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PRESOVSKO
SABINOVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

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

Bukové palivové drevo

TEPOVANIE

TU

maxidachmann@gmail.com

CHORVÁTSKO
PODSTRANA
Cena od 199€/osoba
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85_0085

www.dachmann.sk

VAŠA RODINNÁ DOVOLENKA!!!

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

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

AJ
VÍKENDY

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

Michňák
Žalúzie

83-0001

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

83-0005

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

bytov, domov, ﬁriem

0905 186 136

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

možnosť predaja
aj na splátky

UPRATOVANIE

Info: 0905 719 145

0948 283 110

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

sedačiek, kobercov, áut

83-0007

83-0064

mohla
byť
Vaša
reklama

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

DOVOZ ZDARMA

83-0015

84-0002

od 38 €

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
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JARNÁ AKCIA
MARKÍZY -23%

genaugroupindustries@gmail.com
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83-0077

83-0019

SIETE OKENNÉ A DVEROVÉ
PROTI HMYZU -28%
Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 31.5. 2019

Plat:
od 3 000 € do 4 700 €
(podľa pozície)
ELEKTRIKÁRI
Podmienky:
min. vyhláška §21 (elektrikári)
BAGRISTI
znalosť AJ / NJ
prax v odbore
www.genau.sk
SZČO

1

2
redakčné slovo / služby, bývanie

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

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
DISTRIBÚCIA (40.000 domácností)
párny týždeň: Prešov, N.Šebastová, sídl. II, III, centrum, Solivar, Šváby, Šalgovík, ku Surdoku, Dúbrava, Šidlovec, Okrúhliak, Rúrky, Ku
Surdoku, Sekčov, 17. novembra,
Štúrova, Budovateľská, Sabinov,
Lipany, Fričovce, Kapušany, Kendice, Ľubotice, Veľký Šariš
nepárny týždeň: Prešov, N.Šebastová, sídl. II, III, centrum, Solivar, Šváby, Šalgovík, ku Surdoku,
Dúbrava, Šidlovec, Okrúhliak,
Rúrky, Ku Surdoku, Sekčov, 17.novembra, Štúrova, Budovateľská,
Drienov, Drienovská Nová Ves,
Dulova Ves, Fintice, Haniska, Lemešany, Ličartovce, Malý Šariš,
Petrovany, Široké, Župčany, Brezovica, Kamenica, Pečovská Nová
Ves, Šarišské Michaľany

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

83-0004

Prečo ich doteraz špina, amorálnosť,
hlúposť a svinstvo nezaujímalo? Prečo
nerobia pravidelne poriadok tak, ako
gazda každý deň zametá zádverie?
Prečo až vo voľbách?
Novodobí samozvaní upratovači sa
rozbehli po Slovensku, reálnom, skutočnom, i tom virtuálnom, na sociálnych sieťach a vnucujú nám poriadok,
dobro, spravodlivosť. A SEBA. Lebo
iba ONI to vedia zariadiť. Presviedčajú
nás, že voliť treba, lebo takto to ďalej
nemožno pripustiť. Že treba voliť zmenu, poriadok – teda – ICH. A kto (ICH)
nepôjde voliť, kto nebude účastný na
eurovoľbách, ten je ignorant.
Nie, ignorant nie, ani hlupák nie.
Pretože pod takýmto nechutným
nátlakom SPASITEĽOV sa nič nezmení. Iba, po ich prípadnom zvolení, ich osobný profit.
Ak máme definitívne zatočiť so
všetkou nanesenou špinou na našom
Slovensku,v prvom rade by sme si mali
identifikovať jej nositeľov.
Tých, ktorí roky neurobili nič a teraz rečnia a
presviedčajú. Šancu už
mali.
Takže, rozum do hrsti a pekný týždeň!

OPRAVY A SERVIS
plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce

0905 308 280

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

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

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

AKCIA 270€

BIELE
vzor

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

TU

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR
Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník)
Otvorené:
0917 56 36 12
Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Po-Pia:
0911 60 20 40
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
9-17

LETÁKY

0905 719 145

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

mohla byť Vaša reklama

Info: 0905 719 145

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku

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

83-0158

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

PLOTY A MÚRY
Z GABIÓNOV

Mobil: 0948 300 988

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

PIESOK - ŠTRK
KAMENIVO - ZEMINU

STROJOVÉ
POTERY
A OMIETKY

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

Dovoz zdarma

Realizujeme

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

87-0001

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Po dlhšom čase je konečne jeden celý „normálny“ týždeň pred
nami, milí čitatelia. Teda, normálny v rámci „nenormálna“, na aké si
chtiac nechtiac, žiaľ, zvykáme. Práve akceptáciou toho nenormálna
sa život na našom Slovensku stáva
neutešený až – najmä z pohľadu
mladej vzdelanej generácie – bezperspektívny.
Sme svedkami množstva chybných
rozhodnutí, neraz z hlúposti, ale čo je
ešte horšie, iba tak – z pozície neobmedzenej moci. Ktorá je aj tak obmedzená, iba si to odmieta priznať. Lebo
moc si vždy myslí, že je dokonalá.
A za žiadnu cenu o tom nebude diskutovať.
Neporiadku v našom štáte je viac
ako kedykoľvek pred rokmi. Vŕši sa
ako ilegálna skládka odpadu tesne
pred naplnením plánovanej kapacity.
A zrazu, po rokoch, teda, po rokoch
od posledných volieb do Európskeho
parlamentu sa vyrojili celé pluky, nie
iba čaty upratovačov. Tých, ktorí ZRAZU zistili, že je tu neporiadok. Tých,
ktorí sa ZRAZU stali „povolanými“,
aby ho oni ako jediní odstránili. Tých,
ktorí ZRAZU ponúkajú zázračné
riešenia na všetko zlé, ktoré šmahom
svojej verbálnej metly premenia na
dobré. Ako Ježiš vodu na víno.
Kde boli doteraz? Odkiaľ sa vyrojili?

61-0067

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

PO19-19 strana-

2

0918 217 665

27-0017-23

Redakcia:

Vyrojili sa šíky
odhodlaných upratovačov

66-0002-1

PRESOVSKO
SABINOVSKO

3
služby, bývanie, auto-moto

Priemyselný areál Šalgovík

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

AJA Prešov, s.r.o.

Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.

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

AKCIA OD 135 EUR

83-0003

ČISTENIE
DPF FILTROV

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.

Hľadáme:

Prečo čistiť DPF filtre u nás

68-06

Vieme, že potrebujete ušetriť čas a finančné prostriedky. Preto sme vybrali
špičkovú technológiu čistenia a efektívne nastavili všetky služby.

Všetko na jednom mieste

0948 501 772

TU mohla byť

Vaša reklama

Záruka kvality

Po čistení dostanete originálny protokol, kde budú uvedené informácie
o výsledku čistenia. Žiadne hodnoty „od oka“.

alena.novakova@century21.sk

Info: 0905 373 406

83-0172

Odmontujeme - vyčistíme - namontujeme. Žiadne niekoľkodňové čakanie
kôli zasielaniu DPF filtra do iného servisu.

BYTY, DOMY,
POZEMKY

Až 95% účinnosť čistenia

Pre vás úspora. Dobre vyčistený filter pevných častíc pomáha spaľovaciemu
systému, spotreba je nižšia, motor spokojný a vaša peňaženka tiež.

presovsko.sk

HLINÍKOVÉ OKNÁ
WWW.ALUFER.SK

0919 210 777

83-0116

+ 421 915 864 547 I +421 915 890 813 I rbpptradingsro@gmail.com

83-0058

Rbpp trading s.r.o.,
Duklianskych hrdinov 1682, 093 01 Vranov nad Topľou
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.
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+421 911 313 632
info@axaproperty.sk
www.axaproperty.sk

83-0113

AXA-PROPERTY s.r.o.
Radlinského 17 (bývalí areál)
052 01 Spišská Nová Ves
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49-0051
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Terasy spájajú dom so záhradou
a ponúkajú ďalší rodinný priestor
dobe, keď nám reťazce ponúkajú jednostránkové návody na montáž. Keď
urobíte svoju prvú terasu na základe
takéhoto návodu svojpomocne a následne uvidíte susedovu, ktorú mu
robil skúsený terasár, pochopíte ten
rozdiel na vlastnej koži.
Výber terasovej dreviny je veľmi
dôležitý. Pri dreve platí, že čím tvrdšiu drevinu vyberieme, tým bude
mať dlhšiu životnosť. Tu je základný
prehľad orientačných cien terasových
drevín. Terasy pod prístreškom zvýšia ochranu aj životnosť. Rovnako aj
farby na drevo, tie kvalitné však nie
sú až také lacné.
Ak chcete terasu s krátkou životnosťou cca 5-7 rokov, postačia aj
dosky z domáceho smreku.
Ak rátate so životnosťou cca 1530 rokov, použite sibírsky smrekovec
alebo termizovanú borovicu.
Ak trváte na dlhej životnosti,
voľte exotiku, kvalitnejšiu termodrevinu (ako termojaseň) alebo agát.
Terasové dosky nekupujte od firiem, ktoré ich predávajú a skladujú
ako bežné drevo ale ako terasové
dosky. Terasové dosky sa totiž musia správne sušiť aj skladovať!

150 €

115 €

170 €

240 €

185 €

STAVEBNÉ PRÁCE • REKONŠTRUKCIE BYTOV
35,-0(0(6(.5(7È5.8
1È678P,+1(Ć
• ZATEPĽOVANIEGR.UDþ~QRYLHF
• GARÁŽOVÉ
BRÁNY
jednotná cena 13 €/m2

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

61-0419

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

Diamond cut s.r.o.
Najlacnejšie

REZANIE
•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie
najmodernejšími proﬁ strojmi
66-0034-1

0911 60 20 40

» ib

STAVEBNINY - ŠTRKY, PIESKY

presovsko.sk
Prevádzka:

LIPANY
35(9É'=.$

Stavebný materiál od základov po strechu



Železničná 11
0915 356 987
/LSDQ\
0915 124 401
0905 741 235


KANALIZÁCIA
VODA

SABINOV

6DELQRY
Priemyselná štvrť 4

PLYN
www.stavebninyvysnovsky.sk

0915 356 987

0908 974 667

HPDLOPLUH[#FHQWUXPVN
E-mail:

KÚRENIE

Prevádzka: Chminianska Nová Ves a Kapušany (pri Slovnafte)

mirex72@centrum.sk

 Šalovacie dielce od 0,99€

83-0162

Cestou do záhrady často cez ne
prejdeme. No nejde len o prechod.
Terasa pri dome predstavuje ďalší
obytný priestor, ktorý počas sezóny naplno využívame.
Stolovanie s rodinou, grilovačky s
priateľmi, posedenia s priateľmi. To
je len časť možností, ktoré terasy ponúkajú. Nejde len o spoločenské podujatia. Aj vo chvíľach, keď si chceme
oddýchnuť od celého sveta, je terasa
počas sezóny to najkrajšie miesto,
aké v celom dome nájdeme.
Pri rannej káve, pri sieste po nedeľnom obede, popri čaji o piatej, pri
dobrej knihe podvečer či pri pohári
dobrého vínka počas teplého letného
večera – vždy sa môžeme kochať výsledkami svojej práce.
Mimochodom, kto povedal, že terasy musia byť obdĺžnikové? Práve
naopak. Moderná architektúra
pracuje s oválmi, mnohouholníkmi, lichobežníkmi aj kruhmi.
Takto si môžete navrhnúť prakticky
akýkoľvek tvar, ktorý bude „nakonfigurovaný“ vzhľadom k vášmu domu
a rozlohe okolitého pozemku. Môžete
využiť rôzne úrovne terasy. Členitosť
pozemku sa tak nestane prekážkou.
Práve naopak.
Správne vykonať montáž drevenej terasy vyzerá byť na prvý pohľad
jednoduché. Špeciálne v dnešnej

6 komorové okná
za CENU 5 komorových

 Presné tvárnice biele od 0,99€
 Cement 32.5 - 100 kg - 11€

 Cement 42.5-100 kg - 11,80€

 Štrky, piesky od 16€ za tonu
DOPRAVA do 10

km za 10€.
Dovoz stavebného materiálu do 24 h.

XŇRG
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0907 140 671 I stavebninyvysnovsky@azet.sk

½

83-0122

Ceny sú uvedené s DPH.

XŇRG

XŇRG

5

6
zdravie
Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

ĎAKUJEM T.Č. 0948 710 036

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Jawu 90, 175, 250,
350 a CZ 125, 150, 175, 250 aj
nepojazdné. 0949 50 5827
»Kúpim starú motorku a
predvojnový bicykel. Ponúknite. 0915 376 374
»Predám nové predné čelo
Š 125 r 1989. 0902053256

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
»Predám RD na 13 a pozemku v Uzovskom Šalgove 79
tis € 0940 742 333

06 POZEMKY / predaj
»POZEMOK POD LESOM 0944
767 325
»POZEMOK CHATU DOM 0949
467 691

07 REALITY / iné
»PREDÁM CHATU NA DOMAŠI, 0902 431 198
»Kúpim byt na ul. Mirka Nešpora, resp.v blízkom okolí z
rodinných dôvodov. Nie som
RK! 0949137 653 Marta
»Kúpim Váš dom, byt. Platba v hotovosti. Tel: 0944
630 600

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

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

11 HOBBY A ŠPORT
»Predám dámsky bicykel
Lincoln 0915 926 720

12 DEŤOM
»KTO DARUJE RODINE V ŤAŽKEJ FINANČNEJ SITUÁCII OBLEČENIE OBUV HRAČKY ŠKOLSKÉ POMÔCKY POTRAVINY

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

» Čo je to ovca?
Ovca je koza, ktorá sa dala
spraviť trvalú.

13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné

» Prečo má bocian také
dlhé nohy?
Aby ho žaba nekopla do
zadku.

»Kúpim staré zlaté zuby,
zlaté a strieborné mince a
hodinky OMEGA. 0907 166
358
»Kúpim staré odznaky, vyznamenania, mince 0907
910 755
»Kúpim do múzea partizánske odznaky, medaile šable
prilby aj 1 slovenský štát,
dobre zaplatím 0905133241
»Zberateľ, nie obchodník
kúpi obrazy slovenských,
českých a maďarských autorov, prípadne ocením ich
hodnotu. 0903901077
»Kúpim gramofónové platne 0911 565 876
»Kúpim obrazy, rámy, sošky, hodinky, mince, vojenské veci, pracky, šable a iné
0905 401 697

» Prechladne žirafa,keď
stojí v studenej vode?
Áno, ale až po týždni.
» Príde zlodej v noci do
domu a počuje papagája
ako mu vraví:
- Ferri, ťa vidí, Ferri ťa vidí.
Zlodej vezme deku zakryje
klietku
a papagáj znova škrieka:
- Ferri, nie je papagáj, Ferri
je pitbul.
» Tri sliepky sa hrajú na
schovávačku. Prvá sa
schová do kurníka a druhá
do šopy. Tretia hovorí:
- 1, 2, 3 už idem.
Zakopne a povie:
- Kurník šopa.
- Do kelu, našla nás.

15 HĽADÁM PRÁCU
»Zdravotná sestra s 20 ročnou praxou hľadá prácu v
ambulancii alebo v nemocnici. Tel: 0949 416 631

» - Haló, volám ohľadne
toho strážneho psa, čo
sme si od vás kúpili. Môžete nám poradiť, ako to
máme zariadiť, aby nás
pustil domov?

16 ZOZNAMKA
»Senior hľadá kamarátku
bacuľku vek do 72 r. 0949
815 740 Prešov
»Hľadám sympatické dievča vo veku 19-27r. štíhlej
resp. plnoštíhlej postavy
z PO na priateľstvo. Mobil:
0944 810 987 (+SMS)

» Malá mola sa vybrala v
jednom malom domčeku
po prvý krát na let. Keď sa
vrátila mama sa jej hneď
pýtalo ako bolo a ako všetko prebiehalo. Na to natešene malá odpovedala:
- Veľmi dobre to išlo, ako
som si lietala, všetci mi
tlieskali.

Chcete si
podať
inzerát?

» Vyjde vrana z krčmy, párkrát laxne zamáva krídlami a povie:
- kašlem na to, idem peši.

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PO medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

» Sedia si tak dva leňochody na strome a nehýbu sa
deň, nehýbu sa druhý deň,
nehýbu sa tretí deň. Nakoniec jeden otočí hlavu a
druhý na to podráždene:
- Nestresuj!

Príklad:
RP PO 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, PO zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

» Stredoveká vojna, stovky
padlých rytierov nehybne
ležia na lúke. Po zotmení
sa na bojisku objavia vlci.
Ako sa tak pozerajú okolo
seba, jeden nešťastne zalamentuje:
- Dočerta! Zase sa narobíme! Samé konzervy!

Krajina zdravia

Sídlisko III Centrum, Prostejovská 33, Prešov
Produkty zdravej výživy
PO-PIA: 8.00-18.00, SO: 8.00-12.00
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83-0177

»Predám Škodu 100 v nepojazdnom stave, dočasne odhlásenú z evidencie.
Kontakt 0903 695 317

Vtipy
týždňa

» Medveď zvolá poradu na
lúke: „Za posledný rok zrazilo auto 83 mačiek! Je to
hrozné... Ehm,

» redakcia

7
služby, bývanie, zamestnanie

560-600€

+odmeny, 4€ stravný lístok/deň

Mzda 650-700€

výroba brzdových a
spojkových hadíc

/brutto/mesiac

Nástup možný ihneď!
Pre viac info volať 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť GIM-S s.r.o., so sídlom v Prešove

PRÍJME

Práca v Prešove. Dávame zálohy, výplaty platíme načas.

45-0008

45-0008

Pre viac info volať

I MURÁR I TESÁR I
I POMOCNÝ STAVEBNÝ ROBOTNÍK I
I VODIČ SK.C I STROJNÍK (traktorbager) I

do automobilového priemyslu
na TPP v Malom Šariši
práca na zmeny

práca na 3 zmeny

VOLAJTE: 0907 616 524

2 OS. SÚSTRUH,
3 OS. OBRÁBACIE CENTRUM (FANUC)

VODIČA – SERVISNÉHO TECHNIKA

Odmena: 7-9€/hod + prémie
Živnosť aj trvalý pracovný pomer
Miesto výkonu práce: Prešov

na fekálne auto v oblasti východoslovenský región
so sídlom v Prešove.
Náplň práce: Vývoz, zvoz,
servis mob. WC, starostlivosť
o zverený rajón.

Požiadavky: Vodičský preukaz
min. sk C, sk. E výhodou,
zodpovednosť, ﬂexibilita.

Kontakt:
gim.marton.david@gmail.com, www.gims.sk
0918 097 779, 051/7482056

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

83-0178

Podmienky: Nástup 5,-€ / 1 hod. Nástup: 01.06.2019
+ 0 – 20 % prémie
príp. dohoda.

Žiadosť + životopis, prosím, posielať na mail adresu:
marian.maxian@ekotoalety.sk, tel. 0918 636 164.

SÚSTRUŽNÍK, FRÉZAR, HORIZONTKÁR
- pre cnc stroje profesie- obsluhu:

Spoločnosť
Ekotoalety s.r.o., Mlynské Nivy 73/A, 821 05 Bratislava
Prijme do TPP

0905 719 145

- pre klasické obrábacie stroje profesie:

Stručná charakteristika spoločnosti:
Spoločnosť GIM - S s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2008.
Spoločnosť sa v súčasnosti orientuje na malo až strednesériovú výrobu (opravu) častí a súčastí strojov, náhradných
dielov z rôznych materiálov. Disponuje kvalitnou technológiou pre oblasti trieskového obrábania, zámočníckych
a zváracích prác. Viac info nájdete na: www.gims.sk

83-0160

na TPP v Malom Šariši

0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o.

Súkromná spoločnosť príjme

PRIJMEME
skladníkov/čky

83-0101

HĽADÁME
operátorov/ky výroby

PRÁCA V NEMECKU / KOLÍN
*1#$ų&ň&,*-%

JEDNOTLIVCIAJPARTIA
0908 106 001

85_0307

γ ε-*  'η *-,,' Ļ!.&'+ǅ
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145

presovsko.sk HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?
ELEKTROINŠTALÁCIE

instalaciaelektro@gmail.com

www.regionpress.sk

HĽADÁME ŠIKOVNÝCH

VODIČOV A VODIČKY AUTOBUSOV
Ponúkame:
 Stabilnú prácu a pravidelný príjem
 Sociálny program a vernostný program, rehabilitačné služby,
zamestnanecké akcie , bonusy, príplatok za starostlivosť o zdravie
 Pravidelné preškoľovanie, uniformu, nový vozový park
 Zľavy na cestovnom pre Vás a Vašu rodinu
 V prípade potreby služobné ubytovanie
 Ak máte všetky potrebné doklady, obráťte sa na náš kontakt
a môžeme si dohodnúť dátum nástupu.
 Ak Vám niečo chýba, nájdeme spoločné riešenie, aby ste sa
mohli aj Vy stať našim vodičom/vodičkou. V tom prípade musíte
mať aspoň 24 rokov a minimálne vodičský preukaz sk.B.
 Mzda: základ 3,20,-€/hod + prémie+ nadčasy + príplatky
+odmeny = hrubá mzda od 780,00 € do 1050,00 € za mesiac

Kontakt:
stanislav@sad-po.sk, 0902 965 727, 051 7560727
SAD Prešov, a.s. Jilemnického 4, 080 01 Prešov
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83-0065

0915 953 378

62-0031

- elektroinštalačné práce
- inteligentné inštalácie
- alarmy JABLOTRON
- DATA, SAT, TV rozvody
- výroba rozvádzačov
- bleskozvody
- zabezpečenie revízie

8
zdravie, zaujalo nás, hlavu hore / škola

Vitamín D, alebo
- kam nechodí lekár, chodí slnko
Vitamín D má hlavnú úlohu v regu- dobrého (HDL) cholesterol a zvýšením
lácii metabolizmu vápnika a fosforu hladiny glykovaného hemoglobínu
a tým priamo v ovplyvňovaní tvorby (HbA1C), čo svedčí o zhoršení metaboa vlastnosti kostí a zubov. Pri jeho lizmu cukru a riziku vzniku cukrovky,
nedostatku vznikajú ochorenia kos- alebo jej zhoršenia
tí – osteomalácia, osteopénia, osteo- 2. Srdcovo-cievne ochorenia – u ľudí
s nízkou hladinou vitamínu D je vyšší
poróza, rachitída.
Osteoporóza sa nazýva aj zlodejkou predpoklad ochorenia srdca alebo ciev,
kostí, dochádza k ich rednutiu a hrozia horšiu reguláciu krvného tlaku
tak rôzne zlomeniny, ktoré, hlavne v 3. Nádorové ochorenia – vitamin D
staršom veku, môžu mať vážne násled- cestou svojich receptorov a aktívnej forky. Obozretnosť treba už pri zistení my kalcitriol bráni vzniku malígnych
ľahšieho štádia rednutia, osteopénii. ochorení. Najviac je dôkazov pre rakoviOsteomalácia sa prejavuje cit- nu konečníka a hrubého čreva, prsníka,
livosťou alebo bolestivosťou kostí, prostaty a kože. Hraje úlohu ale aj pri
hlavne v driekovej oblasti a na nohách. rozvoji už rozvinutých nádorov.
Predchádza jej dlhodobý pocit únavy, 4. Imunitný systém – nedostatok
môže byť bolesť svalov. Bolesť kostí je vitamínu D zvyšuje náchylnosť na auvýraznejšia pri zaťažení a pri pohybe. toimunitné ochorenia (celiakia, cukKosť sa v najťažších formách môže de- rovka 1.typu, psoriáza, reumatoidná
artritída, skleróza multiplex), ale aj na
formovať.
Rachitída, nazávaná aj krivica ale- bežné infekčné ochorenia dýchacieho
bo anglická choroba, sa u detí prejavuje systému
rôznymi poruchami rastu kostí a ich 5. Obezita – vitamin D je rozpustný v
deformitami. Týkala až 90 percent detí tuku a ak je tukového tkaniv Británii, ktorým sa v priemyselných va viac alebo veľa je uložeoblastiach v 19. storočí dostávalo málo ný viac tu, potrebné hlaslnečného žiarenia.
diny v krvi sú nižšie, ide o
Vplyv vitamínu D je aj mimo kostí relatívny nedostatok.
a zubov, objavujú sa stale nové úlohy v (pokračovanie naburôznych systémoch a pri rôznych ocho- dúce)
reniach:
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
1. Metabolické ochorenia – nedostaDiabetologička, odborníčka na poruchy
tok vitamínu D súvisí s nízkou hladinou
metabolizmu a výživy

Trestanie nevinných je u nás tolerovaný fakt
Starí manažéri z firiem odídu a nahradia ich noví. Prinesú si so sebou inú
stratégiu a poradcov. Začnú kritikou
svojich predchodcov a radikálnymi
zmenami. Pri neúspechu odídu s odmenami a potrestaní sú tí, čo zostali.
Potrestaní sú tí, ktorí v minulosti firmu
neviedli a len plnili príkazy. Napriek
tomu musia strpieť ponižovanie za to,
čo nespôsobili. Bol u mňa pán, ktorý mi
popisoval výmenu vedenia na jednom
regionálnom úrade. Noví sa správajú tak
ako kedysi ich predchodcovia. Sami ničomu nerozumejú a vyhadzujú tých, ktorí
pracovali pod minulým vedením.
Keď skončila vojna, ľudia sa tešili, že
odchádzajú nemeckí vojaci. A zbytočne
ubližovali ženám, deťom a starcom, ktorí
za nič nemohli. Trestali nevinných. Vo
väzení sedia už aj politici. Ich šéfovia
zostali bez trestu. Aj riaditelia štátnych
podnikov bývajú trestaní, keď chránia
majetok pred zlodejmi. Malí farmári
na Slovensku sú trestaní za to, že štát
ochraňuje mafiu. Slovenskí podnikatelia sú zdieraní na daniach a odvodoch,
aby mohli sponzorovať podnikanie zahraničných korporácii na našom území.
Svet trestá často nevinných. Aj Kristus

PO19-19 strana-

8

bol ukrižovaný namiesto Barabáša. Vo
vojnách si možno viac vytrpia civilisti
ako vojaci a partizáni. Aj dnes mocní vyháňajú ženy a deti zo svojich domovov a
ďalší na nich na úteku pokrikujú nech sa
vrátia domov. Salezián Jurko Malý v Dorke
Ružomberok podáva ruku mladým, ktorí
nepoznali rodinné zázemie a často končia
vo väzení. Nie vlastnou vinou. Adriana
Fontányová so sestrou pomáhajú vyše
150 ženám s deťmi, aby mali kde bývať
a mohli zostať spolu. Mnohé deti, ktoré
matkám zoberú, skončia neskôr v nápravných zariadeniach. Nedávno sa „vyznamenala“ pracovníčka na sociálke, keď
nazvala ľudí, ktorým má pomáhať,
„odpadom“.
Prečo s mocou prichádza toľko arogancie a necitlivosti? Prečo
si úradníci dovoľujú
na najslabších a darebákom dajú pokoj?
Raz sa však možno
budú mocní tohto sveta zdola pozerať na
tých, ktorých
okrádali a týrali.

» Ján Košturiak

9
služby, bývanie, zdravie

TU

TEST ZDRAVIA

Biorezonančné vyšetrenie celého tela 12 eur
t zisti povahu a príčinu Vášho ochorenia
t funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
t čo Váš organizmus potrebuje
t test patogénov, alergie, potravín
t bezbolestné a vhodné aj pre deti
t trvá 60-90 min. výsledky ihneď

75-27

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

Info: 0905 373 406

Objednajte sa na:

0944 535 568

99-0042-15

mohla byť Vaša reklama

Servírujeme
to najlepšie

na všetko od Tescom
y

=ĀDYDSODW¯SULQ£NXSHQDGȜ

Prešov
Predajné centrum TESCOMA, ZOC MAX, Vihorlatská 2A
Predajné centrum TESCOMA, OC EPÉRIA, Generála L. Svobodu 25
NORMA, Konštantínova 7
NORMA, Svätoplukova 2
Haus Seman s.r.o., Levočská cesta 20
NORMA, Podchod žel. stanica, Košická 1
Sabinov
NORMA, Námestie slobody 27

75-34

-20%

Výhodnú akciu môžete využiť
od 10. 5. do 31. 5. 2019 v predajniach

Zubná klinika prijíma nových pacientov
HAPPYDENT, s.r.o.
Milí 3UHwRYèDQLD...
6SRMWHSUÈMHPQÄVXŗLWRèQØPDQDYwWÈYWHQDMY¿èwLHREFKRGQÄFHQWUXPQD9ØFKRGQRP6ORYHQVNX
$83$5..RwLFHQDXOLFL3URWLIDwLVWLFNØFKERMRYQÈNRYY.RwLFLDFK
3RSUL]¼EDYHDQ¼NXSRFKVLGDMWHRwHWULĿ9¼wFKUXSQDQDwHMwSLèNRYHM]XEQHMNOLQLNH

6WRPDWROÎJLD$83$5..RwLFHNWRUÕSUHY¼G]NXMHVSRORèQRVĿ+$33<'(17VUR
1DwDNOLQLNDNWRU¼MHXUèHQ¼SUHFHOÕ9DwXURGLQXRGGHWLèLHNDŗSRVHQLRURYDY\NRQ¼YDwLURNÄVSHNWUXPVWRPDWRORJLFNØFKYØNRQRYRGSUHYHQWÈYQ\FKSUHKOLDGRNFH]]¼FKRYQÕVWRPDWROÎJLDDSURWHWLNXGHQW¼OQXK\JLHQXDŗSR
VWRPDWRFKLUXUJLXDLPSODQWROÎJLX6ÈGOLPHQDSRVFKRGÈY0HGLFÈQVNRPFHQWUH$83$5.72:(5.RwLFH
1DwDNOLQLND
rP¼X]DWYRUHQÄ]POXY\VRYwHWNØPL]GUDYRWQØPLSRLVĿRYĥDPL
rSUDFXMHWXwSLèNRYØFK]XEQØFKOHN¼URYYØEHURwHWUXMÕFHKROHN¼UDMHQD9¼V
rXPRŗĥXMHRwHWUHQLHDMSULÕSOQHMQDUNÎ]HSUHWØFKNWRUÈPDMÕREDYX]RwHWUHQLD
r]DEH]SHèXMHSUHSDFLHQWRYEH]SODWQHPRŗQRVĿREMHGQDQLDQDSUHVQØWHUPÈQ
RwHWUHQLDDEH]SODWQÄSDUNRYDQLHY2&
rGLVSRQXMHQDMPRGHUQHMwÈP'&7SUÈVWURMRPQDGLDJQRVWLNXVWDYX9¼wKRFKUXSX
rYVWXSQ¼SUHKOLDGNDNRQ]XOW¼FLDDVWDQRYHQLHOLHèHEQÄKRSO¼QXMHEH]SODWQÄ
%OLŗwLHLQIRUP¼FLHQ¼MGHWHQDZHERYHMVWU¼QNHZZZVWRPDWRORJLDDXSDUNVN,
=EDYWHVDVWUDFKX]R]XEQØFKOHN¼URYDREMDYWHVWRPDWROÎJLXVWRURèLD
7HwÈVDQD9¼VNROHNWÈYOHN¼URYDRVWDWQÄKR]GUDYRWQÈFNHKRSHUVRQ¼OX6WRPDWROÎJLH$83$5..RwLFH
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VOĽBY DO EURÓPSKEHO

1
3
PARLAMENTU EDITORIÁL
EDITORIÁL
SLUŽBY
Ž
2019Á // SLUŽBY
25. MÁJ

Vo voľbách do európskeho parlamentu sa o hlasy voličov uchádza viac ako 300 kandidátov združených na kandidátnych
listinách 31 strán a koalícií. Oslovili sme ich a dali možnosť odpovedať na dve základné otázky:

1. Predstavte sa a povedzte prečo kandidujete?

BUĎME
V EÚ PARTNERMI
narodnakoalicia.sk

31

Apelujem na ľudí, aby sa dňa 25. mája
2019 volieb do EÚ zúčastnili.
Hlavným dôvodom mojej kandidatúry je vyťažiť pre Slovensko z
únie maximum. Chcem sa podieľať
na riešení problémov, zaujíma ma
čerpanie eurofondov, ktoré by sme
mali pocítiť na kvalite života všetci.
Ako europslanec môžem toky týchto

peňazí cez ministerstvá kontrolovať,
poukazovať a riešiť prípadnú korupciu.
Zdravie a vzdelanie sú základné
témy, ktoré patria k najdôležitejším
bodom môjho programu. Nesúhlasím
s tým, aby moji spoluobčania boli rukojemníkmi zdravotných poisťovní a
farmaceutických spoločností, ktoré
na nás zarábajú nemalé peniaze. Existuje medzi nami veľa prípadov, kedy

ľudia pocítia neschopnosť zdravotného personálu pomôcť, lebo nie sú
peniaze v systéme. Učiteľská obec je
nespokojná, zaťažená zbytočnou byrokraciou a tiež nedostatkom peňazí
potrebných na inovatívne spôsoby vzdelávania a ich učiteľského
ohodnotenia. Chcem presadiť platy
Slovákov približujúce sa platom
vyspelých krajín Európy. Znížiť hrozby nekontrolovateľnej imigrácie, ako
i bujnejúcej byrokracie. Európske
právo zaviesť skutočne do praxe i u
nás. Ľudí chcem presvedčiť, že majú
moc ovplyvňovať chod Európskeho
parlamentu cez svojho zvoleného
poslanca, ktorý bude aktívne presadzovať spoločné záujmy.
Podnety a nápady každého z
Vás si so záujmom prečítam, ak mi
napíšete na: email@puskar.sk, alebo zavolajte na 0905 477 477.
Kandidujem na kandidátnej
listine strany Slovenská ľudová
strana Andreja Hlinku, číslo 26.
Je to ľudová strana s hodnotami
overenými históriou. Dôležité je na
volebnom lístku zakrúžkovať číslo
11 pri mene JUDr. Mgr. Peter Puškár.

33-19 Objednávateľ: Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, Bratislava, IČO: 00678449 Dodávateľ: COBOLT s.r.o. Bratislava, IČO: 46739432

Volám sa Peter Puškár, zaujímam
sa o životy ľudí na Slovensku ako
vyštudovaný právnik, i psychológ.
Intenzívne vnímam politické dianie doma, ale i v rámci celej Európy.
Rodičia mňa, i sestru vychovávali v
duchu tradičnej kresťanskej rodiny,
ktorá ma úprimne podporuje. Matka pôsobila ako riaditeľka materskej
škôlky, otec profesor STU, sestra Zlatica je v súčastnosti
spravodajkyňou úspešnej televízie.
Som odhodlaný zastupovať vás, mojich spoluobčanov a z pozície europoslanca vyťažiť pre Slovensko z Európy
maximum.
V kruhu mojich blízkych je o mne
známe, že som priamy, pracovitý a
presadzujúci pravdu a spravodlivosť. Zastupujem úspešné
spoločnosti, zabezpečujem
prácu asi 1400 ľuďom. Rád
sa naďalej vzdelávam, som
otvorený novým výzvam,
som odhodlaný zodpovedne plniť program,
ktorý prezentujem v
rámci volieb do Európskeho paralmentu.

Čo chce NÁRODNÁ KOALÍCIA
v Európskom parlamente presadiť?
��Otvorenie diskusie o zavedení európskeho veku odchodu do dôchodku v 62 rokoch.
��Zlepšenie ochrany vonkajších hraníc EÚ proti nekontrolovateľnej nelegálnej migrácii.
��Investovanie miliárd eur na boj proti chudobe v členských krajinách,
nielen v Afrike.
��Aby vo všetkých krajinách boli predávané potraviny a spotrebiče rovnakej kvality.
��Obmedzenie kompetencií Európskej prokuratúry voči Slovákom.
��Rovnaké pravidlá a výšky dotácii pre našich aj zahraničných farmárov
a podnikateľov.
��Zákaz adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.
��Ochranu prírody, lesov a živočíchov, zabrániť nelegálnemu výrubu a
lovu na našom území.
��Slobodu slova a zákaz cenzúry na internete.

KANDIDÁTNA LISTINA strany NÁRODNÁ KOALÍCIA s číslom
31 pre voľby do Európskeho parlamentu 25. mája 2019
(krúžkujte max. 2 kandidátov)

1. Ing. Peter Tomeček (57 rokov), manažér, Trnava
2. Mgr. Anton Martvoň, PhD. (38 rokov), právnik, vysokoškolský pedagóg, Dolný Kubín
3. Mgr. Slavomír Harabin (45 rokov), stredoškolský pedagóg, Košice
4. Radovan Znášik, MA. MPP. (40 rokov), manažér, Bratislava
5. JUDr. Marieta Okenková, PhD. (45 rokov), právnička, Bratislava
6. RNDr. Marta Rácová (65 rokov), poslankyňa MsZ, Nitra
7. Ing. Marián Rusznyák (39 rokov), CEO-výkonný riaditeľ spoločnosti, Košice
8. Ing. Sergej Kozlík (68 rokov), ekonomický analytik, Bratislava
9. PhDr. Ľubica Blašková (63 rokov), vysokoškolská pedagogička, Bratislava
10. Ing. Peter Švec (58 rokov), bezpečnostno-vojenský analytik, Bratislava
11. Ing. Juraj Srnec (34 rokov), manažér, Nové Mesto nad Váhom
12. Prof. Ing. Ján Piľa, PhD. (60 rokov), univerzitný profesor, Prešov
13. Petra Margušová (38 rokov), realitná maklérka, Bratislava
14. Ing. Andrej Gmitter (53 rokov), manažér, Bardejov
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Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741

Kandidát na europoslanca
za stranu
Slovenská ľudová strana
Andreja Hlinku

Získať pre Slovensko z únie maximum

49-0042

Peter
Puškár

2. Ktoré témy by podľa Vás mala Európa riešiť a ako?

83-0175
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PaedDr. Martina Šimkovičová
Vážené Slovenky, Slováci,

Uchádzam sa o Váš hlas z kandidátky strany Starostovia a nezávislí kandidáti, ktorá
má vo voľbách poradové číslo 8. V Európskej únii budem presadzovať tradičné, kresťanské a konzervatívne hodnoty.

Ďakujem Vám za Váš hlas!

Martina
Šimkovičová

33-21

Slovensko musí ostať zvrchovanou a suverénnou krajinou presadzujúcou v EÚ svoje vlastné
záujmy a záujmy našich občanov. Som presvedčená, že ak chce Európska únia prežiť a ak v nej
máme zotrvať, EÚ sa musí výrazne zreformovať a
vrátiť sa k svojim pôvodným myšlienkam – rovnosť, vzájomná pomoc, spoločná ochrana hraníc. To všetko so zachovávaním a pestovaním
národných identít jednotlivých štátov. Myšlienky
o spoločnom európskom národe, kde sú národná
hrdosť a zachovávanie kultúrnych a národných
tradícií kritizované, nie je správnou cestou. EÚ
nemôže ďalej pokračovať v spôsobe vládnutia
formou diktátu Bruselu.
Brusel hovorí o solidarite. Zdá sa však, že politici Bruselu hovoria len o solidarite s ilegálnymi migrantami z krajín tretieho sveta, ktorí sa
nikdy na budovaní Európy nepodieľali a ani
nebudú. Solidarita Európskej únie by mala
byť viditeľná hlavne smerom k chudobnejším krajinám EÚ, aby sme sa približovali
životnou úrovňou ku krajinám západným.
Vidíme však, že priepasť je stále rovnako

veľká a aj dvojaká kvalita potravín ukazuje, že
pre západ partnermi nie sme.
Dlhodobo upozorňujem na riziká, ktoré prináša masívny prílev ilegálnych imigrantov do Európy. Som proti kvótam na ich prerozdeľovaniu
a som presvedčená, že Európska únia musí urobiť
maximum, aby sa imigrácia zastavila.
Podporu potrebuje tradičná slovenská rodina.
Rodina je muž - otec, žena - matka a deti – chlapci a dievčatá. V tomto smere si Slovensko nesmie
nechať diktovať legislatívne zmeny rozvracajúce
tradičnú spoločnosť a zdravú kresťanskú rodinu.
Naša ústava je nadradená legislatívnym zmenám
prichádzajúcim z Bruselu. Takže žiadne registrované partnerstvá, manželstvá osôb rovnakého
pohlavia, ani 15 pohlaví na výber.
Je potrebné vytvoriť v Európe protiváhu západnému liberalizmu, ktorý so sebou prináša mnohé
negatíva a spôsob života, ktorý nie je v súlade
s kresťanskou morálkou a tradičnými hodnotami, ktoré sme ako národ vždy vyznávali. Aj preto
som naposledy v parlamente hlasovala za úplné
odmietnutie Istanbulského dohovoru.
Slovensko si musí hájiť vlastné záujmy, hospodárske, ekonomické, kultúrne. Ako poslankyňa Europarlamentu budem vždy presadzovať
záujmy Slovenska a hlasovať v súlade s ideami,
ktoré Vám predstavujem.

Objednávateľ: Petra Kubo, Bratislava

kandidátka do Europarlamentu
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Radovan ZNÁŠIK-voľba pre bezpečnosť.
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jeho samotného. Pracoval som
pre organizáciu, ktorá monitoruje
situáciu na Ukrajine, žil som v Líbyi,
videl som lesk aj biedu obyčajných
ľudí. Ako rodič nedopustím, aby naše
deti zažili hrôzu vojny. Želám si, aby
Slovensko napredovalo. Som za silný
hlas krajín V4, ktorý bolo počuť aj v
prípade povinných kvót. Voľby do EP
sú v prvom rade o budúcnosti našich
detí, ale bez vášho hlasu to nepôjde.
Príďte ma podporiť! Kandidujem za
stranu Národná Koalícia, krúžkujte
číslo 4.
Ako poslanec Európskeho
parlamentu budem presadzovať:
✓národnú suverenitu, kultúrnu
identitu a kresťanské hodnoty
✓boj proti korupcii v eurofondoch
✓posilnenie ochrany hraníc EÚ
✓odmietanie nelegálnych migrantov
✓vyváženú zahraničnú politiku
✓podporu dotácií v agrosektore
✓podporu mitigačných/adaptačných
opatrení zmeny klímy
✓zvýšenie dotácií na
podporu rozvoja
regiónov.

Voľte č.

4

Ďakujem.

Objednávateľ: Národná Koalícia, Račianska 1571/66, Bratislava-Nové Mesto, 831 02, IČO 42359741, Dodávateľ: REGIONPRESS, Študentská 2, 917 01 TRNAVA, IČO 36252417

Vážení a milí
spoluobčania.
Uchádzam
sa
o vašu priazeň
ako
kandidát
na
poslanca
Európskeho
parlamentu.
Životopis:
Vyštudoval som
diplomaciu
v
Londýne a bezpečnostnú politiku
v Tokiu, Japonsku. Pracoval som
u nás na Ministerstve životného
prostredia a neskôr som pôsobil ako
diplomat medzinárodnej organizácie
OBSE v Turkménsku. Venoval som
sa otázkam zahraničnej politiky a
opatreniam boja proti korupcii. V
roku 2018 viac ako 17000 občanov
SR podporilo petíciu za moju
kandidatúru na prezidenta SR. Vašu
dôveru si nesmierne vážim.
Prečo by ste ma mali podporiť?
Čelíme mnohým výzvam, ako
napr. zmena klímy, ochrana
schengenského priestoru,migrácia,
ale aj podnecovanie k národnostnej
nenávisti, ktorá môže vyvolať
konflikt ako na Balkáne či na
Ukrajine. Slovensko je náš domov
a drvivá väčšina z nás nemá záujem
a ani možnosti odísť, ak sa situácia
na Slovensku zhorší. Aj preto by
o budúcnosti našej krajiny mali
rozhodovať nami volení poslanci a
nie bruselskí byrokrati. Sme schopní
oceniť hodnotu mieru? Dnes každý
žije vo svojom vlastnom uzavretom
svete, až pokiaľ sa to nezačne týkať
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DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU
MICHAL ŠIPOŠ

,*250$729,Î
Predstavujem Vám 13 výborných
kandidátov na našej kandidátke.
-DYRO¯PXUÏLWH3HĢD3ROO£NDÏDGUXK¿
NU¼ĻRNVDHĞWHUR]KRGXMHPNRPXG£P

REÏLDQVN\DNWLYLVWDSURWLKD]DUGX
6WDU£üXERYćD_URNRY
$MQDĞHUHJLµQ\VDP¶ĻX¼VSHĞQH
UR]Y¯MDĢDE\EROLOHSĞ¯PPLHVWRP
SUHĻLYRW2SUDYPHVLQHE¼UDMPH
Q£ĞHXUµSVN\GRP

PETER POLLÁK

ZITA PLEŠTINSKÁ

9NUDMLQ£FK(QHERODURNRYYRMQD
&KFHPPLHUDMSUHQDĞHGHWLDYQ¼ÏDW£
3RÑPHYROLĢDQHGRYRýPHHXUµSVN\P
IDĞLVWRPQ£ĞGRPPLHUX]QLÏLĢ

$N]OHSĞ¯PHSRGQLNDWHýVN«SURVWUHGLH
ýXGLDEXG¼PDĢĞDQFXQDOHSĞLHSODW\
1HVPLHPH]DE¼GDĢDQLQDNUHVĢDQVN«
KRGQRW\QDNWRU¿FKVWRM¯QDĞDFLYLOL]£FLD

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov

Y\VRNRĞNROVN¿SHGDJµJ_/HYRÏD_URNRY

VWDURVWND_&KPHýQLFD_URNRY

DOMINIK DRDUL

EVA HORVÁTHOVÁ

&KFHPVDSULÏLQLĢROHSĞLH6ORYHQVNR
DOHSĞLX(XUµSXSUHNDĻG«KR

6ORYHQVNRVDPXV¯VWDĢKUG¿PDURYQRFHQQ¿P
SDUWQHURPQDHXUµSVNHMVF«QH%XGHP
SUHVDG]RYDĢWDN«ULHĞHQLDDE\VDĞLNRYQ¯ýXGLD
QHEROLQ¼WHQ¯RGFK£G]DĢ]DSU£FRXGR]DKUDQLÏLD

ĞWXGHQWDREÏLDQVN\DNWLYLVWDYREODVWL
SU£YRV¶EVR]GUDYRWQ¿PSRVWLKQXW¯P
Trnava | 21 rokov

lekárka | Bratislava | 44 rokov

MILAN POTOCKÝ

LUCIA
GREŠKOVITSOVÁ

QRYLQ£UDREÏLDQVN\DNWLYLVWD
Michalovce | 43 rokov

asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

(MHPRWRURPUR]YRMDUHJLµQRY9\XĻLPH
SUHWRMHGLQHÏQ¼ĞDQFXDSU¯OHĻLWRVWLNWRU«
Q£PQDĞHÏOHQVWYRSRQ¼ND

$MW¯QDM]UDQLWHýQHMĞ¯PDM¼SU£YR
QDG¶VWRMQ«ĻLYRWQ«SRGPLHQN\

IGOR DUŠENKA

DUŠAN ŠÁNDOR

9¿KRG\ÏOHQVWYDY(V¼QHVSRFK\EQLWHýQ«
&KFHP]DFKRYDĢDSRVLOQLĢWRÏRY(XUµSVNHM
únii funguje.

6PHMHNUDMLQDWYRULY¿FKSUDFRYLW¿FK
DXVLORYQ¿FKýXG¯NWRU£P£ÏRSRQ¼NQXĢ
(XUµSHDVYHWX

poradca pre výskum a inovácie
3H]LQRN_URNRY

právnik | Bardejov | 31 rokov

LUCIA RENNEROVÁ

PAVOL JUSKO

(Q£PSRVN\WXMHQ£PPLHUEH]SHÏQRVĢ
DOHDMƓQDQÏQ¼SRGSRUXQDUR]YRM
DY\URYQ£YDQLHUR]GLHORY

9HU¯PYHNRQRPLFN\SURVSHUXM¼FH
VRFL£OQHVSUDYRGOLY«DVHEDYHGRP«
6ORYHQVNRNWRU«VDY(QHVWUDW¯

EVA IVANOVOVÁ

MATÚŠ
BYSTRIANSKY

WOPRÏQ¯ÏNDYHXUµSVN\FKLQĞWLW¼FL£FK
Košice | 55 rokov

Y\VRNRĞNROVN¿SHGDJµJ
Bratislava | 55 rokov

HNRQµPND_3ULHYLG]D_URNRY

&KFHPDE\VDHXUµSVNHUR]YRMRY«
IRQG\VDY\XĻ¯YDOLQDVSU£YQHYHFL
3URMHNW\DLQYHVW¯FLHNWRU«Q£PýXÑRP
QD6ORYHQVNXSULQHV¼UR]YRM

$MYHXUµSVN\FKFHQWU£ODFKPXV¯]DQLHĢKODV
SURWLNRUXSÏQ«KRKQXWLDNWRU¿PMH2ü$12

obycajniludia.sk

www.
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Platenie dane z nehnuteľností je tu Vydržanie vlastníckeho
Správca dane posiela v termíne
do 15. mája príslušného zdaňovacieho obdobia výmer s uvedením výšky dane. Vyrubená daň z
nehnuteľností je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Správca dane môže určiť platenie
dane z nehnuteľností aj v splátkach,
pričom lehotu splatnosti jednotlivých splátok určí v rozhodnutí,
ktorým daň vyrubuje. V prípade, že
bude vyrubená daň vyššia ako 33
000 eur, mesto alebo obec určí platenie dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Daň môžete
zaplatiť aj naraz, avšak v lehote
prvej splátky.
Platba dane je vopred
Ten, kto je vlastníkom k 1. januáru,
platí daň za obdobie od 1. 1. do 31. 12.
daného roka a na zmeny, ktoré nastali počas roka, sa neprihliada – výnimkou môžu byť vyššie spomenuté
dedenie a dražba.
Oslobodenie od platenia dane
Zákon presne určuje, kedy a kto je

práva k pozemku

od platenia dane oslobodený. Týka sa
to najmä majetku štátu, samospráv,
vyšších územných celkov a iných.
Zákon ďalej pripúšťa možnosť znížiť či odpustiť daň. A to sa týka nás,
„bežných smrteľníkov“.
V praxi môže mesto či obec poskytnúť úľavu, či odpustenie dane
hlavne z dôvodu:
1. veku,
2. získania preukazu ŤZP, alebo ŤZP/S (ťažko zdravotne postihnutý / so
sprievodcom),
3. poberania dávok v hmotnej núdzi,
4. prevažnej či úplnej bezvládnosti,
5. obmedzeného využitia z dôvodu
rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej
uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku.
Ak sa na Vás vzťahujú dve alebo viac úľav súčasne, správca dane
vám prizná len jednu, a to tú, ktorá
bude pre vás výhodnejšia.
V prípade, že nehnuteľnosť nadobudnete dedením alebo dražbou,
uplatnite si nárok na úľavu hneď pri
podaní daňového priznania.

Vydržanie je jedným zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva k veci,
a to priamo zo zákona, pričom pri tomto spôsobe nadobudnutia vlastníckeho práva nie je potrebné rozhodnutie
štátneho orgánu či vykonanie právneho úkonu.
Týmto spôsobom môže nadobudnúť
vlastnícke právo každá osoba spôsobilá
nadobudnúť vlastnícke právo. Predmetom vydržania môže byť akákoľvek
vec spôsobilá byť predmetom vlastníctva s výnimkou vecí, ktoré môžu
byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb.
V tejto súvislosti je potrebné dodať, že
predmetom vydržania môže byť len celá
vec (hnuteľná alebo nehnuteľná). Napriek uvedenému pravidlu však v zmysle
judikatúry súdov možno vydržaním nadobudnúť aj časť parcely. Vzhľadom na
uvedené sa v praxi možno stretnúť so situáciami kedy vlastník pozemku môže prísť
o jeho časť tým, že túto vydržaním nadobudne vlastník susedného pozemku.
Je potrebné si uvedomiť, že k vydržaniu
dochádza na základe tzv. kvalifikovanej
držby. To znamená, že nejde o akúkoľvek držbu veci, ale o držbu oprávnenú.
Oprávneným držiteľom je ten, kto je
so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný v tom, že mu vec patrí. Za
takúto okolnosť môže byť považovaná len
skutočnosť, ktorá má objektívne znaky

titulu domnelého nadobudnutia vlastníckeho práva. Bez existencie okolnosti,
na základe ktorej by držiteľ nadobudol
dôvodné presvedčenie, že mu pozemok
naozaj patrí, nemôže dôjsť k vydržaniu
vlastníckeho práva k nemu. Príkladom
takejto okolnosti je napr. dedičské rozhodnutie o nadobudnutí veci, ktorá v čase
smrti poručiteľa nebola v jeho vlastníctve,
či uzavretie kúpnej, darovacej či zámennej zmluvy, ktoré sú neplatnými. Takisto
môže ísť o oprávnenú držbu napr. vtedy,
ak vlastník susedného pozemku odjakživa užíval aj časť priľahlého pozemku,
ktorá fakticky (napr. v dôsledku jej oplotenia) tvorila časť jeho pozemku, pričom
skutočný vlastník nemusí mať vedomosť,
že je týmto spôsobom ukracovaný na
svojich právach. V prípade vydržania
pozemku je vydržacia doba 10 rokov,
pričom táto musí plynúť nepretržite.
Ak sú teda splnené všetky zákonom stanovené podmienky uplynutím vydržacej
doby nastávajú právne následky vydržania. V prípade vydržania nehnuteľnosti
je vydržanie potrebné zapísať do katastra
nehnuteľností.

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

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

presovsko.sk

85_0316

» red

     
      
  
   


Už 12ty rok vládne Róbert Fico. Nemýľme sa, aj dnes
je tomu tak. Je síce
pravdou, že formálne je to Pellegríni,
ten však nemôže
urobiť nič bez toho, aby mu Fico na to dal
súhlas. Dvanásť rokov nám tu Smer akože
buduje „sociálny štát“, ale v skutočnosti
je štát pre nich samých, ich kamarátov a
sponzorov.
Naši vládcovia rozkradli miliardy
eur z nášho spoločného a doplácajú na to
nevinní ľudia. Nemocnice plné plesnivých
izieb, nezaplatené sestry, učitelia, státisíce
ľudí žijúcich z almužny ... a naše deti a
vnúčatá zadĺžili po krk.
Dnes si však už mnohí ľudia, našťastie, uvedomujú, že Smer na plnej čiare zlyhal. Kde sú tie časy, keď Smer volilo
44% ľudí? Nenávratne preč. Dnes už je
Smer rád, ak má v prieskume 19%, ako
tento týždeň. Z toho vyplýva, že viac ako
polovička voličov Smeru, od Smeru odišla
a chcú voliť zmenu.
Lenže máme opäť problém. Mnohí sklamaní voliči Smeru dnes prešli ku
Kotlebovi a chcú jeho stranu voliť, lebo
vraj „on urobí poriadok“. A mne je to ľúto.
Platí totiž základná rovnica - čím viac hla-
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sov bude mať Kotleba, tým je väčšia istota,
že alternatíva bez Smeru ani nevznikne.
Inak povedané - voliť Kotlebu, je ako rovno voliť Smer či Fica.
Zároveň platí, že veriť Ficovi, že s
Kotlebom do jednej vlády nepôjde, by bolo
veľmi naivné. Fico totiž už raz sľuboval, že
nikdy nevstúpi do vlády s HZDS či SNS.
Nám, ktorým záleží na skutočnej
zmene a vláde bez Smeru, zostáva jediné zomknúť sa a poraziť zlo vo voľbách. Predtým by sme však mali ukázať dobrú vôľu
a rozprávať sa s každým bývalým voličom
Smeru. Lenže nie preto, aby sme im niečo
vyčítali za minulosť, ale preto, aby sme ich
presvedčili, prečo sa musíme spojiť pre
budúcnosť Slovenska a našich detí.
... a hlavne, poďte, prosím, voliť aj v
eurovoľbách. Nebojte,
neprosím o hlas pre
seba, to nedokážem.
Prosím o hlas pre
niekoho z našich
13 dobrých ľudí na
kandidátke. Ja budem určite voliť Petra
Polláka (č. 3) a druhý
hlas sa ešte rozhodujem.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031180217 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

Hlavy hore, Deň po Ficovi príde
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služby, bývanie
Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy,

MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTREŠKY ZASKLENIE TIENIACA TECHNIKA

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk

0919 370 730 0919 383 363

62-00012

montter@montter.sk

87-0058

STAVEBNÉ PRÁCE RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE TIENENIE NA STRECHY SKLENENÉ STRECHY DREVENÉ PODLAHY

Nedostávate vaše
obľúbené noviny
do schránky?
Napíšte nám do redakcie
presovsko@regionpress.sk
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

bezrámové

bezrámové

AKCIA ZĽAVA DO 30%
0918 477 323 | www.balkona.eu

rámové

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

SENIORSKÝ POBYT " LETNÁ DOVOLENKA v Oravskej horárni "

PODLAHÁR

KOMINÁRSTVO

so štátnou dotáciou iba za 178€ ������������������������������������������������������
Cena zahŕňa:

6 x pohodlné ubytovanie, plnú penziu, čaj o piatej s domácimi
koláčikmi, folklórne vystúpenie, táborák a tanečný večierok,
100 % zľava z dopravy k Oravskému hradu, Múzeum kočov, plte,
30 % zľava na vstup do sauny a ochladzovacieho bazéna,
50 % zľava na dopravu celodenného výletu na návštevu Múzea Oravskej
dediny v Zuberci a prehliadku Oravskej priehrady

 pokladanie - PVC, korok, koberce,

FRÉZOVANIE-VLOŽKOVANIE
CELOROČNE

parkety, plávajúce podlahy
 renovácia parkiet
 vyrovnávanie podkladových betónov
 hĺbkové čistenie podláh

Voľné termíny:

7.7. - 13.7. | 28.7. - 3.8. | 4.8. - 10.8. | 11.8. - 17.8. | 18.8. - 24.8. | 25.8. - 31.8. | 1.9. - 7.9. | 8.9. - 14.9.2019

NOVINKA!

NOVINKA ��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������iba za 125€ / 1 osoba a pobyt
Rezervácie na: recepcia@oravskahoraren.sk | 0918 591 942 | www.oravskahoraren.sk
Teší sa na Vás | Penzión *** Oravská horáreň | Oravský Podzámok č. 396 | lokalita Hruštín-Zábava
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Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0063

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!
85-0005

Najbližšie kolo
dotácií v máji 2019

DUBOVÉ
Y
PODLityAwH
ood.eu

PRÁCA V NEMECKU
��������������
dlhodobá a stabilna práca

výhodné platové podmienky

www.trin

ELEKTRIKÁRI
SADROKARTONISTI

facebook

10 - 20 €/hod. netto

+421 908 405 606
888 702ood.eu
tel.: 0915
trinityw
@
pg
l:
ai
m

85_0332

sokolova@granila.eu
0950 301 301

85_0286

ubytovanie a doprava hradené
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83-00120

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177

Tel.: 0905 682 471
WWW.PODLAHARPRESOV.SK

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

��
��������������������

Tel.: 0908 914 180

KOMORA KOMINÁROV SLOVENSKA

Švábska 57, Prešov, dusanbaca@centrum.sk
83-0105
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Veľkosklad stavebnej chémie
zn.UZIN a BONA

KOMINÁRSTVO MXM
0915 353 335
FREZOVANIE2@GMAIL.COM
27-0061

ORAVA
ORA
OR
O
RA
R
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VA
A

63-0054

rámové

zasklievanie terás

83-0099

balkóny
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