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PRESOVSKO
SABINOVSKO

Týždenne do 45 115 domácností

DVERE
PODLAHY

46)Ï8%.8)7-
>%(2786%29

84-0002

DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

Masarykova 22

ZĽAVOVÁ KARTA -5%

(vchod z Východnej ulice)

Nakúpte vianočné darčeky so zľavou minimálne 5% pre každého v INSPIRO

V PONUKE VIAC AKO 1000

• So: 08 -13

00

0907 085 086
www.dverepodlahy.sk

DRUHOV TOVARU

I darčeky a suveníry I kvetinové aranžmá I
I hand made výrobky I Coffee to Go I
Otvorené: PO-PI 08.30 - 17.00 a SO 08.00 - 12.00

Prešov, Hlavná 137, budova Kolégia

Kontakt: 0911 752 932 I facebook.com/inspirodarceky
Platnosť kartičky nie je časovo obmedzená. Zľava sa nevzťahuje na tovar v akcii, alebo zľavnený tovar.

83-0454

00

83-0456

Po-Pi: 08 -19

00

www.waterguard.sk tel: 0948 238 067

32-0167

Unikátna ochrana
domácnosti pred
vytopením

Využite akciu na zvýhodnený set

00

031190175
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VÝKUP STARŠÍCH

VOZIDIEL

STAČÍ ZAVOLAŤ - PRÍDEME KEDYKOĽVEK

83-0435

sídlo Sabinov
kalejatransport@gmail.com

83-0455

0917 722 447
PO19-47 strana-
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE Hľadáme:
BYTY, DOMY,
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

POZEMKY

AKCIA 270€

kovanie ZDARMA

0948 501 772 I

zameranie ZDARMA

alena.novakova@century21.sk

83-0

DUB
MATNÝ

v ponuke aj

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

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

Nie mať za to, Slovenčina naša
ale myslieť si, predpokladať.

83-0004

sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

bytov, domov, ﬁriem

0905 186 136

AJ
VÍKENDY

U VÁS DOMA strojom KARCHER.
REALIZUJEME KOMPLEXNÉ A ČIASTOČNÉ

Slovenčina naša
Nie (prísť)
za hodinu, ale (prísť) o hodinu.

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
OBKLADY, DLAŽBY, OMIETKY, SADROKARTÓNY A POD.

0905 551 636 I andrejko.m@centrum.sk

TM

TM

83-0457

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

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

TEPOVANIE

Michňák
Žalúzie

83-0009

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

83-0458

0948 283 110

83-0001

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

66-0002-1

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR
Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník)
Otvorené:
0917 56 36 12
Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Po-Pia:
0911 60 20 40
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
8-17
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Skvelé bonusy v hodnote a 2 122 €
Uite si zimu naplno. Vyuite špeciálnu ponuku na naše najpopulárnejšie SUV.
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si môete štvorkolku s pohonom
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku.
������� ��� ����������� ����������� ������� ������ ��������� �� �������� �������� ���������� ��� ���� ������� �������� �������� �� ����������
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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 (45.115 domácností)
párny týždeň: Bzenov, Demjata,
Fričovce, Chmeľov, Kapušany,
Kendice, Kokošovce, Ľubotice, Pušovce, Sedlice, Prešov, Veľký Šariš,
Ďačov, Drienica, Jakubovany, Sabinov, Lipany
nepárny týždeň: Drienov, Drienovská Nová Ves, Dulova Ves,
Fintice, Haniska, Hermanovce,
Chminianska Nová Ves, Lada,
Lemešany, Ličartovce, Malý Šariš,
Petrovany, Ruská Nová Ves, Sedlice, Široké, Tulčík, Víťaz, Vyšná
Šebastová, Župčany, Prešov, Brezovica, Kamenica, Pečovská Nová
Ves, Šarišské Michaľany
Sabinov

Ctí ich, ctí ich učenie, kázania a
výzvy. I bežné usmernenia, vyplývajúce z každodenného laického života.
Pápež František, svätý otec, rímsky biskup, najnovšie upozorňuje na
neprípustnosť hospodárskej kriminality. Považuje ju za zločiny tých
najmocnejších, odsudzuje, že sa jej
venuje iba nepatrná alebo žiadna pozornosť. Hovorí o organizovanej kriminalite. „Ide o zločiny, ktoré majú
závažnosť zločinov proti ľudskosti,
keď vedú k hladu, biede, nútenej
migrácii a k smrti kvôli chorobám,
ktorým sa dá vyhnúť, k enviromentálnym katastrofám a k etno-cíde
obyvateľov.“
Pápež František najnovšie veľmi
ostro odsúdil aj „kultúru vylučovania a nenávisti“. Po prvýkrát sa úplne
nahlas a bez zaobalených fráz zastal ľudí inej ako tradičnej sexuálnej
orientácie a ich prenasledovanie prirovnal k tomu, čo robili v prvej polovici minulého storočia nacisti. Vo
Vatikáne v prejave na medzinárodnej právnickej konferencii kritizoval
tých, ktorí hovoria o menšinových

Prešov

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

UB

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

KATAI
L
BUDO K

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

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

VYLIEVAME POTERY
0908 487 626

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 719 145

www.vylievamepotery.sk
poterponuka@gmail.com

85_0765
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Čakáte dlho na
objednávku na

PSYCHIATRICKÉ
VYŠETRENIE?
Sabinov nie je ďaleko
z Prešova.
Vyšetrí Vás MUDr. Kríž.

0905 242 618

(pracovné dni - doobedu)

STOLÁRSKE PRÁCE
KUCHYNSKÉ LINKY
VSTAVANÉ SKRINE
0908 637 969

Matúš Šoltys, Hervartov 38,

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ŠPORT CENTRUM

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.

skupinách vrátane ľudí hlásiacich
sa k „inej“ sexuálnej orientácii rovnakým štýlom, akým hovoril v 30.
rokoch Adolf Hitler o Židoch. „Toto
sú typické prejavy nacizmu, ktorý
so svojím prenasledovaním Židov,
Rómov alebo ľudí homosexuálnej
orientácie predstavuje dokonalý model kultúry vylučovania a kultúry
nenávisti,“ povedal pápež.
Nuž a treba ešte pripomenúť vyhlásenie našich slovenských otcov
biskupov. A mimoriadne ho oceniť.
„ Angažovanie sa (klerikov – pozn.
red.) v politických stranách, hoci prostredníctvom druhých osôb, nie je
primerané kňazskému stavu. Úlohou
kňaza je byť otcom všetkých veriacich, nie vodcom tých, ktorí sa hlásia
k určitej strane... Toto stanovisko sa
v aktuálnych okolnostiach týka otca
Mariána Kuffu, ale vo všeobecnosti
aj každého klerika, ktorý by sa angažoval v činnosti alebo verejnej propagácii politických strán.“ Pod stanoviskom je podpísaný Mons. Stanislav
Zvolenský,
bratislavský
arcibiskup metropolita,
predseda KBS a Mons.
Štefan Sečka, spišský
diecézny biskup.
Tak čo s tým štvrtým prikázaním u
nás?

34-0177

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Veriaci človek „ctí otca svojho a
matku svoju, aby dlho žil na zemi,
ktorú mu dá Pán, Boh jeho!“, čítame v knihe Exodus v hlave 20 vo
verši 12. Veriaci človek má za svojho otca aj otcov biskupov, vrátane
toho rímskeho, pápeža.

83-0461

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

61_0285

Redakcia:

Štvrté prikázanie

BUDO KLUB KATAI

0918 217 665

Lomnická 50A, sídl. Šváby

27-0017-66

PRESOVSKO
SABINOVSKO
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 SM System  FUN aerobik  Karate  Tabata
 Ju-Jitsu  Detičkovo  Prenájom priestorov

Stredné Slovensko
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
45.115
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

DAJTE ZELENÚ ENDORFÍNOM
A PRÍĎTE SI K NÁM ZACVIČIŤ
AKCEPTUJEME MULTISPORT KARTU

WWW.KATAI.SK

0905 243 568, 0907 901 894

Budo Klub Katai
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62-00012

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

83-0445

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

Priemyselný areál Šalgovík

Ergonómia je veda zaoberajúca sa
vzťahmi vznikajúcimi medzi človekom a prostredím ktoré ho obklopuje.
Či už ide o tvary, materiály, osvetlenie, rozmery a pod. Cieľom je pripraviť také podmienky, ktoré podporujú
optimálny výkon človeka a jeho pohodu.

Klasická „parádna“ obývačka pre
návštevy už je prežitok. V súčasnom
európskom slovníku nahradila pojem
obývacia izba nová koncepcia - priestory pre spoločné aktivity a oddych členov domácnosti. Je to obytná zóna,
ktorú tvoria navzájom sa prelínajúce
priestory. Spojenie haly, obývačky a
jedálne či kuchyne prináša novú kvaRodinné domy na Slovensku sa od litu nielen do vzhľadu interiéru, ale i do
roku 1998 zmenšili priemerne o polovi- spoločenského života rodiny a vzájomcu. Kým kedysi sa u nás stavali domy, nej komunikácie jej členov.
ktoré mali v priemere 250 metrov štvorSpálňa je ozajstnou oázou odpočincových, dnes je to 90 až 110 metrov ku, v ktorej dominuje vysoko kvalitné
štvorcových.
a hygienické lôžko, poskytujúce podTrend súčasnosti je zjavný: býva- mienky na zdravý spánok a kvalitný
nie sa bude naďalej zefektívňovať, a to odpočinok. Veľmi aktuálne sú prakticpokiaľ ide o stavebné materiály, ener- ké záhlavia postelí, riešené ako panely
getické úspory či ergonómiu interiéru. s nikami či možnosťou upevnenia poliDo domu s obytnou plochou 100 m² sa čiek a iných prvkov.
pohodlne zmestí rodina s dvoma alebo
Detská izba sa zariaďuje variabilnýviacerými deťmi. Dôraz sa dnes kladie mi typmi nábytku, ktoré rastú spolu s
na ergonómiu bývania, čím sa výrazne deťmi a i tu získava prioritu masívny
zvyšuje funkčnosť príbytku. Absolút- nábytok s výbornými úžitkovými vlastnou nutnosťou je dostatočné množstvo nosťami.
úložných priestorov, parkovacie miesPracovňa v byte stojí v zahraničí
ta, ale aj súkromie a priestor na spoloč- na pokraji záujmu. Všeobecne sa zane trávený čas.
znamenáva odklon od tzv. domácich
Spoločnou charakteristikou všet- kancelárií a uprednostňuje sa vyššia
kých priestorov v byte zostáva vzduš- miera oddelenia súkromnej sféry od
nosť, nenútenosť, individuálny výraz a pracovnej.
štýl, pohodlie, komfort, enormné vybavenie technikou a dôraz na ekologické
» red
aspekty.

SERVIS
OKIEN

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

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
ZIMNÁ AKCIA

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 20.12. 2019

83-0019

VONKAJŠIE ŽALÚZIE -32%
VONKAJŠIE ROLETY -30%
IT ŽALÚZIE IDS -48%

Nie súhlas k niečomu, ale súhlas Slovenčina naša
na niečo. Nie pre túto chvíľu, ale na túto chvíľu.

1 tona - 170 €
10 kg - 1,90 €

Tel.: 0949 064 523
Mail.: stavbyvychod@gmail.com

61_0069

0918 217 665

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

PREDAJ DREVENÝCH
BRIKIET RUF

27-0017-67

rýchlo a lacno

AJA Prešov, s.r.o.

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.

83-0003

Stavbu si vopred musíme
ergonomicky predstaviť

ěƗǉŢƉbƉ)Uj
eUFeI))gƗǉŏŀ

NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA

VYLIEVAME POTERY

Prineste tento kupón na adresu:

.RQãWUXNþQHULHãHQêSRWHUSUHSRGODKRYpN~UHQLH

6DPRQLYHOL]DþQê
LiatyDQK\GULWRYê



 VDGURYêSRWHU

0908 487 626

a nakúpte nezľavnený tovar za cenu -20%.
Akcia platí aj pri objednávke e-mailom
kosice@zenitsk.sk, s heslom: jesen��.
34-0177

2WYRUHQLHSyURYSRWHUXSUHEU~VHQtP
ZZZY\OLHYDPHSRWHU\VN
SRWHUSRQXND#JPDLOFRP

Rampová 4, 040 01 Košice

PO19-47 strana-
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721190314

tel.: 0918 896 779

61_0120

fb: Svetnerezu

POLYKARBONÁTOVÉ A TRAPÉZOVÉ DOSKY PRÍSLUŠENSTVO - PLEXISKLO

služby, bývanie, kultúra

6
Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

376
»Predám malý elektrický
sporák a gramofón SMARTON 0949 627 004
»Kupim hodinky Schaffhausen. tel. 0944137683
»Kúpim staré stabiláky
autá motorky jawa čz manet stadion iné 0911 617 537
»Kúpim staré odznaky, mince, hodinky. 0907 910 755
»Kúpim medaile vyznamenania šable dýky odznaky
slovenský štát rok 19391945 0905 133 241
»Kúpim gramofónové platne 0911 565 876

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Jawu, CZ, Simson
môžu byť aj nepojazdné alebo len diely. 0949 505 827
»Kúpim starú motorku a
predvojnový bicykel. Ponúknite. 0915 376 374

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»PRIJMEM DO PODNÁJMU
ŠTUDENTKU ALEBO PRACUJÚCU OKOLIE PO TČ 0908 053
376

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

Najčítanejšie regionálne noviny

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 71
9 145

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

16 ZOZNAMKA
»Hľadám nezadanú sympatickú dámu 55-60r.z P0 a
okolia na dlhodobý vzťah.
Sms na č.t. 0944 869 797
»Hľadám sympatické dievča vo veku 19-29r. štíhlej
resp. plnoštíhlej postavy
z PO na priateľstvo. Mobil:
0940 172 707 (+SMS)

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim jelenie parožie za
najlepšiu cenu! 0944 132 200
»Strihanie pudlíkov 0915
979 330
»Kúpim staršie obrazy
sloven. a maďar. maliarov.
0903 617 901
»Kúpim vojenské veci do
r.1945 šable bodáky odznaky a iné 0940 209 657

12 DEŤOM
»Predám rozprávkové magnet. kazety 0905 729 504
»KTO DARUJE DÁMSKE OBLEČENIE VEĽ L, XL, OBUV VEĽ. 40
A HRAČKY PRE 4 ROČNÉ DIEVČATKO ĎAKUJEM T.Č. 0948
710 036

13 RôZNE / predaj
»Kúpim gramofónové platne 0911 565 876

14 RôZNE / iné
»Kúpim hodinky OMEGA,
bodáky, nem.helmy, staré
vojenské pracky, strieborné
a zlaté mince 0907 166 358
»PRIJMEM DO PODNÁJMU
ŠTUDENTKU ALEBO PRACUJÚCU OKOLIE PO TČ 0908 053

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

Vážime si naše životné prostredie!

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

PIOTR

RUBIK

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.

MOJA HISTÓRIA

22. 2. 2020
KOŠICE

HÁDZANÁRSKA HALA / MULTIHALA
VSTUPENKY: WWW.TICKETPORTAL.SK
37-0245

11 HOBBY A ŠPORT

Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.
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Služby, zamestnanie

PLAT: 7,00€/hod.

tel.: 0917 393 957

0904 996 772

83-0450

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

Sprostredkovanie opatrovateľskej

Prijmeme do pracovného pomeru

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

ALEBO ZOBERIEME PARTIU ŽIVNOSTNÍKOV

práce v Rakúsku už 15 rokov

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

presovsko.sk

MURÁROV

Práca v Prešove. Platíme načas.

VOLAJTE: 0907 616 524

83-0441

ZATEPĽOVAČOV
MURÁROV

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

85-0701

Príjmeme na prácu v SR

Spoločnosť z PO

7

66-0084-1

PREšovsko

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmáme stále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

dlhodobá a stabilna práca - výhodné platové podmienky

85_0690

ELEKTRIKÁRI

www.aiw.sk

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!
Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44
a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

Facebook: aiwsk

32-0137

PRÁCA V NEMECKU
ßǨ3'Ș&/0(2ß

sokolova@granila.eu - 0950 301 301

0905 719 145

85_0776

od 13 - 20 €/hod. netto

ubytovanie a doprava hradené

PRIDAJ SA k nám

PONÚKAME STABILNÚ A DLHODOBÚ PRÁCU V POPRADE

tZVÁRAČ

OBSADZUJEME POZÍCIE

- mzda v HPP od 4,49 €/Nhod., SZČO od 7,80 €/Nhod. + motivačná zložka
do 2,30 €/Nhod.
tMAJSTER - mzda v HPP 900€ a viac v závislosti od praxe a odborných skúseností

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

PONÚKAME
adekvátne skúsenostiam a praxi,
odmeny pri výročiach,

odmenu,

bonus za dochádzku
mesačné prémie do 20 %,
príspevok zamestnávateľa na DDP,

0905 719 145

dvakrát ročne,

ďalších podujatí.

Tel.: 0918 735 710, 0918 735 724, e-mail: personal@tatravagonka.sk
www.tatravagonka.sk | www.facebook.com/tatravagonka
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99-0207

janovcikova@regionpress.sk

služby, zdravie
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Zubná klinika prijíma nových pacientov
HAPPYDENT, s.r.o.
Milí Prešovèania...
Spojte príjemné s uŗitoèným a navštívte najväèšie obchodné centrum na Východnom Slovensku
AUPARK Košice na ulici Protifašistických bojovníkov 11 v Košiciach.
Popri zábave a nákupoch si dajte ošetriĿ

Váš chrup na našej špièkovej zubnej klinike
Stomatológia AUPARK Košice, ktorú prevádzkuje spoloènosĿHAPPYDENT, s.r.o.
Naša klinika ktorá je urèená pre celú Vašu rodinu od detièiek aŗ po seniorov a vykonáva široké spektrum stomatologických výkonov od preventívnych prehliadok, cez záchovnú stomatológia a protetiku, dentálnu hygienu aŗ po
stomatochirurgiu a implantológiu. Sídlime na 4. poschodí v Medicínskom centre AUPARK TOWER Košice.
Naša klinika:
r má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisĿovĥami
r pracuje tu 5 špièkových zubných lekárov, výber ošetrujúceho lekára je na Vás...
r umoŗĥXMH ošetrenie aj pri úplnej narkóze pre tých, ktorí majú obavu z ošetrenia
r zabezpeèuje pre pacientov bezplatne moŗnosĿ objednania na presný termín
ošetrenia a bezplatné parkovanie v OC
r disponuje najmodernejším 3-D CT prístrojom na diagnostiku stavu Vášho chrupu
r vstupná prehliadka, konzultácia a stanovenie lieèebného plánu je bezplatné
Bliŗšie informácie nájdete na webovej stránke www.stomatologiaaupark.sk,

123 555.

33-0041

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

66-0006-5

alebo na telefónnom èísle 0940
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bývanie, relax

PREšovsko
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Krížovky s úsmevom
prejavovalo
známky
života

druh laku
na drôty

predložka
s 2. pádom

nápoj
(expr.)

náhla
zúrivos
(lek.)

natrie
moridlom

diván,
kanapa

1. as
tajni ky

Stretne Jano Joža a pýta sa ho:
- Prosím a, mohol by si mi vysvetli ,
pre o máš jednu topánku hnedú
a druhú iernu?...
- Ja neviem!... A predstav si,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
obyvate
Británie

3. as
tajni ky

istotne

kombinovaný stroj
kompresívny obväz

obyvate
Írska

rohovka
(anat.)
surovec
(expr.)

plecniak

usmer uje
rie ny
kôrovec

biblické
mužské
meno

znížený
tón E
ženské
meno

metamorfovaná
hornina
mravec,
po anglicky
porýp

praním
odstráni
Pomôcky:
kornea,
ant, žme ,
naos, rás

Anna
(dom.)

ve ké
morské
dravé
ryby

365 dní
2. as
tajni ky

zväzok
naklonil
skrýša
líšky
obilie
na mletie

hrs
(bás.)

podpera

štát v sz.
Afrike
spojovací
klin

etiópsky
hodnostár
rýpaním
nevyh b
cela
(archit.)

skratka
pre Aston
Martin

otec
(hovor.)
citoslovce
bujnosti

le ošila
(bás.)

2

áno
(z angl.)

NA SLOVENSKOM TRHU

!

ober,
orabuj!

www.scalpermedia.sk

S

5

3 4
O7 6
3
7 9
K 4
4
U
8
6

7
4
5

8 4 5
6
8

S 7
U

8 6
9 7

Pomôcky:
vihara,
teramid,
limurit

www.facebook.com/krizovkysusmevom

2

U
D2

NAJLEPŠIE BRIKETY

skalný
kláštor

ktože

3
6

3 9 2

D8 6
O9
K
U

2

2
7

2
5
4 9 7 3
8
6
4
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z dubového dreva
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ݲ
ݲ
ݲ
ݲ
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vysoká výhrevnosť ¦ cca 19 - 21 MJ/kg
EKO CERTIFIKÁT
nízke emisie ¦ popolnatosť 0,3%
praktické vákuové balenie ¦ čistá práca
10 kg balenie ¦ 10 kusov, to je o 20% lepšie zlisovanie
pre všetky typy kotlov ¦ krbov ¦ kachlí ¦ pecí
horia 6 - 8 hodín ¦ tlejú až 8 - 10 hodín

GARANTUJEME NAJLEPŠIU
CENU NA TRHU

0908 998 998

6

1 balík = 10 ks
10 kg

DREVENÉ BRIKETY

objednávky:

9
3 5

Ekologické, originál RUF

1 paleta
96 balíkov

ZABEZPEČUJEME
DOPRAVU K VÁM DOMOV

www.brikety.shop ¦ info@brikety.shop

9

34-0213

zaodeli

09-85

100 m
skratka
pre a podobne

zdravie / služby, bývanie, politická inzercia

10

Typy cukrovky (Delenie na ľahkú a ťažkú neplatí)

¡ǫȍǫȷȥȒʠƎǭȥơƃǠȶƎǭʽȶȍǫʍ
Ŕ˙ƎˋɭơǌǫȷȥȟŔɽʽȶǿơʁɢơƃǫ˪ƃȇƢɢɭȶŹ࢚
ȍƢȟˊƆǫʠ˙ʽ˖ƎɭŔʽȶʋȥǭƃʋʽơʽࢱʁȇȶȍɽʋʽơ
ɽƎȶɢɭŔʽȶʠƆǫɽʽˊȍʡƆơȥˋȟǫȇȶȟʠȥǫʋŔ࢚
ȟǫ Ŕ ȥŔ ȟȥȶǠƢ ɽŔȟȶɽɢɭŖʽŔ ȥơɽʋŔƆǭࡲ
ơ ȥơʽˊǠȥʠʋȥƢ ɭǫơʁǫʍ ǫƃǠ ȥŔ ȥŔǿʽˊʁʁơǿ
ʡɭȶʽȥǫࡲȇʽࢱ¥ŖɭȶƎȥơǿɭŔƎơȥơŹʠƎʡȒʠ࢚
ƎǫŔ˖ȟǫơɽʋȇʋȶɭƢʋǫơʋȶɢɭȶŹȍƢȟˊȟʠɽǫŔ
ƎơȥȥȶƎơȥȥơ ɭǫơʁǫʍ ŹʠƎơȟơ ȥơʠɽʋŖȍơ
ʽࢱ %ɭŔʋǫɽȍŔʽơ ɭǫơʁǫʍ ɢȶȍǫʋǫȇŖɭƆơȥǫơ ȇȶȥ࢚
˫ǫȇʋˊ Ŕ ǠŖƎȇˊ ȟơƎ˖ǫ ɢȶȍǫʋǫȇȟǫࡲ áɭǫȶɭǫ࢚
ʋȶʠɢȶɽȍŔȥƃȶʽȟʠɽǭŹˊʍ˙ơɽŔȒʠƎǫŔȥơ࢚
ʽơƎǫŔƎȶɽʋŔʍȇȍơȇŖɭȶʽǫ
˙ơ ȥơʽơƎǫŔ ʠȟǫơɽʋ࢚
ȥǫʍ ɽʽȶǿơ ƎǫơʍŔ
Ǝȶ ʁȇȼȍȇˊ ŔȍơŹȶ
ʽ ʁȇȶȍˊ ŔȍơŹȶ ˙ơ
ȟȥȶǠǭ ȒʠƎǫŔ ȍơȥ
ɢɭơʋȶ ˙ơ ƎȶɽʋŔ࢚
ȥʡʍŔ˙ȇʡƃǠȶɭȶŹʠ
ɢŔƎȥʡȥŔɽȶƃǫŖȍȥơ
Ǝȥȶࡲ ¡ʠɽǭȟơ ɢȶȍǫʋǫ࢚
ȇʠ ʽǫŔƃ ɢɭǫŹȍǭ˙ǫʍ Ȓʠ࢚
Ƒȶȟࡲ

33-00039

   

ȥơǿʁǭ ǠȍŔɽࡲ ơ ɢɭǫɭȶƎ˖ơȥƢ ˙ơ ʽơȒȇŖ ɢȶ࢚
ȍǫʋǫȇŔ ɽŔ ɭȶŹǭ ʽ ǠȍŔʽȥȶȟ ȟơɽʋơ Ŕȍơ ǿơ
ȥơʽˊǠȥʠʋȥƢ ŔŹˊ ɽŔ ɢɭŖʽơ ʽ ¥ŖɭȶƎȥơǿ
ɭŔƎơ ɭǫơʁǫȍǫ ɭơŖȍȥơ ɢɭȶŹȍƢȟˊ ȒʠƎǭ ˖ ƃơ࢚
ȍƢǠȶòȍȶʽơȥɽȇŔࡲ

    

SLUŽBA MUŠTOVANIA
SPRACOVANIE VÁŠHO OVOCIA

Šťavy balíme do 3l a 5l Bag in Boxov
A gyümölcslevet 3l vagy 5l Bag in
Boxba csomagoljuk

Možnosť zakúpenia našich výrobkov Greeni

My, diabetológovia, poznáme okrem
celosvetovo platnej klasifikácie, iba
dobre a zle kompenzovanú cukrovku, nezávisle od typu.
Rozhodujúce je, či má pacient dobré
alebo nedostatočné výsledky a s tým súvisiace riziko vzniku komplikácií, ktoré
už môžu byť závažné. Liečba inzulínom
veľakrát znamená ten najsprávnejší
spôsob liečby – u diabetikov 1. typu je
nevyhnutná od počiatku diagnózy, u
diabetikov 2. typu pri nedostatočnom
zlepšení pri diéte a užívajú tabliet.
Klasifikácia diabetes mellitus
– typy cukrovky:
1. Diabetes mellitus 1. typu – je charakterizovaný poškodením a postupným zánikom buniek pankreasu produkujúcich hormón inzulín. Dochádza
k úplnému nedostatku inzulínu a chorí
sú odkázaní na jeho pravidelné podávanie inzulínovými striekačkami alebo inzulínovými perami. Predstavuje
menšiu časť chorých – asi 10 percent zo
všetkých diabetikov. Častejšie postihuje mladšie vekové skupiny.
2. Diabetes mellitus 2. typu predstavuje 85 – 90 percent všetkých diabetikov.
Postihuje dospelých, jeho výskyt stúpa
s vekom. Na rozdiel od predchádzajúceho typu sa v organizme síce tvorí inzulín, ale v nedostatočnom množstve,
alebo organizmus vytvorený inzulín z

Služba muštovania / Gyümölcslé készítés

Muštáreň Jablonov
Muštáreň Jablonov ponúka všetkým záujemcom
možnosť využiť SLUŽBU MUŠTOVANIA – výrobu
100% prírodných š�av z Vášho ovocia. Vy si
prinesiete suroviny a my Vám z nich vyrobíme
chutnú šťavu.
A Szádalmási gyümölcsfeldolgozó szerete�el vár
minden kedves érdeklődőt. Ajánlatunk: 100%
minőségű gyümölcslé készítése - saját o�hon
termeszte� gyumolcsökből.
Službu vykonávame na počkanie
A gyümölcslevet várakozásra elkészítjük
Šťavy aj pasterizujeme
A gyümölcslé pasztőrözö�

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

    
   

þȶʋȶ Ɔǭɽȍȶ ȟŔ ʽơȒȟǫ ɢɭơȇʽŔɢǫȍȶࡲ
Īǫơȟ ˙ơ ʡƆŔɽʍ ʽȶ ʽȶȒŹŖƃǠ ŹˋʽŔ ȶȇȶȍȶ
ࠅ߿ ɢơɭƃơȥʋ Ŕȍơ ʽ ɢɭơɢȶƆʋơ ȥŔ ȒʠƎǭ ǿơ
ʋȶ Ɔǭɽȍȶ ȶŹɭȶʽɽȇƢࡲ ¡ǫȍǫȷȥ ȒʠƎǭ ȥơƃǠȶƎǭ
ʽȶȍǫʍȍơŹȶȥơʽơɭǫŔ˙ơǫƃǠǠȍŔɽŹˊȟȶǠȶȍ
ȥǫơƆȶ˖ȟơȥǫʍࡲáɭơʁǫơȍɽȶȟŔǿŔȇȶɢɭơ˖ǫ࢚
Ǝơȥʋ òȍȶʽơȥɽȇȶ ȥǫơȇȶȒȇȶ ȇɭŖʋ ȇɭǭ˙ȶȟ
ȇɭŖ˙ȶȟŹȶȍɽȶȟʽƎơƎǫȥȇŖƃǠȟơɽʋơƆ࢚
ȇŖƃǠ Ŕǿ ʽ ȟơɽʋŖƃǠࡲ èȶ˖ɢɭŖʽŔȍ ɽȶȟ ɽŔ
ɽࢱʋǫɽǭƃȇŔȟǫȒʠƎǭࡲǿɽȒʠƑȟǫȇʋȶɭǭȥơƃǠȶ࢚
ƎǫŔʽȶȍǫʍࡲ
Ŕ˙Ǝˋ ȟŖ ɽʽȶǿơ ƎȼʽȶƎˊ ɢɭơƆȶ ȥơ࢚
ƃǠȶƎǭ ʽȶȍǫʍ ƆŔɽʋȶ ʽơȒȟǫ ǫȥƎǫʽǫƎʠŖȍȥơࡲ
ȍơʋȶȥǫơǿơƎȼʽȶƎȥŔʋȶŔŹˊɽȟơɭơ˖ǫǌ࢚
ȥȶʽŔȍǫŔȥơɢȶȥʡȇȍǫʋˋȟʋȶȒʠƑȶȟƎȼʽȶƎ
ǭɽʍʽȶȍǫʍࡲơƎȥˋȟ˖ƎȼʽȶƎȶʽɢɭơƆȶȒʠƎǫŔ
ȥơʽȶȍǫŔǿơ˙ơȥơȟŔǿʡȇȶǠȶʽȶȍǫʍࡲþȶʋʽɭ࢚
ƎǫŔࡲ ¶ɢŔȇʠǿơ ɽŔ ʋȶ ʋŔȇȟơɭ ʽ ȇŔ˙ƎˋƃǠ
ʽȶȒŹŖƃǠࡲ ¡ȶǿŔ ȶƎɢȶʽơƑ ǿơ ȥȶʽǭ ȒʠƎǫŔ
ʽࢱɢȶȍǫʋǫȇơȥȶʽŖɽʋɭŔȥŔŁč7|ࡲ
<Ŕȍʁǭȟ ƎȼʽȶƎȶȟ Źȶȍȶ ˙ơ ʽ ȇŔ˙Ǝơǿ
ɽʋɭŔȥơɽŔǫȟȥǫơƆȶŔȍơŹȶȥǫơȇʋȶȥơɢŖƆǫ
Ŕ ƃǠƃơȍǫ Źˊ ɽǫ ʽˊŹɭŔʍ ȇȶȥȇɭƢʋȥơǠȶ Ɔȍȶ࢚
ʽơȇŔ ȇʋȶɭˋ ǫƃǠ ŹʠƎơ ˖ŔɽʋʠɢȶʽŔʍࡲ ¡ȶǿŔ
ȶƎɢȶʽơƑ ǿơ ɢȶƑȟơ ɽŔ ŹŔʽǫʍ ȶ ˖ȟơȥơ
ʽȶȍơŹȥƢǠȶɽˊɽʋƢȟʠࡲ-ǠƃơȍŹˊɽȶȟŔŹˊ
ȒʠƎǫŔ ɢɭơɽȥơ ʽơƎơȍǫ ȇʋȶ ȇȶȥȇɭƢʋȥơ ǫƃǠ
ʽ ɢŔɭȍŔȟơȥʋơ ˖Ŕɽʋʠɢʠǿơ ȥŔ ȇȶǠȶ ɽŔ
ȟȼ˙ʠȶŹɭŖʋǫʍࡲ¶ʋʽȶɭǭȟơƎǫɽȇʠɽǫʠȶ˖ȟơ࢚
ȥơʽȶȍơŹȥƢǠȶɽˊɽʋƢȟʠɢɭơʋȶ˙ơƃǠƃơȟơ
ʽɭŖʋǫʍ ȒʠƑȶȟ ɽǫȍʠ ǫƃǠ ǠȍŔɽʠࡲ ¡ˊɽȍǭȟ ˙ơ
ɭơǌǫȷȥˊ Źˊ ȟŔȍǫ ȟŔʍ ʽ ɢŔɭȍŔȟơȥʋơ ɽǫȍ࢚
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rôznych príčin nedokáže využiť. V liečbe na začiatku často stačia režimové
opatrenia – pohyb a diéta, neskôr tablety. Inzulín je potrebný neskôr, obyčajne u 20 percent diabetikov 2. typu.
Objavuje sa s pribúdajúcim vekom, voľakedy sa nazýval aj starecký, teraz sa
objavuje aj u mladších, hlavne pri nedostatku pohybu a zlej skladbe stravy.
3. Špecifické typy diabetu.
Cukrovka sa vyskytuje aj pri niektorých iných stavoch – napríklad pri genetických poruchách, pri ochoreniach
žliaz s vnútorným vylučovaním (pri
endokrinných ochoreniach), pri ochoreniach podžalúdkovej žľazy (pankreas), pri užívaní niektorých liekov a
chemikálií, pri niektorých infekčných
ochoreniach (napríklad pri rubeole).
4. Gestačný diabetes
Ide o diabetes v tehotenstve. Tento
typ metabolickej poruchy sa prejavuje
po prvýkrát počas gravidity. U nás postihuje niečo vyše 4 percentá všetkých
tehotných. Nakoľko predstavuje zvýšené zdravotné riziko pre matku aj
plod, musia byť ženy počas tehotnosti aj po nej
pravidelne sledované.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Más fajta nem pasztőrözö� gyümölcs- és zöldséglevek s DPH/liter

Rezervácia termínov / Időpont-egyeztetés
Termín spracovania je potrebné vopred dohodnúť
na 0902 449 419, info@mustarenjablonov.sk
alebo cez www.mustarenjablonov.sk
A szolgáltatás igénybevétele elő� előzetes
időpont-egyeztetés szükséges. Telefonon
keresztül 0902 449 419, e-mail info@mustarenjablonov.sk vagy honlapunkon keresztül
www.mustarenjablonov.sk

Ponúkané balenia / Kiszerelés

Kde nás nájdete / Hogyan talál meg minket?

Pasterizovaný jablčný a hruškový mušt
Pasztőrözö� alma- és körtelé

0,50 Eur

Jablčný a hruškový mušt bez pasterizácie

0,35 Eur

Nem pasztőrözö� alma- és körtelé

s DPH/liter
s DPH/liter

Pasterizovaný mušt z iného ovocia a zeleniny 0,70 Eur

Más fajta pasztőrözö� gyümölcs- és zöldséglevek s DPH/liter

Mušt z iného ovocia a zeleniny bez pasterizácie 0,55 Eur

Bag in Box 3l vrátane sáčku

Bag in Box 3l-es (tasak + kartondoboz)

Bag in Box 5l vrátane sáčku

Bag in Box 3l-es (tasak + kartondoboz)

Samostatný sáčok 5l

TU

mohla byť Vaša

REKLAMA

1,00 Eur s DPH
1,25 Eur s DPH
0,70 Eur s DPH

Tasak 5l-es

Samostatný sáčok 3l

0,55 Eur s DPH

Tasak 3l-es

Prevádzka muštárne / Címünk

Saját Greeni termékeink kínálatából is vásárolhat majd

Muštujeme aj hrozno, prípadne iné druhy ovocia
Feldolgozunk szőlőt is, vagy másfajta gyümölcsüket

Muštáreň Jablonov,
Jablonov nad Turňou 663
Jablonov nad Turňou 049 43

Gyümölcslé

0902 449 419

Info: 0905 719 145

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

splátky od 49 €

JESENNÁ AKCIA
0918 477 323 | www.balkona.eu

zimné záhrady

prístrešky

splátky od 149 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

zasklievanie terás

splátky od 101 €

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0172

balkóny

Ponovembrové obdobie prinieslo Slovensku
všeličo. Aj zlé veci vrátane Mečiara či Kočnera.
Nesmieme však zabudnúť, že prinieslo to najdôležitejšie – SLOBODU. Predtým sme nemohli
nikam ísť, nič poriadne si kúpiť, podnikať,
realizovať sa a mohli sme akurát tak držať hubu
a krok. Justícia bola rovnako nefunkčná ako dnes.
Samozrejme, že niektorým to vyhovovalo, pretože
demokracia a sloboda so sebou prinášajú aj povinnosť viac sa snažiť, viac sa vzdelávať a vedieť
sa o seba postarať. Sloboda je nerozlučne spojená
so zodpovednosťou.
Zle sa mi pozerá na to, koľko veľa ľudí volí radšej lenivosť, pohodlnosť, tupotu. Krajinou sa valí
vlna hnusu, niečo, čoho sme sa pred tridsiatimi
rokmi chceli tak veľmi zbaviť. Nepodarilo sa to,
ale podarilo sa iné. Vyštrngali sme NÁDEJ, vyštrngali sme možnosť výberu. Dnes nemusíme
rúcať múry, dávať sa zatýkať, porušovať zákon.
Môžeme ísť pokojne, s čistým svedomím a legálne
voliť toho, koho si vyberieme. Priatelia, využime
túto možnosť 29. februára 2020, v kľúčový deň pre
Slovensko. Tešme sa z toho, že dnes sa tu na revolúciu len hráme, lebo máme voľné
ruky a slobodu.

VIZITKY

0905 719 145

presovsko.sk

Za seba a za stranu Sloboda
a Solidarita vám garantujem,
že dodržím slovo.

INZERCIA

Richard Sulík
predseda SaS

0905 719 145

Zdravý rozum je
najlepší recept

Podporujeme Rusínov.
Ministerka kultúry musí konať!

Rusíni si zaslúžia našu plnú podporu vo svojom
boji. Svedčí o tom, aj málo medializovaná kauza v
procese výberu nového riaditeľa Múzea rusínskej
kultúry v Prešove. Generálny riaditeľ Slovenského
národného múzea Branislav Pánis pri výberovom
konaní výslovne ignoroval Rusínov. Navyše, nedal žiadne vysvetlenie, hoci sme ho o to žiadali aj
my, samotní Rusíni, cez Výbor pre národnostné
menšiny a etnické skupiny Rady vlády pre ľudské
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
Považujeme to za neprijateľné a preto by mala konať ministerka kultúry Ľubica Laššáková, ktorá by
mala vysvetliť dôvody, prečo vo výberovej komisii
na funkciu riaditeľa múzea nebolo žiadne zastúpenie rusínskej národnostnej menšiny.

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .

Vytvoril sa tak nebezpečný precedens, že štátne
orgány budú môcť ignorovať národnostné menšiny a doslova beztrestne porušovať svoje záväzky.
Dokonca máme za to, že Branislav Pánis porušil
Ústavu SR a medzinárodné záväzky, ktorými je Slovenská republika
viazaná. Všetko teda nasvedčuje
tomu, že výberové konanie nebolo
transparentné. Takéto situácie sa
nemôžu opakovať a preto má strana
SaS pripravené riešenia, ktoré
môže uskutočniť, ak jej vo voľbách 2020 prejavíte dôveru.

Materiály:
HLINÍK, DREVO

kd

Videá a fotky realizácií nájdete na:

oc !
Vi em e to st ih nú ś do Vi an
www.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 363

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY
Í
Š
- TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE
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Milan Pilip
autor programu SaS pre národnostné menšiny
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0905 638 627

Vyštrngali sme si nádej,
využime ju

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

37-0246
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Menej štátu, nižšie
dane

66-0208

Máte SÚDNY spor ?
s BANKOU, s ÚŽERNÍKMI,
s dražobnými
PODVODNÍKMI ?

BOJUJTE ! Volajte pomoc

služby, bývanie, politická inzercia

PREšovsko
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POSLEDNÉ ODHALENIA
.%6%2%Ñ%
JÚL 2019
ZASTAVENIE
NETRANSPARENTNÝCH
TENDROV V ARMÁDE

- VOZIDLÁ 4x4 za 400 miliónov eur
- VOZIDLÁ 8x8 za 400 miliónov eur
- RADARY za 155 miliónov eur

.%639ģ)86-03&Ï%NOM SR
TAKMER 1 MILIARDU EUR!!
SEPTEMBER 2019
BALCIAR
1973/%1ŀ-8)7/32Ï-ħ
Šéf vojenských tajných má majetky
v hodnote miliónov eur.
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Eštebácke praktiky
aj 30 rokov po
revolúcii

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
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