919 210 777

83-0116

HLINÍKOVÉ OKNÁ

VÝPREDAJ BICYKLOV

www.regionpress.sk

Staré dvere?

1 000 modelov
od štandardných
po exkluzívne

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

predtým

83-0336

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

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










83-0289

61_0215

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





    

!" #$%#  ##&''
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Spoločnosť HORNBACH otvorí
svoju štvrtú predajňu na Slovensku
Spoločnosť HORNBACH otvorí 11. septembra 2019 v Prešove svoju štvrtú predajňu na Slovensku. Stane sa prvým operátorom novovybudovaného Hobby Parku Sekčov. Na ploche viac ako 15 tisíc m2 ponúkne domácim majstrom aj profesionálom nielen potrebný materiál na ich projekty, ale
aj odborné poradenstvo. Do regiónu priniesla viac ako 100 nových pracovných miest.
va k úspore energie a trvalej udržateľnosti. „Prešov je
prvou predajňou Hornbachu, ktorú sme kompletne
vybavili LED osvetlením, ktoré šetrí energiu a zároveň
má dlhšiu životnosť ako bežné osvetlenie. LED osvetlenie nájdete pri regáloch vnútri predajne, ale je použité
aj na osvetlenie vonkajších reklamných plôch,“ hovorí
Ralf Kunz, člen predstavenstva Hornbach Immobilien
AG. „Spojením systému inteligentného riadenia budovy, ktoré využíva denné svetlo prichádzajúce do budovy
cez sklenené kupoly zo strechy, v kombinácii s umelým
osvetlením, sa vytvára nielen pre našich zákazníkov,
ale aj zamestnancov, príjemná atmosféra. Zároveň tým
znižujeme spotrebu elektrickej energie,“ dodáva. Ďalší
zdroj úspor energie predstavujú vzduchotesné steny
budovy, systém tepelnej rekuperácie a vzduchotechnika.

Nákupná zóna
v zelenej lokalite
Jaroslav
Paděra
Spoločnosť HORNBACH si pri tejto príležitosti
zároveň pripomenula 15 rokov od otvorenia svojho
prvého marketu na Slovensku. „Chceme byť bližšie
zákazníkom na východnom Slovensku. Veríme, že nová
predajňa v Prešove posilní pozíciu našej značky na trhu.
Chceme osloviť aj tých najnáročnejších zákazníkov, a to
najmä najširšou ponukou tovaru, príjemným prostredím a ústretovou obsluhou. Náš vyškolený personál
dokáže zákazníkom v ich projektoch odborne poradiť,
či už v segmente stavby, rekonštrukcie alebo záhrady,“
hovorí Jaroslav Paděra. „Na Slovenskom trhu vnímame potenciál rozvoja, a preto plánujeme v budúcnosti investovať do výstavby ďalších marketov. Na každú
našu lokalitu sme hrdí a sme si istí, že to tak bude aj
v budúcnosti. Trvalý úspech nemožno dosiahnuť cez
noc. Ako pri stavbe vlastného domu, aj tu sa v každej
lokalite dôkladne overuje kvalita a potenciál rozvoja. Aktuálne je v procese plánovania nová predajňa
v Nitre, ale stále hľadáme vhodné pozemky aj v ďalších
mestách.“ dodáva Jaroslav Paděra.

Bližšie k domácim
majstrom aj profesionálom

Spoločnosť HORNBACH patrí k priekopníkom v DIY
a drží krok so stúpajúcimi nárokmi svojich zákazníkov.
Dôkazom toho je aj prešovská predajňa, ktorá prispie-

Na pozemku s rozlohou 50 000 m2 vznikla zelená
plocha, ktorú do budúcna plánuje mesto v spolupráci s organizáciou Cyklistika pre všetkých využiť na
výstavbu cyklo bmx dráhy, ktorú budú môcť využiť
všetci nadšenci cyklistiky. „Je to ukážkový príklad,
ako môže investor priamo pomáhať pri rozvoji doplnkovej infraštruktúry v meste. Pozývam preto obyvateľov
takmer 30-tisícového sídliska Sekčov, aby trávili voľné
chvíle na bicykli v atraktívnom priestore povodia rieky
Sekčov,“ dodáva Matúš Goga, riaditeľ neziskovej organizácie CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH a koordinátor
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Prešovskom
a Košickom samosprávnom kraji.

HORNBACH prispieva
k ochrane životného
prostredia
„Vznik novej oddychovej zóny pri našej predajni má
pre nás hlboký význam. Uvedomujeme si zodpovednosť
za svoje okolie, a preto neustále kladieme veľký dôraz
na spoluprácu s dodávateľmi, ktorí dodržiavajú prísne smernice týkajúce sa ochrany životného prostredia
a trvalej udržateľnosti. HORNBACH sa aktívne angažuje v otázkach životného prostredia a sociálne udržateľného lesného hospodárenia,“ objasňuje Jaroslav
Paděra.
Prešovčania môžu napríklad priamo na predajni
využiť zberné miesto pre elektroodpad. Zberné miesto
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bude otvorené vždy počas otváracích hodín marketu. Ponúka sa tiež možnosť použiť koše na separovaný odpad za pokladňami na vyhodenie obalu zo
zakúpeného tovaru. „Zákazník môže tovar rozbaliť
priamo na predajni a obal zahodiť do naňho určeného
koša. Domov si tak neprinesie žiaden odpad, iba samotný tovar. K prípadnej reklamácii sa obal výrobku
nevyžaduje,“ upozorňuje David Kolář, marketingový
riaditeľ spoločnosti HORNBACH pre Slovenskú a Českú republiku.
Spoločnosť HORNBACH potvrdila svoj zodpovedný
prístup k ochrane životného prostredia a v spolupráci
s mestom Prešov rozmiestni v rámci jesenného upratovania veľkoobjemové kontajnery. Obyvatelia sa tak
môžu zbaviť rozmerného odpadu, či už z domácnosti
alebo svojho okolia. Počas štyroch týždňov budú kontajneri striedavo pristavované v jednotlivých mestských častiach.
HORNBACH už v marci 2016 vyradil zo svojej ponuky celý rad prípravkov na likvidáciu buriny obsahujúci glyfosát, akými sú napríklad Roundup (v pôvodnom
zložení), Dominator alebo Kaput, teda najpoužívanejšie herbicídne prípravky. Následne prišlo k úplnému
vyradeniu prípravku s obsahom Neonikotinoidu, ktorý má devastujúce účinky na včelstvo. Tento krok je
logickým vyústením snahy HORNBACHu, ktorý chce
fungovať v súlade so životným prostredím a nechce
prispievať k poškodzovaniu zdravia svojich zákazníkov a spoluobčanov.

Rozvoj infraštruktúry

Aktivita developera v lokalite priniesla so sebou
aj zlepšenie mestskej infraštruktúry. Rusínska cesta
je známa najmä svojou zaťaženosťou tranzitnou dopravou, kvôli čomu sa dlhodobo vytvárajú zápchy.
Problém si uvedomovali aj zástupcovia spoločnosti
Atrios. „Kľúčovým momentom developmentu obchodnej zóny Hobby Parku Sekčov a jeho budúceho úspešného fungovania bolo a je kvalitné dopravné napojenie
zo silno frekventovanej Rusínskej ulice, ktorá tvorí hlavnú spojnicu medzi centrom mesta a sídliskom Sekčov.
Naša spoločnosť v koordinácii s mestom Prešov a SSC
investovala do vybudovania novej svetelnej križovatky
a rozšírenie Rusínskej ulice na 4 pruhy, viac ako 1 milión
eur,“ dodáva Vladimír Jakša. Toto opatrenie by malo
zlepšiť dopravnú situáciu v danej lokalite.
Hobby Park Sekčov sa postupne rozrastie aj o ďalšie dva obchodné domy – predajňu nábytku a bytových doplnkov. Prešov tak získa ďalších 12 000 štvorcových metrov maloobchodnej plochy.

83-0322

Novú predajňu v Prešove na Rusínskej ceste slávnostne otvorili Jaroslav Paděra, konateľ spoločnosti
HORNBACH pre Slovenskú a Českú republiku, Ralf
Kunz, člen predstavenstva Hornbach Immobilien AG
z Nemecka a Gabriel Süč, riaditeľ novootvorenej predajne. Stavebné a záhradné centrum dopĺňa železiarstvo, centrum farieb, sortiment pre vybavenie kúpeľní
a kuchýň, či drive-in výdajňa stavebného materiálu.
Samozrejmosťou je aj odborné poradenstvo vyškoleného personálu. Pred predajňou majú zákazníci k dispozícii viac ako 200 parkovacích miest.

zamestnanie

POŽADUJEME:

- žiadne vstupné poplatky
- trvalú prácu na nemeckú zmluvu
- výhodné platové podmienky, min. 9,27 eur/hod
- daňové bonusy v Nemecku
- ubytovanie zabezpečené
- cesta do/z práce zabezpečená, výhodou vlastný automobil
- nemecký jazyk nie je potrebný
- príplatky za nadčasy, nočné, soboty, nedele, sviatky
- rodinné prídavky v Nemecku po odpracovaní 3 mesiacov

-chuť pracovať
-dobrý zdravotný stav
-vek do 57 rokov
-schopnosť pracovať na smeny

Viac info Vám poskytnú
naše pracovníčky.

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

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

76-0009

garancia platu 1000 €/mes.

TU

Ponúkame prácu v zabehnutej reštaurácií
v Bratislave na TPP, voľné pracovné pozície Prax v kuchyni nutná. Nástupný plat od 950 eur.
Životopis môžete zaslať mailom

mohla
byť
Vaša
reklama

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

Info: 0905 719 145

62-0059

pomocný kuchár, grillman, kuchár .

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

Stavebná ﬁrma HĽADÁ

ŽELEZIAROV

do panelárne
v Nemecku.

TPP, 2300€/mes. netto

ZDARMA

doprava + ubytovanie
...........................

0911 100 306

83-0137

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

0903 404 935

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

prijme do TPP aj živnostníkov

TANEČNICE / STRIPTÉRKY
Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

79-0301

Kontakt: +421 908 257 036, bramiplus.sro@gmail.com

51-0017

83-0328

VOLAJTE: 0907 616 524

PONÚKAME:

45-0273

presovsko.sk

85-0448

PLAT: 7,00€/hod.

Práca v Prešove.
Dávame zálohy, výplaty platíme načas.

Spoločnosť Brami Plus Vám ponúka prácu v Nemecku v renomovanej
potravinárskej nemeckej ﬁrme. Ide o trvalý pracovný pomer.

Príjmeme na prácu v SR

tel.: 0917 393 957

I MURÁRA I

CHCETE PRACOVAŤ V NEMECKU NA NEMECKÚ PRACOVNÚ ZMLUVU?

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

ZATEPĽOVAČOV
MURÁROV

Súkromná spoločnosť príjme

PRÁCA V NEMECKU

Spoločnosť z PO

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

0904 996 772
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83-0290

PREšovsko

ZTS Sabinov, a.s. prijme do zamestnania:
Nástrojár

Požiadavky:
- SOU, SŠ , elektro
- Osvedčenie na vykonávanie činnosti - podľa vyhl. č. 508/2009
- §21,§22, §23 - výhodou
- Znalosť diagnostiky a údržby strojov - výhodou
- skúsenosti s opravou a údržbou strojov - výhodou
Náplň práce:
- Zabezpečovanie plynulej prevádzky strojov a zariadení
- Opravy a údržba strojov, zariadení,
- Vykonávanie preventívnej a kontrolnej údržby
Ponúkame:
- stabilita (aj vyžadujeme),
- kariérny rast
- motivujúce ﬁnančné ohodnotenie
- sociálny program

Požiadavky:
- SOU, SŠ – strojárstvo
- Znalosť čítania výkresovej dokumentácie
- Práca s meradlami
- Skúsenosti s prácou na strojoch a zariadeniach v stroj. výrobe
Náplň práce:
- Výroba špeciálneho náradia, prípravkov, súčiastok
a náhradných dielov podľa výkresovej dokumentácie
- Zhotovovanie prototypových dielcov,
- Opracovávanie výrobkov brúsením ostrením,
frézovaním, sústružením, vŕtaním...

Platové podmienky:
- Nástupný plat od 4,03 – 5,22 €/ hod.
podľa prac. skúseností
- Hodnotiaci príplatok do výšky 170 €
- Odborné interné a externé zaškolenie
Termín nástupu je ihneď príp. dohodou.

Termín nástupu je ihneď príp. dohodou.

V prípade záujmu nás kontaktujte.

V prípade záujmu nás kontaktujte.

Ponúkame:
- stabilita (aj vyžadujeme),
- motivujúce ﬁnančné ohodnotenie
Platové podmienky:
- Úkolová mzda od 3,57 – 4,42 €/ hod
v závislosti od prac. skúseností
- Príplatok za plnenie výkonových noriem
- Osobné hodnotenie až do výšky 200 € pravidelne mesačne
- Príplatky v zmysle ZP
- Odborné zaškolenie na pracovisku
- Sociálny program
- Príspevky na DDS
- Priemerný zárobok cca 950€/ brutto

Kontakt: Mgr. Monika Urdová, ZTS Sabinov, a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov
Tel. č.: 0918 734 652, 051/4561 221 I E-mail: person@ztssabinov.sk
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Požiadavky:
- SOU, SŠ – strojárstvo
- Znalosť čítania výkresovej dokumentácie
- Práca s meradlami
- Skúsenosti s prácou na strojoch a zariadeniach v stroj. výrobe
Náplň práce:
- Práca na CNC kovoobrábacích strojoch
(riadiaci systém Fanuc, Siemens, Heidenhein)
- Zhotovovanie dielcov podľa technickej dokumentácie,
- Zodpovednosť za kvalitu odvedenej práce
- Samostatnosť, spoľahlivosť.

Ponúkame:
- stabilita (aj vyžadujeme),
- kariérny rast
- motivujúce ﬁnančné ohodnotenie
Platové podmienky:
- Nástupný plat od 4,03 - 5,22 €/ hod.
- Príplatky za atypickú prácu
- Osobné hodnotenie až do výšky 120 €
- Odborné zaškolenie
- Sociálny program
- Príspevky na DDS

Operátor CNC strojov
(sústružník, frézar, brúsič)

Termín nástupu je ihneď príp. dohodou.
V prípade záujmu nás kontaktujte.
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83-0299

Elektroúdržbár strojov
a zariadení
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zaujalo nás
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ZAUJALO NÁS

Na slovensko-českom pomedzí pribudla vzácnosť

Nová vlčia rodina v Javorníkoch
Ochranári prišli pred pár dňami s
veľmi potešujúcou správou. V pohorí na česko-slovenskej hranici v
Javorníkoch sa im podarilo zdokumentovať veľkú vzácnosť. Pribudla
tam vlčia rodina.

Podľa ochranárov sa vlčia svorka
usadila na česko-slovenskom pomedzí
ešte v roku 2018. Počas tohtoročnej jari
priviedla na svet vĺčatá. Ide pritom o
prvé potvrdené rozmnožovanie vlkov
v tejto oblasti od deväťdesiatych rokov.
„Ochrana vlka obyčajného je jednou
z priorít v Chránenej krajinnej oblasti
Kysuce, čomu nasvedčuje aj jeho celoročná ochrana na takmer celom území
správy,“ hovorí zoológ Peter Drengubiak zo Štátnej ochrany prírody SR,
Správy CHKO Kysuce. Reprodukcia a vlčie prírastky v Javorníkoch podľa neho
naznačujú, že potenciál pre život vlka v
tomto pohorí nepochybne existuje. „Je
však na nás, ako sa k tejto situácii postavíme. Aj preto Správa CHKO Kysuce
listom oslovila príslušné lesné úrady,
ktoré majú kompetenciu usmerňovať Vĺčatá spoznávajú svoje okolie.
činnosť užívateľov poľovných revírov
v Javorníkoch. Cieľom je zabezpečiť tomu neveril, že ešte niečo podobné v
ochranu vlka v Javorníkoch nielen na živote zažijem a predsa, stalo sa,“ nepapieri, ale aj priamo v teréne,“ dodáva skrýva ochranár radosť.
P. Drengubiak.

tak raňajky zleteli z kolien a vrhol som
sa po ďalekohľad. Nemýlil som sa. Už s
ďalekohľadom v ruke sme ten istý zvuk
začuli ešte raz a prichádzal od šteniat,
ktoré sa rýchlym krokom presúvali ako
Pozorovať správanie vlčej
vláčik, jedno za druhým do blízkeho
rodiny berie dych
Vlčiu rodinku pozorovali
priamo v teréne
Peter Drengubiak priznáva, že mož- lesa. Bolo zjavné, že sa v lese objavil
Vďaka intenzívnemu monitoringu sa nosť opäť pozorovať vlčiu rodinu a jej jeden z dospelákov, toho sme však
ochranárom z CHKO Kysuce podarilo správanie bolo preňho veľmi silným nevideli. Mali sme tak konečne možspoločne s českými kolegami z Hnu- zážitkom. Prezrádza, že mláďatá vlkov
tia DUHA a ďalšími spolupracovníkmi si vedia pospať a preto bola ich aktivirozmnoženie vlčej svorky dokonca aj
Ochranárom sa podarilo nakrútiť aj
odpozorovať a zdokumentovať priamo v
krátke video vlčej rodinky a všetci
teréne. „Nízka početnosť, veľké domovzáujemcovia si ho môžu pozrieť tu:
ské okrsky, plachosť a opatrnosť nám
https://www.youtube.com/watch?tineumožňujú stretnúť vlka, alebo rysa
me_continue=4&v=l1nObgxd6p4
každý deň. Preto keď k takejto situácii
dôjde, máme ten pocit malého dieťaťa,
ktoré dostalo pod stromček vytúženú ta zväčša pozorovateľná približne od
hračku,“ rozrozpráva sa P. Drengubiak. ôsmej hodiny rannej. Jedného dňa, však
„Sú to silné a vzácne okamihy, preto tomu bolo inak. „Ani o deviatej ba ani
nemusím veľmi rozmýšľať, aby som si o desiatej nič. Tak sme sa aj s kolegom
spomenul na predposledné takéto po- Michalom rozhodli, že sa naraňajkujezorovanie. Bolo to v roku 2012, kedy sme me. Sediac na pňoch vnímajúc v lete už
spolu s kolegyňou mali to šťastie natra- vzácne spevy vtáctva a vôňu rána, sme
fiť na vlčiu rodinu so štyrmi mláďatami. zaregistrovali zvláštny zvuk. V hlave Vlčiu rodinu budú ochranári chrániť.
Zážitok to bol neopísateľný. Veľmi som som ho nevyhodnotil ako známy zvuk a
nosť vidieť naraz všetky mláďatá, lebo
zvyčajne sa mimo ležovisko objavili
len niektoré jedince, ktoré sa oddávali
vlčím hrám. Tomu, že posledné mláďa
zaostávalo za ostatnými asi tak dva metre som neprikladal žiadnu váhu. Čas na
hodinkách 10.15,“ popisuje ochranár
sled udalostí.

Pozorovanie správania vlčej rodiny.

lesa. Radosť z neho zrovna nesálala,
„sám doma“, bez súrodencov a rodičov. Čas plynul a v podmienkach, kedy
už bol naozaj problém niečo cez ďalekohľad vidieť ,osamotené vĺča som stále pozoroval, sa z blízkeho lesa ozvalo
vytie. Bolo úplné bezvetrie, a zo záveru
doliny, kde sa zvuk dobre šíril sa ku mne
dostali hlasy dospelých vlkov a vzápätí i

mláďat. Posledné okamihy svetla mi dopriali vidieť siluetu osamelého vĺčaťa,
ako sa ženie smerom do lesa, za hlasmi
svojej rodiny,“ netají Peter Drengubiak
nadšenie.

Rodinu budú chrániť

V najbližšom období sa budú ochranári snažiť zabezpečiť v čo najväčšej
Bežalo za svojou rodinou
možnej miere to, aby rodina zostala ro„Od chvíle, ako sa presunuli mláďatá dinou. „Prirodzenú úmrtnosť neovplyvdo lesa sa neudialo dlho nič. Až o 13.35 z níme, no pokúsime sa ovplyvniť aspoň
lesa vybehlo jedno z nich. Čakali sme aj tú prípadnú neprirodzenú. Držte rodine
ostatné, ale nič. Zrejme išlo o to posled- palce, nech ich obchádzajú choroby,
né, zaostávajúce mláďa, ktoré nestíhalo pytliaci a majú vždy dostatok potravy,“
za svojimi rovesníkmi. Až do večera sa odkazuje zanietený ochranár.
opäť pokoj. Osamotené mláďa sa strieFoto autor: Peter Drengubiak
davo prechádzalo a ležalo na okraji
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

PO19-36 strana-

8

služby, bývanie, zdravie

PREšovsko

9

PRÍĎ TRÉNOVAŤ K NÁM,
TRÉNINGY PO CELOM PREŠOVE.

87-0012

NÁBOR UŽ OD 3 ROKOV !!!

84-0022

presovsko.sk

STOLÁRSTVO
NA MIERU

PREPICHY
POD CESTY
62-0008

0944 937 521

85_0521

INTERIÉR
EXTERIÉR

TEST ZDRAVIA

Biorezonančné vyšetrenie celého tela 12 eur

JEDNOHROB 65 € DVOJHOROB 100 €

99-0140

DOPRAVA ZDARMA!

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

Objednajte sa na:

99-0042-16

ČISTENIE HROBOV

0944 535 568

CIA
0949 765 613 LETNÁ AK

27-0033-12

OBNOVA STRIECH

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
ka
Reálna záru
TESÁRSKE PRÁCE
12 rokov
OBHLIADKA ZDARMA
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62-00012

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

právnik radí, ACN / zamestnanie

10

Zmluva
o zriadení vecného bremena
Vecné bremená predstavujú veľmi významný zásah do súkromných práv, a to
napríklad do vlastníckeho práva iných
subjektov. Vecné bremeno môže vzniknúť len vo vzťahu k nehnuteľnej veci.
Vecné bremeno obmedzuje vlastníka
nehnuteľnosti v prospech niekoho iného
tak, že je povinný niečo strpieť, niečoho
sa zdržať alebo niečo konať. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu môže byť spojené s určitou vecou, ako napríklad právo
prechodu cez susediaci pozemok. V tomto
prípade toto právo z vecného bremena prechádza s vlastníctvom veci na ďalšie osoby,
ktoré sa stanú vlastníkmi a teda povinnými
z vecného bremena. V uvedenom prípade
ide o časovo neobmedzené právo oprávneného z vecného bremena. Rozdielna situácia nastáva, ak je vecné bremeno spojené
s určitou osobou, napríklad v prípade práva
doživotného užívania bytu, pretože toto
právo patrí vždy len konkrétnej osobe.
V tomto prípade ide o časovo obmedzené právo a neprechádza na právneho
nástupcu osoby oprávnenej z vecného
bremena. Vecné bremená môžu vzniknúť
písomnou zmluvou, na základe závetu
v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona.
Pre zmluvu o zriadení vecného bremena je
zákonom stanovená písomná forma, a to
z dôvodu závažnosti obsahu a aj právnej
istoty oboch zmluvných strán vzhľadom

k požiadavkám vyplývajúcim z evidencie
vzťahov k nehnuteľnostiam. V zmluve musia byť vymedzené zmluvné strany, kto je
povinným a kto oprávneným z vecného
bremena, taktiež obsah vecného bremena,
predmet vecného bremena, pri ktorom je
potrebné podrobne špecifikovať nehnuteľnosť, na ktorú sa vzťahujú práva zodpovedajúce vecnému bremenu.
V zmluve je tiež potrebné uviesť či ide
o vecné bremeno vzťahujúce sa k nehnuteľnosti alebo ku konkrétnej fyzickej alebo
právnickej osobe. Zmluva by mala ďalej
obsahovať aj údaj o dobe trvania vecného
bremena. Zmluvu o zriadení vecného bremena môže z pozície povinného z vecného
bremena uzatvoriť len vlastník nehnuteľnosti, ku ktorej sa vecné bremeno viaže.
Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho
vecnému bremenu je potrebný vklad do
katastra nehnuteľností. Až na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu
vydaného okresným úradom, katastrálnym
odborom, nastávajú vecnoprávne účinky
zmluvy, a teda vznikne právny vzťah založený zmluvou.

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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Aká cenná je (nám) naša viera?
Zakladateľ nadácie ACN – Pomoc
trpiacej Cirkvi páter Werenfried
van Straaten raz rozprával o stretnutí
s istým českým kňazom, ktorého po
Pražskej jari pozval na dvojmesačnú
návštevu na Západ, aby spoznal život
Cirkvi v slobodnom svete.
Pri rozlúčke tento kňaz vyslovil
zarážajúce slová: „Dvanásť rokov
som bol vo väzení, pretože som bol verný Rímskokatolíckej cirkvi. Mučili ma,
pretože som nechcel zaprieť pápeža.
Dnes mám pre svoju vieru podlomené
zdravie. No táto viera mi vždy poskytovala pokoj a istotu a vďaka tomu boli
roky žalára najšťastnejšie v mojom živote. Vy ste však stratili pokoj v Bohu,
lebo ste podkopali svoju vieru, takže
vám už viac neposkytuje istotu a bezpečie. Vo svojej slobode vyhadzujete
na smetisko to, za čo sme my znášali
represálie. Západ ma sklamal. Radšej
chcem stráviť ďalších dvanásť rokov
môjho života v komunistickom väzení, než tu s vami zostať dlhšie.“
Tento pálčivý úsudok svedka prenasledovanej Cirkvi sa stal aj pre nás na
Slovensku po 30 rokoch od pádu komunizmu veľmi aktuálny a apeluje na
našu slobodu a svedomie. Dnes nám
v našej krajine nehrozí nebezpečenstvo, že budeme uväznení alebo zabití
pre svoje vierovyznanie. Avšak každý
deň je naša viera skúšaná. Žiť svoju
vieru v tomto čase úprimne a autenticky, to znamená byť pripravený

znášať ironické, v lepšom prípade
„súcitné“ posmešky „modernej
spoločnosti“. Tiež patrí k všeobecnému koloritu mnohých súčasných
masovokomunikačných prostriedkov
relativizovať a sarkasticky podkopávať
hodnoty a pravdy viery, ktoré donedávna boli piliermi spoločnosti. Praktizujúci veriaci má často nálepku spiatočníka a reakcionára, ktorý už nemá miesto
vo verejnom živote a v novodobej
spoločnosti. Čoraz ťažšie je verejne
sa priznať k svojej viere, modliť sa,
spovedať sa, chodiť na svätú omšu,
brániť manželskú vernosť a rodinu,
nebáť sa mať viac detí.
Ale čím ťažšia je situácia, tým viac
sa ukáže, aká cenná je nám naša viera, či sme pripravení za ňu dokonca
i trpieť. Svedectvo dnešných prenasledovaných kresťanov a mučeníkov nám
má pomôcť, aby sme nezatrpkli voči
okoliu a neušli zbabelo z boja, ale aby
sme boli stále pripravení odvážne sa
obhájiť pred každým, kto nás vyzýva
zdôvodniť nádej, ktorá je v nás (1 Pt 3,
15). Nech dedičstvo našich vyznávačov
a mučeníkov, ktorí položili život za našu
vieru a slobodu, nevyjde naprázdno.
Viac o nadácii ACN, o aktuálnych
projektoch pre trpiacich a prenasledovaných kresťanov a o možnostiach ich podpory sa dozviete na
www.acn-slovensko.org.

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN

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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ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením
Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?

Kontakt: 0905 299 414, 0905 830 805

57-0026-3
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku

Materiály:
HLINÍK, DREVO
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Áno, pre Nás to nieje problém. Presvedčte sa sami www.montter.sk

montter@montter.sk

27-0017-48

0918 217 665
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0919 370 730 0919 383 363

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

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

Novela zákona o pohrebníctve

Inšpekcia upozorňuje na implementáciu kritického myslenia do
vyučovania. Dá sa súhlasiť. Trpíme tým, ako ďaleko je spoločnosti
vzdialený kritický prístup k informáciám. Najmä tými, ktorí školstvo
nepoznajú.
Ministerka sa marketingovo chváli
zvýšením platov, najmä začínajúcim
pedagógom. Niet pochybnosti, že ide o
symbolické navýšenie, ktoré sa pekne
vyníma, keď ho premeníme na percentá. Aká priehľadná manipulácia! Verejnosť má tak pravidelne pocit, že učitelia sú dávno za vodou. Bez zamyslenia.
Médiami opakovane znie, že sa najvýraznejšie zvyšujú platy, že sa motivujú
učitelia. Vynikajúci spôsob budovania
užitočného antagonizmu k učiteľom.
Čo my učitelia vlastne chceme?
Aj podľa skúseností riaditeľov vieme, že symbolické zvýšenie platov motivácii pracovať v školstve nepomohlo.
Najmä nie absolventom, ktorí z dôvodu
nedostatku práce migrujú do bratislavských škôl, no často v hlavnom meste
„neprežijú“. A ak by si kompetentní
uvedomili, že plat nemá byť len na prežitie, ale dôstojné žitie, tak ich mediálne výkriky o zvyšovaní by sa hanbili
prezentovať. Možno.
Peniaze však sú! Aj na dôstojné
oceňovanie učiteľov. Ale to by ministerstvo nemohlo mrhať prostriedky
na úplne zbytočné viac politické ako
odborné aktivity. Najnovšie na vytvo-

Vláda Slovenskej republiky schválila
návrh novely zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve. Novela právnej normy bude predložená na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky.

renie portálu za takmer 20 miliónov
eur. Portálu, rozumej webovej stránky,
s učebnými témami v storočí, keď sa dá
všetko vygúgliť. V situácii, keď sa už
predtým mrhalo na podobné projekty.
Keby sa táto suma rozdala učiteľom,
keby sa nastavili kritériá odmeňovania
aktivít učiteľov, ako to robí nové vedenie bratislavskej župy, vyučovanie by
sa skvalitnilo viac ako zbytočnou investíciou do ďalšieho webu. Na jedného učitelia by zostalo cca 357 €. Riaditeľ
školy s cca 25 pedagogickými zamestnancami by tak mal na odmeňovanie
8925 eur, ktoré by využil rozumnejšie
a motivujúcejšie. Takto by sme mohli
počítať rôzne premrhané prostriedky,
ktoré minimálne pozdvihli kvalitu
vzdelávania. Efektivita ministerských
rozhodnutí je však dlhodobo nízka.
Nie je to len o peniazoch. Veľa
kvalitných ľudí pracuje v školstve aj
bez dôstojného platu. Vyšší plat nezachráni nechuť pracovať v oblasti, ktorá
neraz súvisí s učením minimálne. Na
prvom mieste sú druhoradé, no povinné a množiace sa činnosti, ktoré vlády
položili na piedestál, hoci sú retardérom učiteľstva. A to učiteľstvo sa tak
nejako vníma ako poslanie byť so žiakmi, dávať im svoje skúsenosti a plniť
pradávne humanistické ciele školy. Nie
ukájať potreby úradníkov, pre ktorých
sme percentá.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ

skutočnosti), v akej je možné požiadať
o vydanie potrateného ľudského plodu
alebo predčasne odňatého ľudského
plodu. Časové obmedzenie tohto práva
by malo zabrániť vzniku sporov medzi
rodičmi a poskytovateľmi zdravotnej
Po novom by si obce mohli na svo- starostlivosti vznikajúcich vtedy, keď
jom území všeobecne záväzným na- rodičia požiadajú o vydanie plodu až v
riadením samy určiť šírku ochranného čase, keď ním poskytovatelia zdravotpásma pohrebiska s prihliadnutím na nej starostlivosti naložili už iným spômiestne zvyklosti a špecifické podmien- sobom.
ky. Uvedenú zmenu sa predkladatelia
Návrh zákona tiež rozširuje zákaz
rozhodli predložiť na základe skúsenos- propagácie pohrebných služieb, upratí z praxe i po dôsledných konzultáciách vuje povinnosti pri zaobchádzaní s
so zainteresovanými subjektmi.
ľudskými pozostatkami osôb kontamiOchranné pásmo pohrebiska, v novaných rádionuklidmi či presne vyktorom sa nemôžu umiestňovať budo- medzuje, za akých podmienok je možné
vy s výnimkou domu smútku a budov, vystavovať ľudské pozostatky. Rovnako
ktoré súvisia s prevádzkou pohrebiska, obmedzuje možnosť vykonávať činnosti
je totiž aktuálne v šírke 50 metrov, čo sa súvisiace s poskytovaním pohrebných
miestami ukazuje ako problematické, služieb výhradne na zamestnancov
najmä pri existujúcich pohrebiskách si- týchto pohrebných služieb a dopĺňa
tuovaných v obytných zónach.
nové správne delikty na úseku pohrebObec si vo všeobecne záväznom níctva s cieľom zvýšiť vymáhateľnosť
nariadení bude môcť určiť šírku ochran- zákona (nové správne delikty sa týkajú
ného pásma, pravidlá povoľovania a napr. nezabezpečenia hrobového miesumiestňovania budov a stavieb so zre- ta tak, aby neohrozovalo bezpečnosť
teľom na pietny charakter pohrebiska a návštevníkov pohrebiska; nedôstojnéustanoviť činnosti, ktoré budú v ochran- ho zaobchádzania s ľudskými pozostatnom pásme počas pohrebu zakázané.
kami a pod.)
Aktuálne platný zákon o pohrebÚčinnosť by novela zákona mala
níctve umožňuje rodičom potrateného predbežne nadobudnúť k 1. 1. 2020, priľudského plodu alebo predčasne odňa- čom existujúce ochranné pásma pohtého ľudského plodu, aby ho pochovali. rebísk ustanovené priamo zákonom o
Novela zákona toto ustanovenie dopĺňa pohrebníctve zaniknú dňom 31. 3. 2020.
o určenie lehoty (4 dni od vzniku tejto
» Zdroj: ÚVZ SR
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Najčítanejšie regionálne noviny

Cestujte do obchodu na bicykli

Top 10 diét pre diabetikov

Motivovať ľudí, aby za nákupmi
cestovali na bicykloch, to je cieľom
celoslovenskej kampane s názvom
„Na bicykli do obchodu.“ Viac ako
polovica nákupov potravín sa dá
odviezť na bicykli.

Postupne opísané diéty v predchádzajúcich číslach a ich zoradenie
podľa zdravotnej prospešnosti sú
určené pre ľudí, ktorí sa chcú zdravo
stravovať, sledujú si svoje laboratórne parametre, chcú byť zdraví.

Cestovanie bicyklom do obchodu
je zdravšie, ekologickejšie a šetrí parkovacie miesta. Cyklistická doprava
je jedným zo spôsobov ako ponúknuť
obyvateľom miest alternatívu voči individuálnej automobilovej doprave, ale
je to aj forma zdravého životného štýlu.
Čoraz viac spotrebiteľov uprednostňuje
menšie lokálne obchody a trhoviská
namiesto veľkých hypermarketov. Kvôli menším nákupom treba síce chodiť
do obchodu častejšie, ale vďaka tomu
môžeme mať doma každý deň čerstvé
potraviny. Do nich potom nie je potrebné pridávať toľko konzervantov ako do
potravín s dlhou trvanlivosťou. Menšie
nákupy tiež umožňujú zákazníkom
lepšie odhadnúť potrebu potravín, čo
znižuje plytvanie. Pri veľkom nákupe
je totiž väčšia pravdepodobnosť, že niečo nespotrebujeme.
Nákup základných potravín, ktorý obsahuje napríklad mlieko, maslo,
syry, chlieb a pečivo, drobné mäsové výrobky, ovocie a zeleninu, váži
od troch do piatich kilogramov. To je
hmotnosť, ktorá sa dá ľahko odviezť v
košíku na bicykli alebo v batohu.
Ľudia siahnu po automobiloch

častokrát možno len zo zvyku alebo
pohodlnosti a využijú ho na svoj bežný
nákup v obchode, ktorý je vzdialený
možno len pár sto metrov od ich domu.
Neuvedomujú si tak, že práve takéto
konanie zvyšuje počet áut na cestách,
zhon, kolóny, plné parkoviská a mestá
potom riešia nové širšie cesty, obchvaty a to všetko na úkor zelene a zdravia
obyvateľstva. Automobil je v mnohých
prípadoch potrebné riešenie, ale denno-denne sa stretávame so situáciami,
kedy ho vieme plnohodnotne nahradiť.
Jednou z takýchto je aj cesta na nákup.
Či už je to cestou z práce alebo do práce, či vo voľnom čase. Je dôležité, aby
ľudia vyskúšali a reálne zvažovali aj
túto formu dopravy ako plnohodnotnú
a dokonca lepšiu než je individuálna
motorová.

Efekt takto nastaveného správneho stravovania možno overiť vyšetreniami. Všetky dôležité spadajú pod
preventívnu prehliadku, ktorú by mal
každý vo vlastnom záujme pravidelne absolvovať u svojho všeobecného
lekára. Vždy je lepšie včas zachytiť
zdravotný problém, navyše väčšina
takzvaných civilizačných ochorení,
ako je vysoká hladina tukov, cukrov,
obezita, vysoký krvný tlak, sú dobre
riešiteľné práve úpravou stravovacích
návykov a vhodným výberom jedla.
Existujú však aj cielené rebríčky top
diét pre niektoré ochorenia: napríklad
špeciálne pre ľudí s cukrovkou, ochorením srdca alebo obezitou a tie sa rozlišujú na diéty s rýchlym efektom a diéty
s pomalším, ale trvalejším účinkom.
Mnohé sa samozrejme opakujú,
ako sú v základnom rebríčku, ale môže
sa meniť ich poradie a niektoré sú aj

» red

Odsekli sme ďalšie chápadlo
mafiánskej chobotnici

Odstúpenie Moniky Jankovskej
pripomínalo zvíjanie odseknutého chápadla chobotnice, ktoré sa
snaží z posledných síl z niečoho
vyviniť. Jankovská svoje odstúpenie
z funkcie zahrala na typického usvedčeného smeráka - vždy, keď boli smeráci z niečoho usvedčení, zbabelo
sa skrývali za údajné útoky na ich
rodinu. Nikto z nášho hnutia, ani z
novinárov, nezaútočil ani jediným
slovom na nikoho z jej rodiny. Z jej
strany je to len ďalšia hlúpa výhovorka, ktorá je dôkazom toho, že
klamala od začiatku až po samý
koniec.
Koniec Jankovskej v druhej najvyššej funkcii na ministerstve spravodlivosti je úspech, ktorý sa podaril vďaka
ľuďom a novinárom, ktorí 7 dní podporovali naše protesty pred minister-

stvom spravodlivosti.
Na druhej strane sa však odseknuté
chápadlo mafiánskej chobotnice sťahuje na krajský súd v Bratislave, kde
chce vykonávať funkciu ctihodnej a
čestnej sudkyne. Ďakujeme, ale naše
hnutie si takúto sudkyňu nepraje.
Budeme robiť všetko preto, aby mafiánska spojka Jankovská čoskoro
skončila na krajskom súde v Bratislave, rovnako, ako skončila na ministerstve spravodlivosti.
Podľa tejto Kočnerovej opičky je
totiž „svinstvo“, že jej prokuratúra
zobrala mobil. Čiže nie jej nadŕžanie vrahom, ale to, že jej na to prišli.
Typické smerácke „svinstvo“.
Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste
priamo podporovali
naše protesty pred
ministerst vom
spr avo d l ivo s t i ,
alebo ste ich sledovali cez internet.
Koniec Kočnerovej
opičky je dôkazom
toho, že odvážny boj
za dobro sa oplatí
bojovať.

» 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

Odchod mafiánskej spojky Moniky
Jankovskej z postu
štátnej tajomníčky
ministerstva spravodlivosti prišiel
neskoro. Z funkcie
štátnej tajomníčky mala byť už dávno
odvolaná ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd) a premiérom
Petrom Pellegrinim (SMER-SD).
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nové. Rebríček diét, ktorý zostavuje
skupina odborníkov na výživu a lekárov špecializujúcich sa na cukrovku,
zdravie srdca a chudnutie v USA sa pre
svoje ich sa využíva celosvetovo.
Poradie pre diabetikov:
1. Stredomorská diéta
2. – 5. DASH diéta
2. – 5. Flexiteriánska diéta
2. – 5. Diéta Mayo kliniky
2. – 5. Volumetrická diéta
6. – 9. Diéta podľa Jenny Craigovej
6. – 9. Ornishova diéta
6. – 9. Vegánska diéta
6. – 9. WW diéta, alebo Strážcovia
hmotnosti
10. Diéta Engine 2 na podporu metabolizmu
Pozn.:REGIONPRESS:
Týmto diétam, stavaným konkrétne pre
diabetikov, sa budeme
podrobne venovať v
našich nasledujúcich
vydaniach.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

bývanie / kultúra

PREšovsko
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obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

Slovenčina naša
Nie ješitný,
ale márnomyseľný, samoľúby.

Nie kľud, ale Slovenčina naša
pokoj, mier, ticho, rozvaha.
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t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

6

U

O

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

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

2 1 7 8
7 3 2
5
4 8

O

D

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

Slovenská firma

5

D

S

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov
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U

U

OBNOVA STRIECH
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bývanie, zamestnanie

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

013 6à+à(ɥȗȴ

0911 123 453

ēƠ'2)-4#(Ð.*-!&7ÐDOMU

DOMOV, BYTOV

UƢÐMB 800€/m2

WWW.VASASTAVBA.SK

Nedostávate vaše
obľúbené noviny
do schránky?
Napíšte nám do redakcie
janovcikova@regionpress.sk
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Najčítanejšie regionálne noviny

85_0232
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charita / politická inzercia

PREšovsko

CHARITA

15

Zbierka školských pomôcok vrcholí
Máte doma síce možno aj použité,
ale ešte stále použiteľné školské
pomôcky? Alebo vám čosi zostalo
z prípravných nákupov? Poznáme
veľmi dobrý spôsob, ako to využiť.
S príchodom nového školského roka
tradične vrcholí aj celonárodná Zbierka
školských pomôcok. Slovenská katolícka charita (SKCH) ju na Slovensku
organizuje už 10-ty krát. SKCH darcom
pripomína, že deťom zo znevýhodneného prostredia sa dá pomôcť nielen materiálne – opotrebovanými či novými
školskými pomôckami, ale aj finančne.

Slováci vedia byť dobrí

Približne 70 000 školských pomôcok darovali Slováci deťom zo sociálne
Čo darovať
Pomôcky nemusia byť nové, ale
držte sa malej rady. Predstavte si, že
peračník či sadu farbičiek viete sami
ďalej použivať. Teda, deťom chceme
posunúť veci, ktoré naozaj využijú a
neostanú na charite v koši.
ceruzky, farbičky, perá, nožnice, zošity, peračníky, kružidlá, fixky, pravítka, školské tašky, pastelky, strúhadlá, gumy, kalkulačky a iné
slabších pomerov takmer za desaťročie
fungovania Zbierky školských pomôcok

SKCH. S výzvou nevyhadzovať používa- celom Slovensku a zasiahnuť aj mladšiu z RECtrl.
né, no stále funkčné školské pomôcky
Komu pomáhame
prichádza Charita aj tento rok – darcoTvorivým deťom, ktoré túžia spoznávať svet. Chcú sa naučiť nové písmenká, rozlúšvia ich môžu odovzdať do vyše 40-tich
tiť nové hlavolamy a unášať sa svetom fantázie. Aj keď nemajú na školskú tašku s
zberných miest na celom Slovensku až
Elzou, trojposchodový peračník alebo značkový úbor na telesnú, chceme rozvíjať
do 15. septembra 2019.
ich talenty a dary. Nech všetky deti majú rovnakú šancu na vzdelávanie.
deťom z detských charitných domov a centier
Zoznam zberných miest nájdete
Dom Charitas Sv. Jozefa (Spišská Nová Ves)
na adrese www.charita.sk
Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho (Považská Bystrica)
Zbierku školských pomôcok koorDetský charitný dom sv. Lujzy (Nitra)
dinuje Slovenská katolícka charita na
Centrum pre deti a rodiny sv. Kláry (Liptovský Mikuláš)
Slovensku cez arci/diecézne charity,
Centrum pomoci človeku (Piešťany)
ktoré poznajú konkrétne potreby ľudí v
deťom z rodín, do ktorých rozvážame potravinovú pomoc
obciach či mestách z rôznych regiónov
deťom z neúplných rodín, ktorým pomáhame materiálne
Slovenska.
deťom rodičov, ktorí bývajú v našich krízových zariadeniach
deťom z farských charít
Novinka kampane
Tento rok je ňou aj motivačné video,
ktorého ústrednou myšlienkou je motto: vekovú kategóriu.
Ak zvážite...
Každému z náš niečo chýba. Charita sa
Do zbierky sa dá prispieť aj finančne,
snaží poukázať na to, že aj bežná chý- Deti patria všetkým
na účet SK37 0900 0000 0001 7687 5345,
bajúca školská pomôcka, môže znížiť
Hoci nie každý z nás je rodičom, všet- variabilný symbol 2211.
šance dieťaťa na vzdelávanie. Prostred- ci sme boli niekedy dieťaťom, a preto
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.
níctvom sociálnych sietí ako aj partne- sa vieme sami vžiť do nie vždy ľahkej
SKCH a REGIONPRESS
rov, chce SKCH túto myšlienku šíriť po situácie. Autorom videa je Milan Kulifaj
Foto: Zdroj: SKCH

POZÝVAME VÁS NA NEFORMÁLNE STRETNUTIA
VSUHGVWDYLWHóPLKQXWLD

SME RODINA – BORIS KOLLÁR
v Prešovskom kraji
9. URÍQ¯N3UHďRYVN¿FKWUKRY – -D]GHFN£3UHďRY
URÍQ¯N3UHďRYVN«SDUN¼URY«SUHWHN\
– -D]GHFN¿DUH£O-D]GHFN£3UHďRY
0DMVWURYVWY£RNUHVXYRYDUHQ¯
EU\QG]RY¿FKKDOXďLHNȟDUH£O=Ď9HFKHF
'QLPHVWD+XPHQQ«ȟ+XPHQQ«

33-0027
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600 000
Stannah

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0086

 
 

INŠTALATÉRSKE

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

PRÁCE

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA

adov
 čistenie odp
 opravy WC
merov
 montáž vodo
torov
 montáž radiá

PRACUJ
U NÁS

0918 726 754

MZDA
OD 850 € DO 1300€

SK.ABAINNOVATOR.COM
34-0145

0800 500 091

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

83-0329

0905 262 932

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

PODLAHÁR

KRBY
kachle

 pokladanie - PVC, korok, koberce,

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

NOVINKA!

Veľkosklad stavebnej chémie
zn.UZIN a BONA
Tel.: 0905 682 471
WWW.PODLAHARPRESOV.SK

83-0330

Švábska 57, Prešov, dusanbaca@centrum.sk

grily,

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

tel. 0905 394 055

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

modelov

4
429,-

pece TUMA 362
362,-€
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40-0050

 renovácia parkiet
 vyrovnávanie podkladových betónov
 hĺbkové čistenie podláh

