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Týždenne do 42 845 domácností

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

Bukové palivové drevo

37-0215

83-0015

Dovoz zDarma

84-0002

od 38 €

JEDNOHROB - 65 €
DVOJHROB -100 €

mpletných
pri kúpe ko druhé
okuliarov

A
ZDARM

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

0904 996 772

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

AUTOSERVIS & PNEUSERVIS

CARS PREŠOV,S.R.O.

OTVÁRACIE
ZĽAVY!

Strojnícka 19,Prešov-Širpo
Tel.: 0948

MERANIE
ZRAKU
NÁHRADNÉ OKULIARE

032 326

JESENNÁ AKCIA:

KOMPLETNÁ PREHLIADKA VOZIDLA od 29€
KOMPLETNÉ PREZUTIE VOZIDLA od 15€
VÝMENA CHLADIACEJ KVAPALINY od 35€
LEŠTENIE A NASTAVENIE SVETLOMETOV od 35€

riešenie diaľka - blízko pre partnera
alebo člena rodiny

www.optikasofia.sk optikasofia@gmail.com tel.: 0908 383 386
Akcia platí pri kúpe kompletných okuliarov s jednoohniskovými stencenými šošovkami s antireflexnou, hydrofóbnou a tvrdenou úpravou.

83_0401

OC MAX Prešov, Vihorlatská 2A Po - Ne: 9:00 - 21:00

www.carspresov.sk
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83_0392

1+1

0911 996 087

prijme ľudí na rozvoz
a distribúciu kníh.

83_0381

0949 651 250

a darček k objednávke
do pamiatky všetkých
zomrelých

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

Spoločnosť z PO

83-0398

ČISTENIE
a STAROSTLIVOSŤ
o HROBY

83-0355

www.cistenie-hrobov.sk

POLITICKÁ INZERCIA / STAVBA, SLUŽBY

2

Najčítanejšie regionálne noviny

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

ČEREŠŇA
vzor

AKCIA 250€

BIELE
vzor

kovanie ZDARMA

83-0004

ORECH
MATNÝ

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

TEPOVANIE

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
9-17
Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov

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

66-0002-1

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

BYTY, DOMY,
POZEMKY
83-0007

0948 501 772 I

alena.novakova@century21.sk

Slovenčina naša
Nie kružítko, nie tlačítko
a nie lízatko, ale kružidlo, tlačidlo, lízanka.

33-0036

83-0019

VONKAJŠIE ŽALÚ
TY -30%
VONKAJŠIE ROLE
ZIE
LÚ IDS -46%
INTERIÉROVÉ ŽA

AJ
VÍKENDY

Hľadáme:

Hľadáme lektora/ku
na kurzy FR

IA
JESENNÁ AZIEK-3C0%

bytov, domov, ﬁriem

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

aj s úradným overením

22

UPRATOVANIE
0905 186 136

PREKLADY
A TLMOČENIE

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 10.11. 2019

sedačiek, kobercov, áut

83-0097

ČEREŠŇA
MATNÁ

83-0359

DUB
MATNÝ

Dobra Volba 2020 inz Drucker 207x137 V3.indd 1
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ťou systému, ktorý tu vytvoril skorumpovaný Smer.
Za dva dni po nahrávke Kočner Trnka prišla do médií nahrávka z kauzy
Gorila. Nahrávka, o ktorej doteraz Fico,
Haščák a spol. tvrdili, že neexistuje ...
ale zrazu je nahrávka v plnej kráse je
na svete. Nádherne je z nej zrejmé, ako
majiteľ Penty korumpoval (podplácal)
politikov z SDKÚ, KDH, od Bugára, či z
ANO. Rovnako je v nej kvantum dôkazov o skorumpovanosti strany Smer.
... avšak nám sa po jej vypočutí
podarilo nájsť kľúčový dôkaz (ktorý
niekto „záhadne“ vymazal z prepisu,
ktorý je už 8 rokov známy!), kde sa Fico
priznáva k tomu, že financoval Smer
nelegálnymi stovkami miliónov korún,
ktoré vôbec nepriznal do účtovníctva.
Doslova na nahrávke hovorí, že Flašík
vybral od sponzorov nelegálnych 250
miliónov korún, ale Ficovi do čiernej
kasy v Smere dal len 170 a 80 miliónov
si nechal ... a Pellegrinimu to vôbec nevadí a
ide tomuto skorumpovanému podvodníkovi robiť garde na
kandidátku Smeru.
Prečo? Lebo Pellegrini 19 rokov Ficovi
verne slúžil a zrejme
o všetkých podvodoch vedel.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Nie šiť pre zákazníka (napríklad Slovenčina naša
vykurovací systém), ale navrhnúť, projektovať.

85_0696, 85_0697

V jeden týždeň
boli
zverejnené
dve kľúčové nahrávky. 90 minút
rozhovoru Kočner
- Trnka a 39 hodín
Gorila. Nahrávka
Kočner - Trnka je
nádherným dôkazom o tom, ako mafián úkoluje generálneho prokurátora a
správa sa k nemu ako k svojmu podriadenému. Bavia sa o tom, ako vyberali
spoločne úplatky za rôzne kauzy, kde
Trnka ako najmocnejší muž prokuratúry zastavil trestné stíhania páchateľov.
Padajú zmienky o miliónoch eur, ktoré
takto vyberali za trestné stíhanie na
mieru podľa vôle mafie. Desať rokov s
mafiou bojujem a tušil som, že takéto
niečo sa deje za zatvorenými dverami,
ale toto je príliš aj na môj žalúdok ... a
ako povedal jeden autor detektívok, to,
čo tam zaznelo, by ani sám nenapísal
do scenára detektívky, lebo by to čitatelia považovali za nemožné.
V tejto súvislosti stojí za zmienku
zrejme len jediná otázka - prečo je Trnka stále na slobode? Prečo nie je už skoro rok vo väzbe a nebola u neho vykonaná domová prehliadka? Zrejme preto,
že Jaromír Čižnár - súčasný generálny
prokurátor - sladúčko spinká - hoci nám
všetkým sľúbil rozpútať peklo. Inak povedané - miesto razantného tlaku na
vyvodenie spravodlivosti, Čižnár sa len
nezaujato prizerá. Prečo? Lebo je súčas-

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

Mafia nám ukradla Slovensko

Slovenčina naša
Nie neskutočne skvelé,
ale úžasné, ohromujúce, vynikajúce.

TM

83-0399

TM
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Povinnosti stavebníka
pri rekonštrukcii bytu

83-0238

20 % ZĽAVA

» red

Priemyselný areál Šalgovík

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

AJA Prešov, s.r.o.

NajlacNejšie vstavaNé skriNe
a Nábytok Na mieru.

STOLÁRSTVO
NA MIERU

INTERIÉR
EXTERIÉR

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

0944 937 521

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

0948 283 110

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

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

maxidachmann@gmail.com

presovsko.sk

83-0005

www.dachmann.sk

SERVIS
OKIEN
rýchlo a lacno

0918 217 665

Blaško - FaP

Michňák
Žalúzie

Bezpečnostné dvere

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

BezPečnostné
dvere

Najväčší predajca

bezpečnostných dverí v prešove

trezorové
systémy

83-0001

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

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

83-0003

možnosť predaja
aj na splátky

85_0706

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

27-0017-59

1. Práce, ktoré spôsobujú hluk alebo
iným spôsobom narúšajú pokojné užívanie bytov ostatných vlastníkov bytov,
môže stavebník vykonávať počas pracovných dní iba v čase od 8. do 18. hod.
V nedeľu alebo počas dní pracovného
pokoja takéto práce vykonávať nesmie.
2. Stavebné úpravy sa musia realizovať
na základe projektovej dokumentácie a statického posudku.
3. Stavebník musí zabezpečiť okamžitý odvoz vybúraného materiálu, prípadne nábytku či iného odpadu, a to na
vlastné náklady a mimo kontajnerov
na domový odpad.
4. Pri úprave inštalačnej šachty, ktorá
je súčasťou bytového jadra, musí stavebník ponechať manipulačný otvor pri
zvislých rozvodoch prístupných z bytu
tak, aby bol zabezpečený ľahký prístup k
meradlám a armatúram v prípade výmeny alebo odstránenia poruchy na týchto
zariadeniach. Otvor by mal mať rozmery
minimálne 800 × 1 200 mm a mal by byť
umiestnený vo výške 200 až 300 mm od

podlahy.
5. Pri výmene okien musí stavebník
dbať na to, aby firma, ktorá výmenu
okien realizuje, nepoškodila zateplenie.
6. Stavebník musí použiť rovnakú
vonkajšiu farebnú úpravu okien a balkónových dverí, aká je použitá na celom
bytovom dome.
7. Pri vytváraní otvoru do nosnej konštrukcie musí stavebník doložiť statický
posudok zohľadňujúci vplyv otvoru na
všetky nosné konštrukcie v bytoch nad a
pod otvorom, nie iba v predmetnom byte.
8. Spoločné priestory, cez ktoré bude
stavebník prenášať stavebný materiál,
musí pri znečistení ihneď upratať, aby
sa nečistoty neroznášali do ostatných
bytov.
9. Stavebník nesmie skladovať stavebný materiál v spoločných priestoroch.
10. Stavebník nesmie prenášať ťažké a
veľké predmety osobným výťahom. Pri
použití výťahu na prevoz materiálu a zariadení musí stavebník použiť podložku
pod materiál alebo zariadenie tak, aby
nedošlo k poškodeniu podlahy. Zároveň
musí dbať na to, aby sa nepoškodili ostatné časti výťahu a aby nedošlo k preťaženiu výťahu.
11. Stavebník musí dodržať ďalšie podmienky určené príslušným stavebným
úradom.

interiérové
dvere

Masarykova 16, 080 01 prešov I 0905 597 181 I 0907 293 570
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83-0191

Spoločenstvo (správca) vo svojom
písomnom vyjadrení k oznámení o
začiatku rekonštrukcie upozorní stavebníka, že pri stavebných úpravách
v byte musí postupovať v zmysle stavebného zákona a dodržiavať podmienky, ktoré majú vlastníci bytov
dohodnuté.

OKNÁ A DVERE, STAVBA, ZAMESTNANIE

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

05 DOMY / predaj

západné Slovensko
BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

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

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

ĽUBOSLAV OĽŠAVSKÝ 0905 963 297 OLSI.OKNA@GMAIL.COM

PODLAHÁR

07 REALITY / iné
08 STAVBA

n pokladanie - PVC, korok, koberce, parkety,
plávajúce podlahy n renovácia parkiet
n vyrovnávanie podkladových betónov
n hĺbkové čistenie podláh

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»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
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Kúpim staré odznaky, mince, hodinky. 0907910755

13 RÔZNE / predaj

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

5-komorového, dovoz okien zdarma, trojsklo za cenu dvojskla

NOVINKA - PERFECTHERM /3 SKLO, 3 TESNENIE/

06 POZEMKY / predaj

12 DEŤOM
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

JESENNÁ AKCIA! Siete proti hmyzu zdarma, 6-komorový profil za cenu

14 RÔZNE / iné

83-0400

04 BYTY / prenájom

MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, VYSPRÁVKA AJ SERVIS OKIEN

PREPICHY
POD CESTY

NOVINKA!

Veľkosklad stavebnej chémie zn.UZIN a BONA
Švábska 57, Prešov, dusanbaca@centrum.sk

OBNOVA STRIECH

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

0905 682 471 I www.PODLAHARPResOV.sK

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

BEZ DEMONTÁŽE!

t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

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

83-0402

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

03 BYTY / predaj

Kvalifikovane zabezpečíme:

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

15 HĽADÁM PRÁCU

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

16 ZOZNAMKA

0911 123 453

DOMOV, BYTOV

STAVBY NA KĽÚČ

Už od 800€/m2

ÚŽITKOVEJ PLOCHY DOMU

WWW.VASASTAVBA.SK

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

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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

0905 719 145

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,

Jednoduché a podvoJné

ÚČTovnÍcTvo
Akcia do 31.10.2019,
na nové zmluvy
pre rok 2019

zľava- 30%
0917 309 103

83-0304

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

02 AUTO-MOTO / iné

V ponuke aj hliníkové okná

 Plastové vchodové dvere
 Interiérové žalúzie
 Siete proti hmyzu
 Vertikálne žalúzie


 NOVINKA! Žalúzie deň a noc

úvery

a hypotéky
Ponuky sú už od:

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

0917 309 103

83-0303

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj

PLASTOVÉ OKNÁ

47-033

Kúpeľná 3
PreŠOV
presovsko@regionpress.sk

62-0008

redakcia:

Občianska
riadková
inzercia

85_0437

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

61_0105

6
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ZAMESTNANIE

Súkromná spoločnosť príjme

SBS GUARDING s. r. o.

Hľadáme brigádnikov

I MURÁRA I

príjme strážnikov na prevádzky

v Prešove

na sezónne záHradnícke práce

Práca v Prešove.
Dávame zálohy, výplaty platíme načas.

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

okres Prešov

iwin

services spol. s r.o.

0911 632 807

83-0364

83-0357

VOLAJTE: 0907 616 524

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 71

7

Firma IWIN SERVICES spol. s r.o.
Budovateľská 1285
093 01 Vranov nad Topľou

www.konstrukter.sk

ponúka dlhodobú prácu na TPP a živnosť
pre jednotlivcov a partie v Prefách
(prevádzky Sereď, Sučany, Senec, Kysak) v nasledovných profesiách:

9 145

ÁCU
ME PR
NÁJDE
MU
KAŽDÉ

TESÁR, BETONÁR, VIAZAČ ARMATÚR,
ZVÁRAČ, ZÁMOČNÍK, ŽERIAVNIK

85-0701

VZV - OPERÁTOR VÝROBY A INÉ
ubytovanie zabezpečené - aj pre páry

Mzda: 650 - 1.100 EUR/mesiac v čistom
Poskytujeme: týždenné zálohy, ubytovanie, dopravu, OOPP hradí firma
KONTAKT:

Bezplatná infolinka: 0800 500 091

0905 902 180 • 0905 655 360

Slovenčina naša

personalna@iwin.sk • praca@iwin.sk • www.iwin.sk
BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 144 125

0905 719 145

87-0015

VIZITKY

ZVÁRAČ - HORIZONTKÁR - VODIČ

9070_58

PLAT: 7,00€/hod.

tel.: 0917 393 957

EUR
do 1300
od 850

Zlievarenské profesie: odlievač, palič, tavič, brusič,
lakovač, formovač, žeriavnik, jadrár, zlievarenský robotník

Príjmeme na prácu v SR

ZATEPĽOVAČOV
MURÁROV

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

36-0007

PREŠOVSKO

Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.

Vážime si naše životné prostredie!

Nie jadro pudla, ale podstata.
Nie posúvať (poznanie),
ale zdokonaľovať sa, získavať
vedomosti.

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/production/ • E-mail: oﬃce@mk-illumination.sk • Tel.: 051 20 22 103 (8:00 – 17:00)
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

2

Vojna a mier v oblastiach, kde sa žilo v „pokoji“
Rok 1989 si spájame s víťazstvom slobody nad komunizmom. Priniesol nám tiež nevídanú prosperitu a stabilitu.
Stredná Európa je dnes pokojná a bez konfliktov; rozpočty na obranu a veľkosti ozbrojených
síl u väčšiny našich susedov klesli na zlomok
toho, čo bývali za studenej vojny. Ešte krátko po
rozdelení Československa malo Slovensko 53 tisíc
vojakov, dnes máme o dve tretiny menej.

Zabudnuté boje o pokoj

Niekoľko týždňov po 17. novembri 1989
boli obrazovky našich televízií plné streľby.
Garantmi pravidiel a stability
V Rumunsku sa bezpečnostné sily blízke
je dnes pre nás Európska únia a
prezidentovi Nicolae Ceausescovi pokúsili
zvrátiť demokratickú revolúciu silou. Až priame
Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým
nasadenie armády prelomilo ich odpor. Počty
platí, že veľké štáty v Európe si zväčša riešia
mŕtvych sa odhadujú na 700 až 1200, vrátane
spory s menšími mierovou cestou.
rumunského diktátora a jeho manželky Eleny.
Bez týchto dvoch inštitúcií by Európa bola
V skutočnosti však nebolo násilie v Rumunsku
oveľa menej príjemným miestom na život,
prvým, ktoré bolo spustené kolapsom
ako dnes je.
komunistického bloku. Táto smutná česť patrí
vojne medzi Arménskom a Azerbajdžanom
(vtedy ešte dvoma republikami Sovietskeho ■ Zhubné dedičstvo boľševikov
zväzu), ktorá vypukla už v r. 1988. Vojna v menej
Prečo zrazu toľko násilia? Časté vysvetlenie je,
intenzívnej forme tam pokračuje dodnes (!) a že komunizmus držal pod pokrievkou rôzne nakaždý rok pri prestrelkách umiera niekoľko ľudí. cionalistické vášne, ktoré sa odtrhli z reťaze, keď
Sovieti poľavili kontrolu. To však bagatelizuje
■ Štvrť milióna obetí
zhubnú úlohu samotných komunistov. Tí zasiali
Začiatkom 90-tych rokov už to išlo ako na semiačka budúcich vojen ešte za hlbokej totality.
bežiacom páse: občianske vojny v Gruzínsku Obzvlášť Stalin bol veľký manipulátor, ktorý
(1991-93), v Tadžikistane (1992-97), konflikt v vládol metódou rozdeľuj a panuj. V jeho časoch

mal Sovietsky zväz rôzne republiky s mnohými
národnosťami. Svoju moc si upevnil tak, že poprekresľoval hranice a popresúval celé národy.
Do pár rokov však bol každý s každým rozhádaný
a všetci sa obracali na Stalina v Moskve, aby sa
ich zastal a aby ich bránil.

■

Násilie hrozí stále

Väčšina bojov sa odohrala dávno a ďaleko
od nás, ale jedno poučenie z nich je dodnes aj
pre Slovensko aktuálne. Mier nesmieme brať za
samozrejmosť, lebo všetky krajiny sú za určitých
okolností schopné násilia. Garantmi pravidiel a stability sú dnes pre nás Európska únia
a Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým platí,
že veľké štáty v Európe si zväčša riešia spory
s menšími mierovou cestou. Bez týchto dvoch
inštitúcií by Európa bola oveľa menej príjemným
miestom na život, ako dnes je.
Tomáš Valášek

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom európskych operácií Carnegie nadácie
pre medzinárodný mier a bývalým
veľvyslancom Slovenskej
republiky pri NATO.

Záhradná 658/10, Kapušany, Prešov, 082 12
Tel.: 0905917473, www.mijori.sk

SLOVENSKÉ DREVOSPLYŇUJÚCE
MASTENCOVÉ KOZUBY MIJORI

Top kozubový systém na trhu
- dlhý interval prikladania
- doba sálania tepla až 48 hodín
- vhodné aj pre nízkoenergetické až pasívne
stavby

Spĺňa ekologickú normu EKODESIGN

- 20%

pri objednávke do konca novembra akciová zľava

Príďte sa osobne presvedčiť v reálnej prevádzke,
termín je potrebné dojednať telefonicky

PO19-42 strana-
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■

moldavskom Podnestersku (1992) a nie jedna, ale
hneď dve vojny o nezávislosť Čečenska na Rusku
(1994-96 a 1999-2000). A to boli tie vzdialenejšie;
bližšie k našim hraniciam sa prevalili vojny a
etnické čistky v bývalej Juhoslávii (od r. 1991 až
do r. 1999). Spolu umrelo vo vojnách po kolapse
bývalého ZSSR a Juhoslávie štvrť milióna ľudí.
Vyše milióna vyhnali z domovov.

INZERCIA

PREŠOVSKO
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PONÚKAM PRÁCU PM
Instal

68-06

Zváranie PLAMEŇOM ZG-2 na živnosť.
PRÁCE V NEMECKU, cena 17-18€ / hod.

Kontakt: 0905 299 414, 0905 830 805

57-0026-4

PRE MURÁRSKU PARTIU V NEMECKU
PRE INŠTALATÉRA-ZVÁRAČA

KURZ
TEPOVANIA

KOBERCOV, SEDAČIEK, ÁUT

www.proficleantatry.sk

INZERCIA

99-0006-24

NAUČÍTE SA TECHNIKU
DO 1 HOD. SUCHÉ!
0910 281 674

0905 719 145

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

Objednajte sa na:

99-0042-16

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

0944 535 568

17 ROKOV NA TRHU

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

OZVITE SA
NÁM NA:

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

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

PO19-42 strana-
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

320025-10

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

INZERCIA

10
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UVÁDZACIE CENY V MESIACOCH SEPTEMBER/OKTÓBER
DARČEK PRE PRYVÝCH 20 ZÁKZNIKOV

MICOROBLADING OBOČIA

V NOVOOTOVRENEJ POBOČKE
NA SLOVENSKEJ UL. Č. 62 V PREŠOVE

0944 421 383

- tetovanie obočia strojovou metódou
TETOVANIE PIER - microblafing Phibrows
- lash lifting + botox
Pay with smile
TETOVANIE
- všetky druhy líčenia
ZADARMO
ČOSKORO
ak ste prišli
o obočie zo
- tetovanie očných liniek
zdravotných
- mini TATTOO
dôvodov.

61_0274

OD NAJPRESTÍŽNEJŠEJ PMU AKADÉMIE S CELOSVETOVOU
PÔSOBNOSŤOU PHACADEMY

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením
Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?
Materiály:
HLINÍK, DREVO

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

0919 370 730 0919 383 363

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

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

87-0058

montter@montter.sk

62-00012

V našej radakcii si môžete podať
inzerciu do celej siete regionálnych novín

Slovenčina naša

Nie botník,
ale skrinka na topánky.
Nie billboard, ale bilbord.

39 regionálnych týždenníkov po celej Slovenskej republike - dosah na 1 500 000 domácností a firiem
Kontaktujte svojho obchodného zástupcu: 0905 719 145

PO19-42 strana-
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Zdravý rozum je
najlepší recept

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

Stará dobrá SaS je istota
Za desať rokov našej existencie sme vypracovali riešenia pre všetky dôležité oblasti života.
Desiatky odborníkov venovali stovky hodín
tomu, aby vznikli funkčné riešenia. Výsledkom
reformy zdravotníctva nemá byť len pacient, na
ktorého nepadá omietka v nemocnici alebo si
musí doniesť aj príbor. Má to byť spokojný vyliečený človek. Pri školstve myslíme na žiakov
a študentov, lepšie podmienky pre učiteľov, ale
chceme, aby aj rodičia boli informovaní. Pôsobíme v regiónoch, kde sa môžete kedykoľvek
obrátiť na našich zástupcov, máme ich v každom
okrese. A takto by som mohol pokračovať s nižšími daňami, riešeniami rómskych osád či bojom
proti korupcii a bezbrehému rozkrádaniu. O tom,
že s jedným papierom musíte behať od jedného
úradu k druhému, ani nehovoriac – pritom riešenia existujú, stačí chcieť. A my chceme. Jednou
vetou, Slovensko má byť krajina, v ktorej sa oplatí pracovať, podnikať a žiť.

0950 266 604

WWW.REGIONPRESS.SK

Len u nás máte istotu, že keď niečo povieme,
tak to platí. Nemusíte s nami na sto percent vo
všetkom súhlasiť, ale môžete sa na nás spoľahnúť. S nami neriskujete, že váš hlas nebude presmerovaný, že vznikne
mačkop es alebo že sklameme.
Do vlády so Smerom, SNS alebo
Kotlebovou stranou nepôjdeme.
My sme v názoroch konzistentní.

-20% NA VŠETKO
AKCIA JESEŇ 2019

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

Aj vy môžete za elektrinu platiť
menej
Keď ma hneval stav veci verejných, povedal
som si, že namiesto kritizovania začnem od seba.
Dnes som poslancom parlamentu a predkladám
konkrétne návrhy, ako ušetriť na cenách elektriny,
tepla, plynu, vodného i stočného. Tiež som dôkazom toho, že zelená v logu SaS nie je iba na parádu
– podieľal som sa na zrušení biomasakru či na pozastavení škodlivej a nespravodlivo dotovanej ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre, na ktorú sme sa
všetci skladali. Mojou hlavnou snahou je, aby ste za
energie platili menej, pretože sa to dá. Neplatíte totiž len za to, že vaše žiarovky svietia a radiátory sú
teplé, ale aj za politické rozhodnutia. A to nechcem
nechať len tak. S mojimi kolegami so SaS sme vyrátal i, že ročne môže domácnosť ušetriť až 80 eur,
ak by sa mi v parlamente podarilo presadiť 3 zákony. Predkladám ich pri každej príležitosti, pilujem
ich a zdokonaľujem. Samozrejme, vládni poslanci
ich nikdy neodhlasujú, veď čo by povedal smerácky
minister Žiga?

POLYKARBONÁTOVÉ A TRAPÉZOVÉ DOSKY PRÍSLUŠENSTVO - PLEXISKLO

Ja sa však nevzdávam. Vo februári na Slovensku vznikne nová vláda a karty sa nanovo rozdajú
karty a my budeme pripravení.

Prineste tento kupón na adresu:
Rampová 4, 040 01 Košice

Som Karol Galek, člen hospodárskeho výboru NR SR a
tíml íder strany SaS, ktorý stráži
vaše účty za energie.

a nakúpte nezľavnený tovar za cenu -20%.
Akcia platí aj pri objednávke e-mailom
kosice@zenitsk.sk, s heslom: jesen20.

Karol Galek

721190282

https://eshop.zenitsk.sk - 055 6254 006
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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

34-0181

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

PRIJMEME

Skladník

(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar
3000

(Rakúsko)

od 850 eur do 1300 eur

(Rakúsko)

KAŽDÉMU

EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník

NÁJDEME PRÁCU

2400 EUR/mesačne Brutto

pracovné pozície v ČR

adník
Pomocný záhr
čne Brutto

0800 500

091

www.konstrukter.sk

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné

98-0005

0903 431 350

KA

Á INFOLIN

BEZPLATN

85_0695

3000 EUR/mesa
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