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3D GEOMETRIA KOLIES
PODVOZKOVÝ SERVIS
AUTOELEKTRO
DIAGNOSTIKA
PREDAJ A MONTÁŽ TEMPOMATOV

Ponuky sú už od:

0917 309 103

83-0303

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

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

tel. 0948 287 440

Bukové palivové drevo

83-0378

A HYPOTÉKY

G-WOOD, spol. s r.o. Veľký Šariš

od 38 €

NOVOOTVORENÁ

84-0002

OČNÁ OPTIKA SOFIA
OTVÁRACIE ZĽAVY!

DOVOZ ZDARMA

83-0015

ÚVERY

Týždenne do 42 845 domácností

PRI KÚPE KOMPLETNÝCH OKULIAROV DRUHÉ

1+1 ZDARMA

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

ŽUMPY

55€

83-0373

od
83-0376

VÝKUP STARŠÍCH

VOZIDIEL

STAČÍ ZAVOLAŤ - PRÍDEME KEDYKOĽVEK

0917 722 447
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sídlo Sabinov
kalejatransport@gmail.com

1

83-0351

WWW.OPTIKASOFIA.SK

ZOC MAX Prešov, Vihorlatská 2A
e-mail: optikasoﬁa@gmail.com
09O8 384 386
Po-Ne: 9.00-21.00

83-0370

MERANIE ZRAKU

AKCIA

redakčné slovo / služby, bývanie

2

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.

83-0004

TEPOVANIE
sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE
bytov, domov, ﬁriem

0905 186 136

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

BETÓNOVÉ PLOTY

AKCIA 1/2 DPH
Dodatočná zľava -10%
Platí do odvolania

Slovenčina naša
Nie
vzhľadom k tomu, ale vzhľadom na to.

0918 217 665

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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 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

AKCIA 270€

BIELE
vzor

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

Hľadáme lektora/ku
na kurzy FR

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
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
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM

Staré dvere?

0948 283 110

1 000 modelov

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

od štandardných
po exkluzívne

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

predtým

Miloš Veverica - RENOKOM
DULOVÁ VES 100, 082 52
Tel.: 051/7798 333, 0905 489 360
Mail: milos.veverica@atlas.sk
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83-0374

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

PREKLADY
A TLMOČENIE

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

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

AJ
VÍKENDY

2

83-0007

INZERCIA

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

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

27-0017-56

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

šina ľudí nepochybuje o tom, že smie
robiť iba to, čo jej dovoľujú zákony.
Vypestovali sme si na Slovensku akúsi
dvojstupňovú demokraciu. Na prvom
stupni platia obmedzenia, na tom
vyššom neplatia žiadne. Jeden, z toho
vyššieho stupňa, si stavia haciendu v
národnom parku, druhý, z toho nižšieho, sa teší, že v susednej dedine našiel
Teda, nie tak ich krásou, jedineč- prácu na dva týždne. V stredoveku boli
nosťou, ale tým, že ja si v nich posta- na Slovensku poddaní. Dnes máme
vím, ja v nich budem robiť to, čo v nich akúsi novú spoločenskú vrstvu – nadnikto nesmie. A hoci sú stavby v národ- daných. Predaných. Zapredaných.
ných parkoch logicky zakázané, ak nej- Moci a majetku a neobmedzenosti,
de o stavby vo všeobecnom záujme ob- hoci ako obmedzenej a tupej. To naozaj
čanov či prírody, tak títo stavitelia majú všetkým nám takéto konštatovanie vyvybavené všetko v súlade so zákonom. hovuje? Pred tridsiatimi rokmi padali
Postav si chatu v národnom parku, všade okolo nás predstavitelia boľšepostav si vilu v mestskom parku. Ukáž, vickej moci ako smreky počas víchrice.
že si chlap, že si niekto, že môžeš všet- U nás vyrástli v pevný tridsaťročný les.
ko, že si pozemský boh! Že zákony, O mesiac budeme „oslavovať“ výročie
slušnosť, morálnosť, etika, civilizo- „spoločensko-politických“
vanosť, že to tu je iba pre ten otravný zmien. Treba si položiť
plebs. Ty predsa máš právo vlastniť. Čo otázku, čo sa vlastne v
chceš a kde chceš. Veď na to máš. Pe- otázke vnímania a príniaze i pozíciu. Si väčší pes predsa.
stupu k moci , ako aj jej
Nie, neprekvapuje to. Ak niečo výkonu odvtedy zmeprekvapuje, tak iba to, že takýmto ľu- nilo.
ďom pravidelne každé štyri roky časť z
Všetko dobré nás, voličov, odovzdáva moc. Právo robiť si čo chcú v spoločenstve, kde väč» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

83-0007

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Jeden nominant moci stavia chatu
v jednom národnom parku, iný zas
rekonštruuje chatu v inom národnom parku. Ďalší, po ktorom dnes
už ani pes neštekne, zas býva v srdci ďalšieho národného parku. Asi to
bude nejaká epidémia. Nejaká obsesia národnými parkmi.

PLECHOVÉ GARÁŽE

PLECHY, voliery pre psov

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

59-0319

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

Michňák
Žalúzie
ZĽAVY AŽ
DO 40 %

83-0001

Redakcia:

Už to ani neprekvapuje

66-0002-1

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

služby, bývanie

PREšovsko

Hľadáme:

JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ

ÚČTOVNÍCTVO

83-0304

Priemyselný areál Šalgovík

0948 501 772 I

alena.novakova@century21.sk

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.
 vstavané skrine  šatníky  vešiakové steny
 botníky  kuchynské linky  komody
 kancelársky nábytok  stoly

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

83-0003

ZĽAVA- 30%
0917 309 103

83-0294

BYTY, DOMY,
POZEMKY

Akcia do 30.9.2019,
NA NOVÉ ZMLUVY
pre rok 2019

AJA Prešov, s.r.o.

3

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

22
85_0666

JESENNÁ AKCIA
VONKAJŠIE ŽALÚZIE

-32%

VONKAJŠIE ROLETY

Slovenčina naša
Nie rada
(v zmysle zástupu ľudí za sebou), ale rad.

TM

TM

83-0375

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 15.10. 2019

83-0019

-30%
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ŠKOLA
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83-0379

ǁǁǁ͘ĞƐĨ͘ŐŽǀ͘ƐŬͬǁǁǁ͘ŵŝŶĞĚƵ͘ŐŽǀ͘ƐŬͬƐŽƵƉŽ͘ĞĚƵƉĂŐĞ͘ŽƌŐ
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Ak vlastník bytu realizuje úpravy v
byte, ktoré podliehajú ohlasovacej povinnosti alebo stavebnému povoleniu,
musí v prvom rade požiadať o vyjadrenie k stavebným úpravám správcu
domu alebo predsedu spoločenstva.
Pokračovanie nabudúce.

» red

Nie zbrklý, ale nerozvážny, Slovenčina naša
prenáhlený, nepremyslený či splašený.

INZERCIA

0905 719 145

INTERIÉR
EXTERIÉR

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

0944 937 521
PEKNÁ STRECHA
nátery striech
nátery kostolov
oprava a výmena
striech
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

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

83-0005

Vlastník si po odkúpení bytu zväčša myslí, že si vo vlastnom byte môže
robiť, čo chce. No nie je to celkom tak.
Je potrebné si uvedomiť, že byt je súčasťou bytového domu, konštrukčné prvky bytu sú konštrukčnými
prvkami celého domu a naopak. To
znamená, že zásah do konštrukčného
prvku bytu má v menšom alebo väčšom rozsahu vplyv na všetky ostatné
konštrukčné prvky v dome. Ústava
Slovenskej republiky chráni majetkové práva jednotlivca, avšak iba do tej
miery, kým neohrozujú majetok iných
občanov, čo je v bytovom dome celkom
reálnym a častým úkazom. Vlastník
bytu je podielovým spoluvlastníkom

Povinnosti vlastníka
k stavebnému úradu
Vlastník bytu, ktorý pripravuje obnovu, rekonštrukciu, resp. akékoľvek
stavebné úpravy v byte, si musí byť
vedomý toho, že niektoré zásahy je
povinný ohlásiť na stavebnom úrade a
pri niektorých potrebuje požiadať stavebný úrad o rozhodnutie o povolení
stavebných úprav. Ak zasahuje do nosných stavebných konštrukcií, potrebuje aj posudok oprávneného statika.
Musí osloviť príslušný stavebný úrad, v
pôsobnosti ktorého sa byt nachádza, a
zistiť, ako má postupovať, aby sa vyhol
prípadným problémom.

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

STOLÁRSTVO
NA MIERU

presovsko.sk
ntážou
Okenné sušiaky s mo
denia
ško
po
a
bez VŔTANIA
y!
ád
fas
bo
okna ale
šiak + šnúra
Lodžiový su lenie
a
b
t
le
= komp

Zľavy
pre bytové
domy
a zatepľovacie
my

záruka 5 rokov
E:
PONÚKAM ŠIAKY

SU
t OKENNÉ É SUŠIAKY
V
O
N
Ó
LK
A
tB
É SUŠIAKY
t LODŽIOV

KOMPLETNÁ
PONUKA NA

www.eurosusiak.sk 0918 219 828

37-0207

Nie všetci vlastníci bytov však poznajú aj právne podmienky stavebných
úprav v byte a často ich robia bez komunikácie so správcom domu alebo spoločenstvom vlastníkov bytov, o ohlásení
na stavebnom úrade ani nehovoriac.

spoločných častí a zariadení domu, príslušenstva, zastavaného a priľahlého
pozemku, z čoho mu vyplývajú práva a
povinnosti ustanovené zákonom.

85_0521

Stalo sa nepísaným pravidlom, že
hneď po odkúpení bytu do osobného vlastníctva prichádza aj všetko, spojené s jeho rekonštrukciou.
Vlastník si často všetky práce musí
urobiť sám.

61_0105

Začíname s rekonštrukciou bytu I.

OBNOVA STRIECH

JARNÁ AKCIA! Siete proti hmyzu zdarma, 6-komorový proﬁl za cenu
5-komorového, dovoz okien zdarma, trojsklo za cenu dvojskla

NOVINKA - PERFECTHERM /3 SKLO, 3 TESNENIE/
ĽUBOSLAV OĽŠAVSKÝ 0905 963 297 OLSI.OKNA@GMAIL.COM

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
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83-0191

KCIA

JESENNÁ A

MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, VYSPRÁVKA AJ SERVIS OKIEN

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
27-0033-14

0949 765 613

Kvaliﬁkovane zabezpečíme:

Blaško - FaP

61_0069

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

V ponuke aj hliníkové okná

 Plastové vchodové dvere
 Interiérové žalúzie
 Siete proti hmyzu
 Vertikálne žalúzie


 NOVINKA! Žalúzie deň a noc

83-0366

83-0335

PLASTOVÉ OKNÁ

bývanie, zdravie, zamestnanie

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

né a zlaté mince. 0907 166
358
»Kúpim medaile vyznamenania šable dýky odznaky
slovenský štát rok 19391945 0905 133 241
»Kúpim hodinky Schaffhausen. tel. 0944 137 683
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991.
»Kúpim gramofónové platne 0911 565 876

03 BYTY / predaj

15 HĽADÁM PRÁCU

04 BYTY / prenájom

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

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

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

08 STAVBA

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
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

16 ZOZNAMKA

62-00012

02 AUTO-MOTO / iné
»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

AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ
STAROSTLIVOSTI

»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 19-29r. štíhlej
resp. plnoštíhlej postavy
z PO na priateľstvo. Mobil:
0940 172 707 (+SMS)

JASNÁ
JESENNÁ
VOĽBA

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

www.e-zahrada.sk

OBNOVA STRIECH

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staršie obrazy
sloven. a maďar. maliarov.
0903 617 901
»KÚPIM VOJENSKÉ VECI DO
1945 BODÁKY ŠABLE VYZNAMENANIA A INÉ ! 0911 711 119

12 DEŤOM
»KTO DARUJE OBLEČENIE
OBUV ŠKOLSKÉ POMôCKY
HRAČKY DROGÉRIU POTRAVINY NÁBYTOK ODVOZ ZABEZPEČÍM ĎAKUJEM T.Č. 00421
948 710 036

13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»Kúpim čsl. letecké a výsadkárske odznaky a i.
0907 910 755
»Kúpim hodinky OMEGA,
bodáky, nem.helmy, staré
vojenské pracky, striebor-

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

AKCIA
A

Dopravná 6, Košice
Predajňa-servis 0948 634 443
AUTOMOWER EXPERT, 0905 105 793

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

0907 340 659 alebo 0915 886 559

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.

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

BEZ DEMONTÁŽE!

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP lin

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

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

TU

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.

mohla byť Vaša

REKLAMA

Info: 0905 719 145
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zamestnanie

Súkromná spoločnosť príjme

0903 404 935

HĽADÁTE -/!,3+^ß
ZAMESTNANCA?
PONUKY
3ßȘ/ß
CEL S KÚ
OS ST
LO E T
VE O
V NINZ
AŠ ER NSK
ICH C
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09
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05 OVINÁU
7 19
CH
145

Hľadáme bezúhonného, stredoškolsky vzdelaného záhradníka
s praxou vo veku 35 – 50 rokov. Práca spočíva v starostlivosti
o rodinný dom v Bratislave, práca okolo a v dome, chov hydiny,
starostlivosť o ovocnú a okrasnú záhradu, pestovanie zeleniny.
Pracovná doba od 8:00 do 17:00 s prestávkou od 12:00 do 13:00.
Pracuje sa 10 dní a 4 dni voľno. Ponúkame prácu v stabilnej spoločnosti a možnosť osobného rozvoja. Zabezpečíme ubytovanie
v služobnom byte v Bratislave zdarma, služobné motorové vozidlo, služobný mobilný telefón, diéty. Ponúkaný plat 1300 Eur
brutto.
Ak Vás ponuka zaujala prosím pošlite svoj životopis s fotograﬁou
na e-mailovú adresu lubica.sigetyova@pannoniareal.sk

83-0364

83-0357

0911 632 807

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

83-0371

83-0372

0904 996 772

okres Prešov

ZÁHRADNÍK A ÚDRŽBÁR

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

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ponuka práce

Spoločnosť z PO

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

NA SEZÓNNE ZÁHRADNÍCKE PRÁCE

Práca v Prešove.
Dávame zálohy, výplaty platíme načas.

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

PRACOVNÁ PONUKA:

HĽADÁME BRIGÁDNIKOV

I MURÁRA I ZVÁRAČA
I
(výroba zábradlí)
VOLAJTE: 0907 616 524

7

76-0009

PREšovsko

www.konstrukter.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

www.regionpress.sk

v Prešove

Slovenčina naša
Nie
navolili, ale zvolili.

36-0007

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

OPERÁTOR VÝROBY
3,"&Șß373
73Ǘ/Șß7* ß
7,/Ț,3Ș
KONTROLOR
(3)&16

VIZITKY

0905 719 145

LETÁKY

0905 719 145
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Slovenčina naša
Nie
v jeseň, ale na jeseň.

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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Oplotenie pozemkov,
právo či povinnosť?

Prečo KDH pomáha liberálom
s registrovanými partnerstvami?

S vlastníctvom pozemkov je spojených
viacero oprávnení ich vlastníkov. Každý
vlastník je oprávnený nakladať s vecou,
ktorú má vo vlastníctve podľa svojho
uváženia.
Vlastník má okrem oprávnení v súvislosti s jeho pozemkom i určité obmedzenia,
pretože nesmie neprimerane zasahovať do
práv iných, napríklad susedov, a to aj vzdialenejších. Vlastník pozemku má všeobecnú
povinnosť, aby nad mieru primeranú pomerom neobťažoval iného alebo nekonal niečo,
čím by vážne ohrozoval výkon práv iných.
V susedských vzťahoch vznikajú z takýchto obťažovaní či ohrozovaní výkonu práv
iných tzv. susedské spory. Susedské vzťahy
sú upravené v Občianskom zákonníku a tvorí ich súhrn právnych noriem upravujúcich
právne vzťahy, ktoré vznikajú predovšetkým
medzi vlastníkmi susediacich nehnuteľností, medzi ktoré sa zaraďuje i pozemok.
Medzi subjekty susedských vzťahov možno zaradiť fyzické osoby, právnické osoby a
štát. Vo všeobecnosti vlastník pozemku
nemá povinnosť oplotiť svoj pozemok.
Záleží teda len od slobodnej vôle a rozhodnutia vlastníka, či si svoj pozemok oplotí
alebo nie. Oplotenie má viacero funkcií.
Môže slúžiť na zabezpečenie súkromia, ako
prostriedok proti vstupu cudzích osôb na
pozemok a môže tiež slúžiť ako dekorácia
v záhrade. Väčšinou však oplotenie plní
funkciu oddeliť od seba dve cudzie nehnuteľnosti – pozemky. Ak je to potrebné a ak to

Myslíte si, že
by mali mať dvaja
transexuáli či bisexuáli právo na
adopciu detí? Ja
teda nie a priznávam, že si to ani
len predstaviť neviem. V štátoch, ktoré
zaviedli registrované partnerstvá týchto osôb, zvyčajne následne zaviedli aj
tieto adopcie - vraj, aby neboli ukrivdení voči normálnym manželom. Preto sa
zavedenie registrovaných partnerstiev
považuje za predvoj pre adopcie homosexuálov.
O to väčšie prekvapenie pre mňa je
to, že samotný predseda KDH Alojz Hlina prišiel za ultraliberálmi z PS/SPOLU
s návrhom, ktorý im umožní registrované partnerstvá na Slovensku presadiť.
Zhrození sú z toho aj tisícky voličov
KDH, ktorí volajú po vypovedaní tejto
ponuky, ale vedenie KDH sa tvrdošijne
tvári hluché a slepé.
Slovenskí liberáli sa dlhé roky
snažia o presadenie registrovaných
partnerstiev homosexuálov, ale vždy
im v tom predsedovia KDH dokázali
v koaličnej zmluve zabrániť. Alojz sa
však rozhodol túto dobrú tradíciu zrušiť
a navrhol PS/SPOLU, že keď teda chcú,
nech si teda návrh na partnerstvá predložia ako poslanecký návrh zákona
s tým, že ak sa to stane, tak sa v KDH

nebráni účelnému využívaniu pozemkov a
stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že
vlastník pozemku je povinný svoj pozemok
oplotiť. Stanoviskom stavebného úradu však
nie je súd viazaný a aj napriek negatívnemu stanovisku môže rozhodnúť v prospech
vlastníka nehnuteľnosti, ktorý o oplotenie
požiadal. Individuálne posúdenie potreby
oplotiť pozemok musí vychádzať z polohy
pozemku, jeho využívania, susedských
vzťahov a podobne. Dôležitým účelom zriadenia plotu môže byť zamedzenie susedovi
v obťažovaní suseda, prípadne predchádzať
hroziacim škodám. Z toho dôvodu je súd
povinný skúmať, či dochádza, respektíve
či v minulosti dochádzalo k obťažovaniu
alebo či hrozí nejaká škoda na susediacom
pozemku. Nariadiť oplotenie je možné len na
návrh oprávnenej osoby, ktorou je osoba, do
ktorej výkonu práv sa zasahuje – napríklad
sa na záhradu takejto osoby dostávajú
zvieratá zo susediaceho pozemku, ktoré
ničia vlastníkovu záhradu. Oplotenie je podľa Stavebného zákona drobnou stavbou a na
povolenie uskutočnenia tejto drobnej stavby
postačuje ohlásenie takejto stavby.

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

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

rozhodnú, či vystúpia z budúcej vlády.
Čo to znamená? Že, ak po voľbách
konečne vznikne vytúžená vláda, bude
stačiť Ficovi zohnať 20 hlasov ... a šup
vláda sa rozpadne. To naozaj sme takí
hlúpi? To naozaj len preto, že predseda
KDH nemá odvahu buchnúť po stole a
vysvetliť chlapcom z PS/SPOLU, že takéto móresy nehrozia, si ideme vopred
rozbiť budúcu vládu?
Druhá stránka veci je, že voliči
KDH a mnohí iní konzervatívni voliči
na Slovensku sa cítia týmto prístupom
predsedu KDH zradení, hodení cez palubu. Vidia, že Alojzovi Hlinovi je dnes
prednejšie, aby sa bratríčkoval s liberálmi, robil s nimi fotečky na fejzbúku
a akosi sú mu už ukradnuté záujmy slovenských kresťanov a konzervatívcov.
Ak sa Alojz Hlina nespamätá a nevypovie svoju ponuku voči liberálom z
PS/SPOLU, môže to KDH
úplne zničiť a doplatí
na to celé Slovensko,
lebo KDH sa znova
do parlamentu nedostane. Už dnes
je KDH o 2% slabšie, ako pred štyrmi
rokmi pred voľbami.
Alojz, spamätaj sa!

» 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

právnik radí / politická inzercia, služby

8

UVÁDZACIE CENY V MESIACOCH SEPTEMBER/OKTÓBER
"0İ#)Ð.0#Ð.074ĕ!&ÐÐ8Ă)8,')-4

*&!,/, )"&+$à, ,ȴ&

3ß+,3,,1,3/Þ+Þ'ß-, ,Ș(Þ
+ß0),3Þ+0(Þ'ß2) ßȘ ßß3ß-/ÞǨ,3Þ

͠ßß

ÐRCRMT?LGCÐM@MıG?ÐQRPMHMTMSÐKCRĜBMS
TETOVANIE PIER ÐKGAPM@J?˿LEÐ.FG@PMUQ
ÐJ?QFÐJG̃GLEÐ Ð@MRMV
.?WÐUGRFÐQKGJCÐÐ
TETOVANIE
ÐTơCRIWÐBPSFWÐJęıCLG?
ZADARMO
İ-1)-0?IÐQRCÐNPGơJGÐ
MÐM@MıGCÐXMÐ
ÐRCRMT?LGCÐMıLĞAFÐJGLGCI
XBP?TMRLĞAFÐ
ÐKGLGÐ222-BqTMBMT

PO19-40 strana-

8

61_0261

-"Ð,(.0#12ċƠ,#(Ɵ#(Ð.+3Ð)"^+'#Ð1Ð!#*-14#2-4-3Ð
.Đ1- ,-1ƃ-3Ð.&!"#+7

zdravie / služby, bývanie

PREšovsko

9

Ako na rastúce bruško

Odpoveď:
Spôsob ukladania tuku je daný zväčša geneticky. Ženy majú sklon ukladať
tuk do oblasti stehien a zadku a až potom v oblasti brucha. Tento typ sa podľa vizuálneho dojmu z postavy nazýva
hruškovitý, alebo odborne ženský - gynoidný. Muži ukladajú tuk najprv do
oblasti brucha a podľa tvaru hovoríme
o jablkovom - androidnom type. Ale že
to nie vždy platí, svedčí aj prípad Jany,
u ktorej sa tuk ukladá predovšetkým
v oblasti brucha - a nielen v podkoží,
ale aj medzi vnútornými orgánmi. Z
dlhodobého zdravotného hľadiska je
to nebezpečnejšie. Tuk pri brušnej tučnote je hormonálne aktívny a hrozí viacerými ochoreniami hormonálnymi,
metabolickými a postihnutím srdcovo-cievneho systému. Je dôležité rýchlo
sa ho zbaviť. U väčšiny platí – pokles
hmotnosti o 1 kg znamená zníženie obvodu pásu o 1cm.
Ako na to:
1. Dôležité je začať redukčný režim.
Nie hladovku. Samozrejmosťou je vy-

lúčenie sladkostí, ale obmedziť treba aj
chlieb, pečivo, výrobky z múky, zemiaky, ryžu - prílohy. Veľa energie je aj v
tučných smotanových výrobkoch.
2. Denne by sa malo skonzumovať
asi 75 g bielkovín rozložených počas
dňa - predstavuje to jednu porcia mäsa,
pohár mlieka, 100 - 150 g tvarohu.
3. Zvýšiť príjem zeleniny (bez dressingov s obsahom tuku), ktoré sa majú
stať hlavnou súčasťou potravy.
4. Obmedziť sladké nápoje a aj alkohol. Gram alkoholu poskytuje približne
toľko energie ako gram tuku. Pivo patrí
medzi nápoje s vysokým obsahom
energie - preto u konzumentov sa hovorí o pivnom bruchu (ide zväčša mužov
a vlastne je to androidný - jablkový typ
obezity).
5. Zaradiť do programu cvičenie a
pohyb. Spaľuje sa pri tom nielen prebytočná energia, ale aj tvaruje postava.
Nepoznám nikoho, komu nadváha vyhovuje. Najčastejšie ľudia zlyhávajú na nedostatku pevnej vôle.
Preto Jane držím palce
v začatom boji, veľa
odvahy a hlavne vytrvalosť.

87-0012

Čitateľka Jana (45) má problém s väčším bruchom, ktoré začalo zväčšovať
rásť asi pred piatimi rokmi, dovtedy
nemala žiadny problém s postavou.
Snaží sa stravovať zdravo, ale obľubuje pivo. Každý pondelok drží pôst
- pije čaje, minerálku a šťavy. Má
sedavé zamestnanie - je asistentka.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Nie zbrklý, ale nerozvážny, Slovenčina naša
prenáhlený, nepremyslený či splašený.
Slovenčina naša

NEJDE VÁM
BIZNIS?

Nie padať do kolien,
ale padať na kolená.
Nie napomáhať rozvoju,
ale napomáhať rozvoj.

E NÁS

JEDNOHROB 65 € DVOJHOROB 100 €

DOPRAVA ZDARMA!
99-0140

KONTAKTUJ
T

ČISTENIE HROBOV

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

janovcikova@regionpress.sk

0905 719 145

Materiály:
HLINÍK, DREVO

7

ˇ
rocné
skúsenosti

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

0919 370 730 0919 383 363

62-0008

PREPICHY
POD CESTY
Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...
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PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

87-0058

montter@montter.sk
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DÔCHODKY
dôchodky

Najčítanejšie regionálne noviny

Dôchodca môže poberať aj viac starobných dôchodkov

Kedy a ako požiadať o starobný
dôchodok
Ak chcete požiadať o dôchodok,
nemusíte preto vystáť na Sociálnej
poisťovni rad. Máte možnosť objednať si termín on-line a prísť na
konkrétny čas.
Ak patríte medzi ľudí, ktorí dosiahli
dôchodkový vek alebo sa k nemu už
blížite, môžete sa vyhnúť čakaniu v pobočke Sociálnej poisťovne a objednať
si termín spísania žiadosti o dôchodok
aj on-line. Urobiť tak treba prostredníctvom rezervačného systému na webovej
stránke Sociálnej poisťovne. „Vďaka
tomuto systému si poistenec rezervuje
presný termín návštevy a prostredníctvom mailu dostane informáciu nielen
o tom, ktorý konkrétny zamestnanec ho
vybaví, ale aj aké doklady k tomu bude
potrebovať,“ objasňuje Peter Višváder,
hovorca Sociálnej poisťovne.

Ako si objednať termínu

robného dôchodku v pobočke Sociálnej
poisťovne potrebujete nasledovné doklady:
-doklad o ukončení vzdelania, teda výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a podobne alebo potvrdenie školy
odkedy dokedy trvalo štúdium, ktoré
nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
-vojenská knižka alebo doklad vydaný
príslušnou vojenskou správou,
-rodné listy detí, prípadne rozhodnutie
príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. V
prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku je potrebný aj úmrtný
list alebo výpis z matriky. Ak dieťa bolo
v starostlivosti inej osoby alebo ústavu,
je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia a to v
prípade, ak sa žiada o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa,
-potvrdenie o všetkých obdobiach, v
ktorých občan bol evidovaný v evidencii
nezamestnaných občanov hľadajúcich
zamestnanie pred 1. januárom 2001,
poberal podporu v nezamestnanosti v
čase od 1. januára 2001 do 31. decembra
2003,
-hodnoverný doklad najmä evidenčný
list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho
právneho nástupcu, z ktorého je zrejmé,
odkedy dokedy trvalo zamestnanie,
-potvrdenie zamestnávateľa o období
zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika
nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o
sociálnom zabezpečení.

Po kliknutí na stránke Sociálnej poisťovne, si vyberiete agendu, ktorú potrebuje vybaviť, následne zadáte názov
svojej obce, tam kde máte trvalé bydlisko a systém vám ponúkne najbližšie
pracoviská, ktoré môžete navštíviť. Po
zadaní dátumu a presného času systém
potvrdí termín návštevy a meno pracovníka, ktorý bude danú vec riešiť a dostanete aj poučenie o tom, aké doklady si
treba priniesť. „Rezervačný systém Sociálna poisťovňa pre verejnosť zaviedla
vo všetkých pobočkách v polovici januára tohto roku a už ho využilo takmer
30 tisíc poistencov. Najviac z nich teda
14 964 si rezervovalo termín práve na
spísanie žiadosti o starobný dôchodok,
ďalších 3 851 sa touto formou objednalo na spísanie predčasného starobného Posúdenie nároku
dôchodku,“ hovorí P. Višváder.
na minimálny dôchodok
Pri posúdení nároku na minimálny
dôchodok okrem uvedených dokladov
Aké doklady treba priniesť
Na spísanie žiadosti o priznanie sta- je potrebné aj:

Termín spísania žiadosti o dôchodok si môžete objednať aj on-line.
foto autor stevepb pixabay
-potvrdenie príslušných inštitúcií o
sume dôchodku vyplácaného z cudziny,
a to k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada
priznať starobný dôchodok, ak sa žiadateľovi vypláca dôchodok z cudziny,
-potvrdenie príslušných inštitúcií o obdobiach poistenia získaných v cudzine,
ak ich žiadateľ získal.
-Evidenčný list dôchodkového poistenia
je potrebný v prípade, že žiadateľ bude
naďalej zamestnaný u toho istého zamestnávateľa aj po dátume, od ktorého
žiada starobný dôchodok.

tený však poistencovi môže byť najviac
tri roky spätne od podania žiadosti o
dôchodok, avšak len za obdobie po dovŕšení dôchodkového veku,“ vysvetľuje
hovorca.
Príklad: Ak ste napríklad dôchodkový vek dovŕšili 15. decembra 2014 a
o dôchodok požiadali v tomto roku 20.
septembra 2019 so spätnou platnosťou,
bude vám vyplatený iba od 20. septembra 2016, čiže najviac tri roky spätne.

Vezmite si všetky potrebné doklady
Pamätajte na to, že ak nedoložíte k
vašej žiadosti všetky potrebné doklady, bude si ich musieť poisťovňa
vyžiadať, čo spravidla predĺži čas
vybavovania dôchodku.

Ak ste pracovali v cudzine, môžete
poberať aj viac starobných dôchodkov. Nárok na starobný dôchodok vám
môže pritom vzniknúť z každej krajiny,
kde ste pracovali a odvádzali poistné.
Ak máte bydlisko na území Slovenskej
republiky a boli ste dôchodkovo poistený teda zabezpečený v štáte, na ktorý
sa vzťahujú koordinačné nariadenia
Európskej únie, alebo v štáte, s ktorým
má Slovenská republika uzatvorenú
medzinárodnú zmluvu o sociálnom
zabezpečení, máte možnosť požiadať o
priznanie dôchodku aj z týchto štátov
priamo v príslušnej pobočke Sociálnej
poisťovne v mieste bydliska. „Sociálna
poisťovňa, ústredie rozhodne o nároku
na dôchodok a jeho výplatu z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky
a súčasne uplatní nárok na dôchodok
z dôchodkového poistenia u nositeľa
sociálneho zabezpečenia v daných štátoch. Tí potom rozhodnú o nároku na
dôchodok z ich dôchodkového poistenia. Toto dôchodkové poistenie však
musí spravidla trvať aspoň jeden rok,“
dodáva P. Višváder.
Príklad: Takže dôchodca, ktorý
pracoval na Slovensku a tiež napríklad v Rakúsku, v oboch štátoch splnil podmienky nároku na dôchodok
a jeho výplatu, môže poberať dva dôchodky – jeden zo Slovenska a jeden
z Rakúska.
Zdroj informácií: Sociálne poisťovňa
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Aké potvrdenia ešte
môžu byť potrebné?

V niektorých prípadoch, môže sociálna
poisťovňa požadovať aj ďalšie doklady:
-Potvrdenie zamestnávateľa o sume dosiahnutých vymeriavacích základov
-Potvrdenie o dobe služobného pomeru
zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku
-Potvrdenie príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo
Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia
-Doklad orgánu, ktorý vyplácal dávky v
hmotnej núdzi o vyplatenej sume dávok
a príspevku k dávke v hmotnej núdzi
-Príslušné uznesenie, nariadenie alebo
príkaz a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok zo mzdy

O starobný dôchodok
môžete požiadať aj spätne

Ak ste pracovali v zahraničí môžete poberať viac starobných dôchodkov.
foto autor Pasja pixabay

Ak ste dovŕšili dôchodkový vek, nemusíte hneď požiadať o dôchodok. Môžete naďalej pracovať bez toho, aby ste
dôchodok poberali. Ak sa po nejakom
čase rozhodnete požiadať o dôchodok,
môžete oň požiadať aj spätne. „Vypla-
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Kto môže poberať viac
starobných dôchodkov?

ACN / služby

PREšovsko

11

Ako osláviť 17. november
stretnutie so mnou a s lídrami moslimských a hinduistických komunít.“ Dobrou správou je, že tieto zločiny odsudzujú
aj samotní moslimovia – radikálni fanatici totiž nekonajú v súlade s ich vierou.
Podobné zločiny sú v mnohých častiach sveta na dennom poriadku. Až 300
miliónov kresťanov žije na mieste, kde sú
pre svoju vieru znevýhodňovaní. Mnohým hrozí prepustenie z práce či nedostupné vzdelanie pre ich deti. Viacerým
však hrozí aj ublíženie na zdraví či priamo smrť. Taká je realita sveta, v ktorom
žijeme.
Napriek tomu netreba strácať nádej.
Nestráca ju ani arcibiskup Shaw: „Veríme, že situácia sa obráti k lepšiemu. Vyše
60 percent kresťanov tvoria u nás mladí
ľudia. Pomáhame im dosiahnuť kvalitné
vzdelanie a stať sa profesionálmi.“
Slovensko sa uznesením parlamentu nedávno prihlásilo k ochrane náboženskej slobody. Nestáva sa často, aby za
uznesenie hlasovali predstavitelia všetkých politických strán. Pridajme sa teda
ako krajina, ale najmä jednotlivo, každý
z nás, k zástupu tých, ktorým sloboda
nie je ľahostajná.
Ak chcete podporiť tých, ktorí bojujú
za svoju slobodu viery, podporte projekty ACN cez náš web www.acn-slovensko.
org. Ďakujeme.

» Dominik Harman

Pápežská nadácia ACN Slovensko
– Pomoc trpiacej Cirkvi

27-0122

Čoskoro si pripomenieme tridsať rokov od nežnej revolúcie. Čo keby sme
to oslávili tak, že pomôžeme tým,
ktorí to dnes potrebujú?
Možno to neviete, ale kresťania sú v
skutočnosti najviac prenasledovanou
náboženskou komunitou na svete. Vyplýva to z analýzy, ktorú sme v ACN
vypracovali na základe údajov zo 196
štátov. Každý siedmy kresťan, žiaľ, žije v
krajine, kde je ohrozené základné ľudské
právo na slobodu myslenia, a toto právo
zahŕňa aj slobodu vierovyznania. Vo
svete sa nábožensky motivované útoky
stále stupňujú a až 70 percent z nich je
páchaných na kresťanoch.
Pred niekoľkými dňami nás zarmútila správa arcibiskupa Sebastiana
Shawa z Lahore v Pakistane. Prostredníctvom kancelárie ACN informoval, že
v jeho krajine nebezpečne vzrástol počet
násilných konverzií na Islam. Ale čo je
ešte horšie, radikálni islamisti sa v tomto
prípade zameriavajú na mladé dievčatá,
ktoré často majú len štrnásť rokov. Unesú
ich a pod zámienkou, že neprestúpili na
moslimskú vieru, im ubližujú. Ide predovšetkým o kresťanské a hinduistické
dievčatá.
„Únos je zločin a my k nemu musíme
pristupovať ako k zločinu,“ upozorňuje
arcibiskup Shaw. Po zlej skúsenosti s
políciou išiel arcibiskup priamo za vládnymi predstaviteľmi, aby tento problém
riešili. „Vláda sa našej žiadosti chopila a
spolu s moslimskou radou usporiadala

Pozývame Vás do
NOVOOTVORENEJ ZÁLOŽNE - BAZARU

Ponúkame Vám: Seriózne jednanie,
diskrétnosť, férové úroky ...

VYKUPUJEME FORMOU ZALOŽENIA:

- Drahé kovy v akejkoľvek forme (zlato, striebro, platinu ..., šperky,

zubné zlato, zlomky a iné)
ské koruny a výkup mincí,
Sloven
,
Marky
- Šilingy a
- Hodinky (vybrané druhy aj nefunkčné)
- Starožitnosti, mobily, elektroniku, náradie , elektroniku,
náradie (nové a použité) a iné...

POSKYTUJEME PÔŽIČKY

AKCIOVÉ SUPER ÚROKY
NAJNIŽŠIE V MESTE LEN 2%.

A DO ZÁLOHY BERIEME:

Zlaté šperky,
forme
oľvek
starožitnosti, zlato v akejk
(zubné zlato, zlomky, ... ), mobily, elektroniku, náradie, hudobné nástroje, autá, nehnuteľnosti a iné...

AKTUÁLNE AKCIE: *

zľava na celý sortiment od -5 % do
-90 %)* každý zákazník dostane malý darček

a šperkov,
dverí (prevádzky). Informácie o výkupe, ocenenie starožitností
949 271 226
dohodnutie osobného stretnutia (diskrétnosť) na tel: +421

PS: V prípade ak vyžadujete diskrétnosť požiadajte obsluhu o uzavretie
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Nájdete nás: SAD - Košická 2, Prešov
medzi nástupištom 19 -20

vírivky | sauny

hydromasážne vane
Showroom KOŠICE | Mlynská 5

Vírivka

tna

AKC

Showroom BRATISLAVA | Trenčianska 57
www.wellis.sk

66-0166

| 0918 996 003

3-mies

s DPH
2.99IA0 3€.890 €

0905 860 667 | 0915 285 700
(vedľa ČS SHELL)

SUN

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

polohovateľné - sklopné

WWW.KONSTRUKTER.SK

5%

19

-2

20

A

0.
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31

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

0944 556 070, 0944 113 140

131190397

0800 500 091

AK
CI

PRACUJ
U NÁS

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

do

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď
85_0005

"
(&$   
%    &
"  $ #'(  

600 000
Stannah

 
 

 $ 
  !  

0800 162 162
www.stannah.sk

85_0659

 

52-0134

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

34-0171

MZD A OD 850 €
DO 1300 €
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