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PRESOVSKO
SABINOVSKO

č. 39 / 27. september 2019 / 23. rOčNÍK

Ing. Stanislav Mojžiš
+421 905 831 732

Eva Kmecová
+421 948 140 849

Tomáš Zakuťanský
+421 908 077 713

Mgr. Ivana Kočišová
+421 910 900 920

Marianna Olejárová
+421 908 111 710

TEHLOVÝ RD, ŠIDLOVEC, PREŠOV
194 999 €     +421 908 077 713

MALÁ PRAHA - ROD. DOM, PREŠOV.
154 999 €           +421 948 140 849

ROD. DOM, s POZ. A GARÁŽOU, PREŠOV
260 000 €              +421 905 831 732

ROD. DOM, PREŠOV, UL. SADOVÁ
229 999 €        +421 908 111 710

2 I. BYT, PREŠOV, UL. ĎUMBIERSKÁ
450 €/mes.      +421 910 900 920

Hľadám 3 i. byt v Prešove pre kon-
krétneho klienta, platba kombinácia 

hypotekárny úver a hotovosť

Hľadám pre klienta 
3 izbový byt na Sídlisku 2 alebo 3 

v Prešove

Hľadám 2 izbový byt s balkónom 
kdekoľvek v Prešove, na stave bytu 

nezáleží

Pre klienta hľadám 1 i. byt na Sídl. 3, 
podmienkou je balk. Možná výmena 

za 1 i. byt s balk. na Sekčove.

Hľadám rodinný dom v blízkosti 
Prešova, nemusí byť novostavba 

(10-15 rokov…)
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NA PRENÁJOM

ELMART
SVIETIDLÁ - ELEKTRO

ELEKTROINŠTALAČNÝ
MATERIÁL

SVIETIDLÁ

VENTILÁTORY

OHRIEVAČE, KONEKTORY

ANTÉNY, DIGITÁLNE PRIJÍMAČE

LED ŽIAROVKY, PÁSIKY

NÁVRH OSVETLENIA

SLOVENSKÁ 32, Prešov
051/7724157,  +421 905 384 902, 
ELMART@CONDORNET.SK
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Súkromná spoločnosť príjme

I  MURÁRA  I  ZVÁRAČA  I

VOLAJTE: 0907 616 524

Práca v Prešove. 
Dávame zálohy, výplaty platíme načas.

(výroba zábradlí)
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3D GEOMETRIA KOLIES
PODVOZKOVÝ SERVIS

AUTOELEKTRO
DIAGNOSTIKA

PREDAJ A MONTÁŽ TEMPOMATOV

Strojnícka 10 , Prešov   I   www.tuningpo.sk
0944 162 224   I   podpora@tuningpo.sk

84
-0

01
6

NAJLEPŠIA PONUKA V REGIÓNE

ISPA Prešov, s.r.o.,  Masarykova 22 (bývalá Odeva), 080 01  Prešov
Tel: 051/ 489 10 47, Mobil: 0905 953 839
E-mail: predajnapo@kamenarstvoispa.sk

KRÁSA
PRÍRODNÉHO
KAMEŇA

www.pomniky.sk 
www.kamenarstvoispa.sk

Foto je ilustračné.
Ceny sú s DPH.

Akcia platí do 18.10.2019.

KUCHYNSKÉ DOSKY
už od 99 € za BM

KAMENNÉPARAPETY
už od 29 € za BM

AMERICKÉ POMNÍKY
už od 449 €

OBHLIADKA ZADARMO.

Jednopomník s nápisnou doskou
STEEL GREY
2050 €

Jednopomník s nápisnou doskou
AURORA
2380 €

Jednopomník s nápisnou doskou
BAINBROOK BROWN
1483 €

1730 € 1930 € 1099 € 

UŠETRÍTE 

320 €
UŠETRÍTE 

450 €
UŠETRÍTE 

384 €

0917 722 447
sídlo Sabinov

kalejatransport@gmail.com

VÝKUP STARŠÍCH
VOZIDIEL

STAČÍ ZAVOLAŤ - PRÍDEME KEDYKOĽVEK
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Bukové palivové drevo
od 38 €

DOVOZ ZDARMA

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

Monika Janovčíková 0905 719 145
Radoslav Ruščák 0905 373 406
Distribúcia:
distribucia.po@regionpress.sk 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Nižná Šebastová, 
Prešov, Fričovce, Kapušany, Kendi-
ce, Ľubotice, Veľký Šariš, Orkuca-
ny, Sabinov, Lipany, Ľubotice  

nepárny týždeň: Nižná Šebas-
tová, Prešov, Drienov, Drienovská 
Nová Ves, Dulova Ves, Fintice, 
Haniska, Lemešany, Ličartovce, 
Malý Šariš, Močarmany, Petro-
vany, Široké, Župčany, Brezovica, 
Kamenica, Pečovská Nová Ves, 
Šarišské Michaľany 

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Kúpeľná 3 
PREŠOV

Sabinov

Prešov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

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

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

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

DISTRIBÚCIA (42.845 domácností)
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TEPOVANIE

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE
bytov, domov, firiem

0905 186 136 AJ
VÍKENDY

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

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

 DVERE
 PROTIPEĽOVÉ SIETE

Michňák
Žalúzie
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ZĽAVY AŽ 
DO 40 % 
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

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

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0917 56 36 12
0911 60 20 40

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

Otvorené:
Po-Pia:
8-17
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

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

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com
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Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov
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

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 15.10. 2019

JESENNÁ AKCIA
VONKAJŠIE ŽALÚZIE 

-32%
VONKAJŠIE ROLETY

 -30%

Absencia pochybností

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Cogito, ergo sum. Múdrym túto sta-
rú pravdu v latinčine netreba pre-
kladať a hlupákom tiež nie. Lebo tí 
nemyslia. Dokonca myslenie nená-
vidia. Lebo sa ho boja. 

Naša spoločnosť prejavuje známky 
rezignácie na schopnosť myslieť. Zvažo-
vať, posudzovať javy a udalosti, vyvo-
dzovať z nich závery a nastoľovať cesty 
ako ďalej. Naša spoločnosť sa aj preto 
ponára do nenávisti. A ňou podporova-
nej hlúposti.

Všetko rieši dav. Jednotlivci sú 
zväčša ticho. Aj tí istí, ktorí, keď sú 
v dave, sú zrazu iní. Podivný prípad 
(doktora) Jekylla a pána Hyda. Vyberte 
si - román, dráma, horor, psychologický 
triler, fantasy tematika Roberta Louisa 
Stevensona z roku 1886. Ja volím horor. 
Človek s dvomi ja. Alebo ešte viac ich 
má. Mimochodom, aj to je výraz, po-
chádzajúci z latinčiny. „Horrere“ - zhro-
ziť sa, stuhnúť. Dav žiada to a tamto, je 
proti takému a onakému javu. Dav. Ale 
politikom a ich politike prechádza aj 
tak všetko. 

Lebo dav je nič. Pre nich, ale nielen 
pre nich. Dav všeobecne je nič. Zhluk 
ľudí na jednom mieste v jednom čase, 
trvajúci maximálne pol dňa. A potom 

zas pokoj. Prípadne voľby. Kde je v deň 
volieb ten dav? Jeho požiadavky, protes-
ty? No nikde, dav voliť nechodí, chodia 
jednotlivci. Respektíve, chodia iba veľ-
mi málo. Zdá sa, aspoň vzhľadom na 
výsledky mnohých volieb za uplynulé 
desaťročia, najmä jednotlivci, ktorým 
úvodný latinský výrok nič nehovorí. 
Ani rozvážnosť, zodpovednosť, po-
chybnosti. Volia tí, ktorí nepochybujú, 
väčšinou a masovo. A tí ostatní? Kde sú? 

Je rozdiel medzi vsugerovanou ta-
kzvanou pravdou a poznaním. To prvé je 
manipulácia, to druhé ovplyvňuje mieru 
demokracie. A samozrejme, aj výšku jej 
deficitu na ďalšie volebné obdobie.

Vážení čitatelia, v nedeľu je Svätého 
Michala. Je jedným z hlavných anjelov, 
ktorý je považovaný za ochrancu Božie-
ho ľudu, cirkvi, za záchrancu duší ve-
riacich z moci satana a je anjelom, ktorý 
sprevádza duše ľudí zo sveta 
pred Boží súd. Nenechá-
vajme všetko iba na ňom, 
aj keď je svätý. Z moci zla 
sa musíme pokúsiť dostať 
najmä vlastnými silami. 
Ešte zaživa. 

Pekný týždeň

Nie 
bezosporu, ale akiste.

Slovenčina naša Nie bru-
chomluvec, ale bruchovravec.

Slovenčina naša

presovsko.sk
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0917 309 103

ÚVERY 
A HYPOTÉKY

Ponuky sú už od:
Hypotéka od 0,89 % p.a.,
Spotr. úver od 3,88 % p.a., 
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0917 309 103

JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ 

ÚČTOVNÍCTVO
Akcia do 30.9.2019, 
NA NOVÉ ZMLUVY

pre rok 2019
 ZĽAVA- 30%
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Priemyselný areál Šalgovík

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

0910 366 966   I   aja.presov.sro@gmail.com   I   www.ajanabytok-presov.sk
83

-0
00

3

Hľadáme:

BYTY, DOMY,
POZEMKY
0948 501 772  I  alena.novakova@century21.sk
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ZHOTOVUJEME
BYTOVÉ JADRÁ, STIERKY, 
MAĽBY, REKONŠTRUKCIE

 BALKÓNOV 
VNÚTORNÉ OMIETKY RD

0915 544 431
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Osobný realitný maklér pre Košice a Prešov
Ľubomír Suchý

0910 910 800 I kontaktujte ma kedykoľvek, 7 dní v týždni

www.realityvychod.sk    I    info@realityvychod.sk
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CHCETE PREDAŤ SVOJU
NEHNUTEĽNOSŤ?

TM

TM
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6Športová, Relaxačná, Kondičná,

Regeneračná masáž

Masáže  I  Karpatská, Prešov

Masáže sú zamerané na posilnenie, uvoľnenie
a celkovú regeneráciu organizmu

Objednávky a kontakt:
 0949 276 540, lubosist1@gmail.com
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INZerCIA
0905 719 145
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Na jeseň treba v záhrade myslieť 
na viacero činností ešte do prícho-
du prvých mrazov. 

Mnohí záhradkári riešia otázku, 
kedy je lepšie vysádzať ruže. Naji-
deálnejšia je jesenná výsadba, hoci 
možná je aj výsadba na jar. Počas je-
sene sa dajú vysádzať aj ruže bez ko-
reňového balu, ktorých ponuka je ob-
vykle široká. Po kúpe ich však treba 
čo najrýchlejšie vysadiť, aby sa dobre 
zakorenili. Miesto pre ruže musí byť 
slnečné, s humóznou a priepustnou 
pôdou. Ak budeme vysádzať ruže 
bez koreňového balu, korene najskôr 
treba ponoriť do vedra s vodou (asi na 
4 hodiny). Výsadbová jama musí byť 
priestranná, jej dno treba prekypriť 
a vhodiť naň preosiaty kompost. Po-
tom jemne skrátime korene a rastli-
ny vysadíme. Vysádzajme tak, aby 
miesto očkovania bolo asi 5 cm pod 
povrchom pôdy. Korene treba v jame 
rozložiť tak, aby sa neohýbali. Ruže 
počas celej jesene dôkladne zavlažuj-
me, prihnojovať netreba.

Pokoste trávnik ešte koncom ok-
tóbra, začiatkom novembra, nie na 
menej než 5 cm. Dlhšia tráva lepšie 

využije menšie množstvo slnečného 
svitu. Použite jesenné hnojivo s níz-
kym obsahom dusíka a vysokým ob-
sahom draslíka, ktorý trávu posilňu-
je a zvyšuje jej odolnosť voči mrazu.

Zeleninové záhony zbavte buri-
ny a porýľujte ich. Vytrhajte všetky 
letničky a pripravte záhon na ďalšiu 
sezónu. Vykopte letné cibuľky a ulož-
te ich v odvetranej škatuli do pivnice. 
Okrasné rastliny, ktoré neznášajú 
mráz (muškáty, oleandre, durmany), 
presťahujte do pivnice alebo do gará-
že. Uzatvorte prívody vody, vypusťte 
kohútiky a zavlažovacie prístroje 
uskladnite na nemrznúcom mieste. 

Zazimujte záhradnú techniku. 
Všetky stroje by ste mali očistiť, 
umyť vodou alebo odstrániť nečis-
toty mechanicky. Stroje uchovávajte 
v suchu. Do novších strojov môžete 
použiť špeciálne palivá na akryláto-
vej báze, ktoré sú chemicky stabilné. 
Z reťazovej píly vylejte olej z olejovej 
nádrže. Ideálne je namočiť reťaz do 
oleja. Reznú časť nožníc na živý plot 
ošetrite mazivom.

Toto musíte v záhrade ešte stihnúť

» red

Dočítala som sa, že v tehotenstve sa 
môže u žien objaviť tzv. tehotenská 
cukrovka, ktorá údajne môže u niekto-
rých žien neskôr prepuknúť do cukrov-
ky druhého typu. Môžem nejako pre-
ventívne chrániť seba i dieťatko pred 
diabetom? Ako zistím,či nemám náho-
dou predispozíciu na vznik cukrovky?  
Henrieta z Popradu.

Tehotenská cukrovka - gestačný diabe-
tes mellitus - je samostatným typom cuk-
rovky. Ide o poruchu metabolizmu cukrov 
rôzneho stupňa, ktorá  sa po prvýkrát 
objaví v  tehotenstve.  Súvisí s  vylučova-
ním placentárnych hormónov, z  ktorých 
niektoré účinkujú proti inzulínu. Najčas-
tejšie ide o prechodnú poruchu, ktorej tr-
vanie je obmedzené na obdobie gravidity. 
U nás sa vyskytuje asi u 4 percent budú-
cich mamičiek. Nepoznaná a  neliečená 
cukrovka môže spôsobiť komplikácie 
plodu (ale nie cukrovku dieťatka ako sa 
pýta čitateľka). Väčšinou ide o bezprízna-
kové ochorenie, preto majú gynekológo-
via povinnosť vyšetrovať každú tehotnú 
ženu na vylúčenie gestačného diabetu. 
Vyšetrenie sa vykonáva medzi 24. a  28. 
týždňom gravidity, u  rizikových prípa-
doch  (vek nad 35 rokov, problémy v pred-
chádzajúcej gravidite, obezita, výskyt 

cukrovky v rodine) však ihneď po zistení 
tehotenstva.  Je jednoduché a nenáročné 
– 2 hodiny po vypití roztoku s  presným 
obsahom glukózy sa vyšetrí krv a  sta-
noví sa v  nej hladina cukru (glykémia). 
Gestačný diabetes je potvrdený, ak sa 
zistí glykémia vyššia ako 7,8 mmol/l. Od 
tohto času budúca mamička bude pravi-
delne sledovaná diabetológom, obyčaj-
ne v  2-týždňových intervaloch. Väčšina 
žien zvládne svoju metabolickú poruchu 
iba zmenou jedálnička, dodržiavaním 
racionálnej diabetickej diéty a zvýšenou 
fyzickou aktivitou. Odporúča sa cviče-
nie, chôdza, plávanie. Budúca mamička 
realizuje selfmonitoring glykémií gluko-
merom, hodnoty pred jedlom majú byť do 
5,6 a po jedle do 6,8 mmol/l. 

Najlepšou prevenciou pred vzni-
kom gestačného diabetu je udržiavanie 
si normálnej hmotnosti 
pred aj počas gravidity, 
a primerané tehotenské 
cvičenie, ktoré zlepšuje 
metabolizmus cukrov.

Budúcej mamičke 
prajem všetko dobré 
a radosť z dieťatka.

O tehotenskej cukrovke

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

metabolizmu a výživy

Neplatí sa mesiac dozadu, 
ale mesiac spätne. Nie pahýľ, ale kýpeť.

Slovenčina naša

Jeden jediný 
hlas chýbal ku 
schváleniu záko-
na, ktorý by po-
mohol tehotným 
a týraným ženám 
a ich deťom, ktoré 

nosia pod srdcom. Jeden jediný hlas 
mohol zachrániť stovky nenarode-
ných detí.

OĽANO predložilo zákon, ktorý 
mal podať pomocnú ruku tehotným 
ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej 
situácii. Zákon by prešiel, ak by fari-
zej Andrej Danko potlačil svoje ego a 
keby hlasoval za. Lenže jeho nenávisť 
voči mne je oveľa silnejšia. Zaslepila 
ho až natoľko, že radšej nepomohol te-
hotným a týraným matkám v núdzi a 
ich nenarodené deti hodil cez palubu.

Náš návrh posilňoval práva tehot-
ných žien, ktoré sa kvôli zlej finančnej 
alebo spoločenskej situácii rozhodli 
pre utajený pôrod. Navrhli sme, aby 
sme týmto ženám umožnili pred pô-
rodom aj „utajené tehotenstvo“, kedy 
by od polovičky tehotenstva (keď už 
žena nevie skryť tehotenstvo), mohli 
tieto ženy ísť na nemocenskú a neboli 
tak na očiach iných ľudí pred ktorými 
chcú svoje tehotenstvo skryť.

Vytváral pre ne lepšie podmienky 
pre to, aby mohli donosiť svoje deti, a 
neboli donútené ísť na interrupciu len 

preto, lebo sa boja reakcie iných ľudí. 
Zároveň sme zákonom navrhli, aby 
mohli byť tieto detičky ihneď po pô-
rode osvojené náhradnými rodičmi, 
a nemuseli by čakať dlhé mesiace na 
adopciu.

Andrej Danko sa na nedávnom 
Národnom pochode za život pretŕčal 
pred kamerami a rozprával, že je za ži-
vot a chce robiť všetko preto, aby sme 
tehotným ženám a ich deťom pomohli. 
O tri dni neskôr nepodporil návrh zá-
kona, ktorý zásadne pomáha matkám 
v núdzi, tehotným a týraným matkám, 
ktoré sú tlačené do interrupcie. 

Pýtam sa preto Andreja Danka, 
či je takéto konanie v súlade s kres-
ťanstvom, za ktoré sa tak rád skrýva? 
Lebo ak niekto hlása kresťanstvo ako 
lásku, nemôže ho premôcť nenávisť až 
tak veľmi, že úmyselne ublíži tehot-
ným matkám v núdzi, 
a hodí cez palubu 
ich deti, ktoré nosia 
pod srdcom.

Najlepšie slová 
sú skutky. Dan-
ko zlyhal pri prvej 
skúške a ublížil mat-
kám v núdzi. Ukážko-
vý farizej.

Mohli sme pomôcť tehotným ženám 
v núdzi. Vyhralo však ego Andreja Danka

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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VYKUROVACIA SEZÓNA SA ZAČÍNA
predĺžili sme pre vás otváracie hodiny 

PO-PIA 8.00-18.00

ČISTENIE HROBOV
JEDNOHROB 65 €  DVOJHOROB 100 €

  DOPRAVA ZDARMA!
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AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ 
STAROSTLIVOSTI

Služba je plne hradená zdravotnou poisťovňou, poskytuje 
sa v domácom prostredí pacienta. Je poskytovaná 
kvalifikovanými sestrami a fyzioterapeutmi.

V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle 

0907 340 659 alebo 0915 886 559

Poskytujeme:

 komplexnú odbornú 
 ošetrovateľskú starostlivosť
 podávanie injekcií, infúzií
 meranie fyziologických funkcií
 odber krvi a iného biologického materiálu
 preväz a ošetrenie rán a dekbitov
 odbornú rehabilitáciu, fyzioterapiu
 starostlivosť o imobilného pacienta
 starostlivosť o inkontinentného pacienta
 starostlivosť o stomikov
 starostlivosť o diabetikov
 starostlivosť o onkologicky chorých
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

predtým

 

 

1 000 modelov
od štandardných

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

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

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

rýchlo a lacno
0918 217 665
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 145
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PEKNÁ STRECHA
nátery striech

nátery kostolov
oprava a výmena 

striech
lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631
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Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY

STAVEBNÉ PRÁCE

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením

montter@montter.sk      0919 370 730   0919 383 363

7
rocnéˇ
skúsenosti

Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?

Áno, pre Nás to nieje problém.  Presvedčte sa sami  www.montter.skÁno, pre Nás to nieje problém.  Presvedčte sa sami  www.montter.sk

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

»Predám w sharan 2000 
dízel 85 kw čierny 315 tis 
km 7 miest tz stk 3 21 v dob-
rom stave garážovaný cena 
3300 eur 0908 940 315

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

»Predám pozemok vo Fin-
ticiach. Cena dohodou Kon-
takt: 0905 904 780
»POZEMOK CHATU DOM 0949 
467 691

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

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

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

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

»KTO DARUJE OBLEČENIE 
OBUV ŠKOLSKÉ POMôCKY 
HRAČKY DROGÉRIU POTRAVI-
NY NÁBYTOK ODVOZ ZABEZ-
PEČÍM ĎAKUJEM T.Č. 00421 
948 710 036

»Kúpim čsl. letecké a vý-

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

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

sadkárske odznaky a i. 
0907 910 755
»Kúpim hodinky OMEGA, 
bodáky, nem.helmy, staré 
vojenské pracky, striebor-
né a zlaté mince. 0907 166 
358
»Kúpim medaile vyzname-
nania šable dýky odznaky 
slovenský štát rok 1939-
1945 0905 133 241
»Zbieram perá a pohľadnice 
z miest. č.t. 0915 905 037
»Kúpim hodinky Schaffhau-
sen. tel. 0944 137 683
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991.  
»Kúpim gramofónové plat-
ne 0911 565 876

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

»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 diev-
ča vo veku 19-28r. štíhlej 
resp. plnoštíhlej postavy z 
PO a okolia na priateľstvo. 
Mobil: 0944 810 987 (aj 
SMS)

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP PO 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PO zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

Vtipy 
týždňa

» V správach hovorili, že by 
každý, kto vyrazí na cesty 
v zimnom počasí, mal mať 
so sebou reťaze, lopatu, 
deku, rozmrazovač, ťažné 
lano, baterku, hever a ná-
hradné koleso. No, vyzeral 
som ráno v tej električke 
ako blbec.

» Stretnú sa dve Tatrovky v 
úzkej uličke.
- Cúvaj, - zavrčí jeden z tat-
rovkárov - lebo urobím to 
isté, čo som urobil minule.
Druhý pre istotu zaradí 
spiatočku a vycúva. Potom 
mu to predsa nedá a pýta 
sa prvého tatrovkára:
- Počuj, a čo si to vlastne 
minule urobil?
- Vycúval som.

» Predám auto s nehrdza-
vejúcou, pontónovou ka-
rosériou, nepodliehajúcou 
módnym vplyvom, s dvoj-
taktným motorom pracujú-
cim na princípe náhodných 
výbuchov.
Zn: Wartburg 323 Sedan.

» - Viete, čo je to 90-50-90?
- Jazda v meste okolo po-
licajtov.
     » redakcia
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Firma Mk-Illumination Production príjme pre svoju prevádzku šikovných, remeselne zručných ľudí s chuťou pracovať. Práca 
v kolektíve v čistom príjemnom prostredí. Po internom zaškolení a začlenení do výrobného procesu garantované zvýšenie 
hodinovej sadzby. Firma ponúka rôzne bene�ty od spoločných akcií, teambuildingov až po príspevky na ubytovanie pre 
zamestnancov z iných okresov. Stravné lístky, pitný režim a pracovné oblečenie sú samozrejmosťou.

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

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

Zámočník / zámočníčka
Ponúkame prácu zámočníkom/prípravárom s nástupom ihneď

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

bačky, pneumatické náradie, píly, vŕtačku a iné meracie a ručné náradie, napr. uhlovú brúsku
–  potrebné sú znalosti technického charakteru a všetkých náležitostí spojených s touto prácou 

ako napr. znalosť čítania technických výkresov, príprava polotovarov pre zváranie, technická 
príprava materiálu

 Mzda: od 675,- Eur

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

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

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

Zvárač/Zváračka
Ponúkame prácu MIG/TIG zváračom s nástupom ihneď

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
–  zváranie kovov v súlade s technickou dokumentáciou
–  práca v dvojzmennej prevádzke
–  dodržiavanie technických postupov a programov zvárania
–  samostatnosť a ochota učiť sa nové veci

 Mzda: od 855,- Eur

 Zamestnanecké výhody, bene�ty
–  práca v stabilnej a expandujúcej zahraničnej spoločnosti
–  profesionálne pracovné prostredie  

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

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

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

KONTROLOR PRÁCU 

PONUKY 

www.konstrukter.sk
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Prijmeme do pracovného pomeru 
ZUBNÉHO LEKÁRA

do ambulancie v Prešove
Mzda od 1 000€ + prémie

Ha-Stoma s.r.o.
0905 381 421    I    hastoma@hastoma.sk

HĽADÁME BRIGÁDNIKOV
NA SEZÓNNE ZÁHRADNÍCKE PRÁCE

okres Prešov

0911 632 807
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

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

mesačný bonus 300 EUR

- jednoduchá práca -  ubytovanie a doprava
zdarma -  výhodné platové podmienky
- Min. Učňovské vzdelanie  - benefity

Ponúkame prácu v Českej  republike 

PRE MUŽOV, ŽENY 
A PÁRY 

0905 552537 -  0915 971823
8
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov

Spoločnosť z PO
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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Dejiny sa neprepisujú, 
ale obohacujú, pripisujú. 
Nie čestné prehlásenie, 
ale čestné vyhlásenie.

Slovenčina naša

Nie bude tomu tak, 
ale bude, stane sa, udeje sa.

Nie budeme sa sústrediť, 
ale sústredíme sa.

Slovenčina naša

TU
mohla

byť
Vaša 

reklama
Info: 0905 719 145

WWW.REGIONPRESS.SK
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Zubná klinika prijíma nových pacientov
HAPPYDENT, s.r.o.

Milí Prešovčania...
Spojte príjemné s užitočným a navštívte najväčšie obchodné centrum na Východnom Slovensku
AUPARK Košice na ulici Protifašistických bojovníkov 11 v Košiciach.

Popri zábave a nákupoch si dajte ošetriť Váš chrup na našej špičkovej zubnej klinike 
Stomatológia AUPARK Košice, ktorú prevádzkuje spoločnosť HAPPYDENT, s.r.o.

Naša klinika ktorá je určená pre celú Vašu rodinu od detičiek až po seniorov a vykonáva široké spektrum stomato-
logických výkonov od preventívnych prehliadok, cez záchovnú stomatológia a protetiku, dentálnu hygienu až po 
stomatochirurgiu a implantológiu. Sídlime na 4. poschodí v Medicínskom centre AUPARK TOWER Košice.  

Naša klinika:
• má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami
• pracuje tu 5 špičkových zubných lekárov, výber ošetrujúceho lekára je na Vás...
• umožňuje ošetrenie aj pri úplnej narkóze pre tých, ktorí majú obavu z ošetrenia
• zabezpečuje pre pacientov bezplatne možnosť objednania na presný termín
  ošetrenia a bezplatné parkovanie v OC
• disponuje najmodernejším 3-D CT prístrojom na diagnostiku stavu Vášho chrupu
• vstupná prehliadka, konzultácia a stanovenie liečebného plánu je bezplatné

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.stomatologiaaupark.sk,

alebo na telefónnom čísle 0940 123 555.

Zbavte sa strachu zo zubných lekárov a objavte stomatológiu 21. storočia.
Teší sa na Vás kolektív lekárov a ostatného zdravotníckeho personálu Stomatológie AUPARK Košice.

(a skončenie pracovného pomeru v skú-
šobnej dobe zo strany zamestnanca)

Okamžité skončenie pracovného po-
meru je neodvolateľným jednostranným 
právnym úkonom, ktorým sa ukončí 
pracovný pomer s druhým účastníkom, 
a to jeho doručením. Takéto skončenie pra-
covného pomeru nie je viazané na uplynutie 
výpovednej doby. Ide o spôsob skončenia 
pracovného pomeru, ktorý si môže zvoliť tak 
zamestnanec, ako i zamestnávateľ. V zmysle 
platnej právnej úpravy musí byť okamžité 
skončenie pracovného pomeru urobené pí-
somne a je nutné v ňom vymedziť jeho dôvod 
tak, aby nebol zameniteľný s iným dôvodom 
a zároveň musí byť druhému účastníkovi 
doručené, a to v zákonom presne ustanove-
nej lehote, inak je neplatné. Výnimočnosť 
tohto spôsobu ukončenia pracovného po-
meru zo strany zamestnanca je vyjadrená 
už v  samotnej podmienke jeho odôvodne-
nia. Zamestnanec môže okamžite skončiť 
pracovný pomer v troch prípadoch. Prvým 
prípadom je, ak podľa lekárskeho posudku 
nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho 
ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ 
ho nepreradil do 15 dní odo dňa predlože-
nia tohto posudku na inú pre neho vhodnú 
prácu. Druhým prípadom je, ak zamest-
návateľ zamestnancovi nevyplatil mzdu, 
náhradu mzdy či cestovné náhrady alebo 
ich časť do 15 dní odo dňa splatnosti. Tre-
tím prípadom je, ak je zamestnanec bez-

prostredne ohrozený na živote alebo zdraví. 
Raz uvedený dôvod okamžitého skončenia, 
nie je možné následne meniť a rozširovať. 
Okamžite môže zamestnanec ukončiť pra-
covný pomer v lehote jedného mesiaca odo 
dňa, keď sa dozvedel o niektorom z dôvodov 
taxatívne uvedených v  Zákonníku práce. 
V prípade ak zamestnávateľ nesúhlasí s  ta-
kýmto okamžitým skončením pracovného 
pomeru zo strany zamestnanca, môže sa 
dovolávať neplatnosti skočenia pracovné-
ho pomeru na príslušnom súde, to isté platí 
i v opačnom prípade. Zákonník práce prizná-
va tak zamestnancovi ako aj zamestnávate-
ľovi možnosť skončiť pracovný pomer v skú-
šobnej dobe. Zamestnanec i zamestnávateľ 
môže skončiť pracovný pomer v  skúšobnej 
dobe z akéhokoľvek dôvodu, ale i bez uda-
nia dôvodu. Písomné oznámenie o skončení 
pracovného pomeru sa má doručiť druhému 
účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred 
dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. 
Trojdňová lehota má však len poriadkový 
charakter a jej nedodržanie nespôsobuje ne-
platnosť skončenia pracovného mieru. Skú-
šobná doba môže byť v pracovnej zmluve 
dohodnutá najviac na tri mesiace. 

Okamžité 
skončenie pracovného pomeru 

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

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

Ako učiteľ citlivo vnímam slovo 
sociálne, keďže som zažil žiakov v 
rôznych životných situáciách. Aj v 
„bohatej“ Bratislave. 

Ťažko mi počúvať, keď politici mani-
pulujú s týmto dôležitým slovom, hovo-
ria o sociálnej politike. Opovážlivejšie 
je nazvať Slovensko sociálnym. Isto, za 
roky samostatnosti sa presadili opatre-
nia, ktoré pomohli ľuďom. Ale krajina, 
ktorá sa radí k vyspelým európskym 
štátom, má ešte ďaleko k silnej soci-
álnej politike. Vďaka nešikovnosti re-
klamnej stratégie to dokazujú odkazy 
na „sociálne“ opatrenia, ktoré sú „za-
darmo“. Práve tie dokladajú, že ľudia 
na mnohé veci nemajú, že potrebujú 
takýto druh dávok, že potrebujú ušetriť 
svoj rozpočet. Tým si uvedomujeme, že 
napriek slušnej ekonomike sme odká-
zaní na sociálne darčeky. Otázkou je, či 
ich využijú práve sociálne slabší. Čo ak 
sa nerekreujú, nestravujú v škole alebo 
necestujú vlakom?

Sociálnym štátom nie je krajina, 
kde si dôchodcovia zo svojich dôchod-
kov môžu iba  nakúpiť, nie cestovať či 
žiť kultúrou. Sociálny štát nemáme, 
kým v „bohatom“ hlavnom meste bez 
problémov nájdeme ľudí bez domova. 
Sociálne nie je, že deti bývajú v chatr-
čiach bez kúrenia, elektriny či kana-
lizácie a jediná ich zábava je váľať sa 
v kontaminovanej vode či uprostred 
odpadkov. Vrcholom asociálna je, že 
nezamestnaní nemajú na to migrovať 

za prácou do veľkých miest a nedoká-
žu tam prežiť, hoci o prácu stoja. Vi-
zitkou nesociálnej politiky je aj to, 
keď lekári, učitelia a iní, ktorí (za-)
chránia ľudí, zarábajú niekoľkoná-
sobne menej ako priemerný politik 
či excentrická celebrita. Sociálne nie 
je ani to, že ak sa chce občan dovolať 
spravodlivosti, vopred sa vzdá, keďže 
na spravodlivý proces nemá peniaze. 
Ako svedčí o sociálne to, že Slováci 
patria k najzadĺženejším, keďže im na 
život z výplat nezostáva? Sociálny prí-
stup nedokazuje ani to, že keď nechcete 
trpieť bolesťami zubov, musíte si vziať 
úver na zubára. O sociálne nemožno 
hovoriť v štáte, kde je dvojaký meter na 
ľudí, kde jedni majú štandard, druhí 
hypervýhody. O sociálnom prístupe 
isto pochybujú aj rodičia žiakov, kto-
rí často nemajú eurá na stále drahšie 
učebné pomôcky, ktoré im štát všet-
kým v „bezplatnom“ školstve dlhodo-
bo nezabezpečuje...

Poznám jednu pani učiteľku. Po 
dlhšom čase začala učiť. Najprv musela 
prejsť  byrokratickými zbytočnosťami, 
no jej druhým krokom bolo, že sociál-
ne slabšej žiačke zaplatila za obedy 
„zadarmo“. Inak by nejedla. A možno 
ani doma. Zachovala sa sociálne? Ne-
viem, pretože toto dôležité slovo cynic-
ky degradoval politický marketing.    

Sociálno - prázdno

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

OZVITE SA 
NÁM NA:

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby. 
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh 
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej 
republiky úplne zadarmo.

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY 
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

17 ROKOV NA TRHU
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ŠKODA HANDY MOBILITY TOUR 2019

3. 10. - 4. 10. 2019 od 10:00h do 16:00h
Po Car Prešov

 

 

Pod záštitou gestora projektu AV Mobilita

 
 
 
 

 
 

úpravy vozidiel podľa potreby po odskúšaní na trenažéroch
prvá pomoc pre zdravotne znevýhodnených a ich opatrovateľov
výhody pri kúpe a servise motorových vozidiel
prezentácia rehabilitačných aktivít

občerstvenie a sprievodný program
spomienkové predmety pre každého

Sústredenie všetkých služieb a výrobkov na jednom mieste pre celý región tak, 
aby boli čo najbližšie ku klientovi a pod jednou strechou pre zdravotne 
znevýhodnených. Zreálnenie ich integrácie do všetkých oblastí života.
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NOVO OTVORENÉ

ks

Stavebniny Drive In na  
2 1 v profi poradenstve 

5511549

1

4213934

499 4 ksks

²
6393335

3 2

DO VYPREDANIA 
ZÁSOB

8500615

5186911
27

EXKLUZÍVNE
V HORNBACHu

EXKLUZÍVNE
V HORNBACHu

6404349

Záhrada a Zoo na ploche 2
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

DOMOV, BYTOV 

0911 123 453
U  800€/m2

DOMU

WWW.VASASTAVBA.SK

TEST  ZDRAVIA
Biorezonančné vyšetrenie celého tela 12 eur

 zisti povahu a príčinu Vášho ochorenia
 funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
 čo Váš organizmus potrebuje
 test patogénov, alergie, potravín
 bezbolestné a vhodné aj pre deti
 trvá 60-90 min. výsledky ihneď

Prešov, Nám. mieru č. 1, Dom kultury č.dverí 116
0944 535 568Objednajte sa na:

99
-0

04
2-

16
61

_0
06

9
27

-0
01

7-
540918 217 665

BETÓNOVÉ PLOTY
/

Platí do odvolania

AKCIA 1 2 DPH
10%
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0918 477 323

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

r r r k Č rv kríž
máme stále dostatok ponúk

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

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

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

spoločnosť pre prieskum trhu,
 médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA

REGRUTÁTOR/KA

schopných vykonávať aj náročnejšie 
projekty

(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do 
rôznych projektov)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
 02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

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

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091

MZDA OD 850 € 
DO 1300€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....
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PRÁCA V ČR
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s.r.o.

PRÁCA PRE 
STOLÁROV 
V NEMECKU

Ubytovanie a doprava zdarma

Potrebný nemecký jazyk

Práca na trvalý pracovný pomer, 

PLAT: 2800€ netto

0948 754 727
0940 610 120

job.royceagency@gmail.com


