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SPIŠSKO

SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO
Týždenne do 32 750 domácností
Unikátna ochrana
domácnosti pred
vytopením

>%(2

0905 638 627

66-0208

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

www.waterguard.sk tel: 0948 238 067

031190175

786%29
32-0167

Lada 4x4 Bronto

46)Ï8%.8)7-

BOJUJTE ! Volajte pomoc

Najčítanejšie regionálne noviny

Ponúkame vaňový kúpeľ
v minerálnej vode

/účinný pri liečbe pohybového ústrojenstva/

LadaSpiš, s.r.o., Mlynská 8, 053 11 Smižany
0904 804 708 / 0915 943 498 / info@ladaspis.sk

rôzne masáže, zábaly

www.ladaspis.sk

viac info na www.aquaspaganovce.sk
Kontakt: 052/ 7733 617, 0917 123 453

79-0375

79-0128

Otvorené: pondelok - nedeľa 10:00 hod. - 19:00 hod.
Staň sa súčasťou nášho mladého kolektívu.
Hľadáme:

ČAŠNÍKA/ČAŠNÍČKU
KUCHÁRA /KUCHÁRKU

Kontakt: info@penzionstenly.eu, 0911 978 340
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Gorkého 5, Spišská Nová Ves, 0918 808 148
Hlavná 2, Gelnica 0915 293 777

79-0015

VŠETKY DRUHY POISTENIA
• poistenie motorových vozidiel (PZP, havarijné, GAP...)
• poistenie majetku i ÕÌiţÃÌ]`?VÃÌ]ÃÌÀÛ°°°®
• poistenie osôb ãÛÌj]ÖÀ>âÛj]ViÃÌÛj°°°®
• poistenie podnikateľov

•
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Miesto práce: Reštaurácia a penzión Stenly,
Spišský Štvrtok
Termín nástupu: Január / 2020
Mzda: 3 - 3,5€ netto + dohoda

služby, bývanie
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SPIŠSKO
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Študentská 2, 917 01 Trnava
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INZERCIA

Jana Furmaniková

0905 719 139

AKCIA
NA UHLIE A PALIVOVÉ
0907 519 566
ZEMNÉ PRÁCE

nepárny týždeň:
Smižany, Levoča, Domaňovce,
Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Margecany,
Prakovce, Spišská Nová Ves, Danišovce, Harichovce, Hrabušice,
Iliašovce, Jamník, Krompachy, Letanovce, Lieskovany, Markušovce, Odorín, Spišské Tomášovce,
Spišské Vlachy, Spišský Hrušov,
Teplička

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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» Ide blondína po ulici a
zrazu spadne do kanála.
Vylezie, pozerá na kanál a
radostne zvolá:
- Ešteže tam nebol poklop,
ináč neviem, ako by som
odtiaľ vyliezla!

EL spol. s r.o.

Bývalý
Areál

DREVO BUKOVÉ

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (32.750 domácností)
párny týždeň:
Smižany, Levoča, Domaňovce,
Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Gelnica,
Novoveská Huta, Spišská Nová
Ves, Danišovce, Harichovce, Hrabušice, Iliašovce, Jamník, Krompachy, Letanovce, Lieskovany,
Markušovce, Odorín, Spišské Tomášovce, Spišské Vlachy, Spišský
Hrušov, Teplička

ul. Radlinského

VÁM

Á

» Chváli sa spisovateľ:
- Pred desiatimi rokmi som
napísal takú skvelú detektívku, že dodnes neviem
kto je vrah.

PÄ

Radlinského 17, Spišská nová Ves
BETÓNOVÉ

ŠTIEPANÉ OKRASNÉ

79-0342

Bajkalská 3852/20
POPRAD
spissko@regionpress.sk

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 250€
zameranie ZDARMA
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

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

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

Otvorené:
Po-Pia: 9-17

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

» Vrchný sa nakloní a šepká zákazníkovi:
-Verte tomu, že u nás sa
budete cítiť ako doma!
-Azda tu tak dobre varíte?
-Nie, ale máme tu strašne
sprostú a drzú kuchárku...
» Tehotná blondínka stojí
pred zrkadlom, hladká si
bruško a vraví:
- Len aby bolo moje.

kovanie ZDARMA

34-0005-1

Redakcia:

» Ide chlap s náklaďákom
po diaľnici, neodhadne
výšku nákladu a zasekne
sa pod mostom. Za chvíľu
dorazí policajné auto, jeden policajt príde ku kabíne, v ktorej sedí naštvaný
šofér a pýta sa:
- Tak čo pán vodič, zasekli
ste sa, že?
- Nie ty somár, veziem most
a došla mi nafta.

» redakcia

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

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

TM

Východné Slovensko
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

TM

79-0374

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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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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������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Kolá��
n� Vianoc�
Vyberte si Váš viano�ný balí�ek

Pun�ové rezy
Sunquickové rezy
Oriešková pochú�ka
Dobošové rezy
Medové rezy
Viano�né rezy

12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks

36,90 €
72 ks

AP

72 ks

Koka
Škoricové kolá�iky
Linecké pe�ivo
Griláž
Medovní�ky
Snehové pe�ivo
Ovsené cookies
Vanilkové srdie�ka

KV

31,90 €
60 ks

+ PRE

KV

Viano�n�
Viano�n�
gu�� - bezlepkov� tort�
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks

Burizónová gu�ka
Šuhajdy
Parížsky rožtek
Snehové pe�ivo

15 porcií
15 porcií
15 porcií

Pun�ové nebo
Kokosový sneh
�okoládová
hviezdi�ka

28,90 €

15,90 €

1 torta

40 ks

16,90 €
1 kg

Príjem
ávok
objedn
len do ra
emb

11. dec

OBJEDNA�
SI MÔŽETE

cez e-shop na www.mnamka.sk,
e-mailom mnamka@mnamka.sk,
cez Facebook www.facebook.com/mnamka.sk
alebo telefonicky 053/443 16 34, 0905 337 381.
Viano�ná výzdoba torti�iek je variabilná.
Povolená odchýlka balenia +/-15g
Rezy dodávame v rodinných baleniach - NENAREZANÉ.

VÝDAJ KOLÁ�OV

2019

23. 12. 2019

v �ase od 8.00 do 18.00

Smižany, cukráre� M�AMKA, Smreková 10
Spišská Nová Ves, Reštaurácia NA KORZE, Zimná 34
Poprad, Penzión VILA MERY, Brežný riadok 5
Košice, Irish Pub Diesel, Hlavna 49/92, výdaj 15:00-18:00
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Viano�n�
pe�iv�

+ PRE

Pun�ové rezy
Sunquickové rezy
Oriešková pochú�ka
Kokosová pochú�ka
Medové rezy

AP

36,90 €

12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks

Pun�ové rezy
Sunquickové rezy
Kokosová pochú�ka
Karamelové rezy
Medové rezy
Viano�né rezy

ENIE

12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks

Prskavk�

Strom�e�

ENIE

Zvon�e�

4

služby, zdravie

SPIšsko

5

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 71
9 139

BIO meranie celého tela

15 €

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:
tGVOLŘOPTƃBTUBWKFEOPUMJWâDIPSHÈOPW
tQPWBIVBQSÓŘJOV7ÈÝIPPDIPSFOJB
bolestí, alergií, skrytých chorôb
tQSÓUPNOPTƃDVE[PSPEâDIPSHBOJ[NPW
tPLBNäJUFSJFÝJ[ESBWPUOÏQSPCMÏNZ
bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

Čínska medicína MING

79-0360

Výživová poradňa

99-0007-x

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

XXXkiask
ROČNÁ ZÁRUKA

G A R A N C I A K VA L I T Y

Ak chcete nájsť najbližšieho predajcu Kia,
stačí sledovať kam bežia všetci ostatní.

RODINA

Nová Kia XCeed, ProCeed a Ceed
+ ,-/.$ ' +)#(.') &)/# 6-8&)/4*)")&(4-+#))%-)+)'")/)+57*&( %980 +- ,# / +)/8 
,0('#%8'/81)+)'6*)+-)/8'"+%- +)'()/8 ' ,-,%8+),,)/ +,#1$()'*7-$7#')%'9#-7*)1)+(),;
(%)(# +) %-)+8.')9(5/6 $+)#( .9#;,#*+# ,-)+$1./)/ :%)'6-8& 

%VLMJBOTLB 4QJĠTL /PW 7FTّ5FM ّ.PCJM 
QBQDVO!NFUJTTLTLّXXXNFUJTTLTL
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79-0373

METIS (SLOVENSKO) spol. s r.o.

6

spravodajstvo / bývanie
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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

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?

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

99-0052

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.

99-0156

Štvrté prikázanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Typy cukrovky (Delenie na ľahkú a ťažkú neplatí)

Majetkový opatrovník

My, diabetológovia, poznáme okrem
celosvetovo platnej klasifikácie, iba
dobre a zle kompenzovanú cukrovku, nezávisle od typu.

Majetkový opatrovník sa radí medzi
špeciálnych opatrovníkov a v slovenskom právnom poriadku je relatívne
novým inštitútom.
V dnešnej dobe je už celkom bežné,
že aj maloleté deti vlastnia majetok, ale
správu tohto majetku vykonávajú rodičia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa.
Správou majetku rozumieme rozhodovanie o majetku a hospodárenie s majetkom maloletého. Táto správa je súčasťou
rodičovskej zodpovednosti a rodič má
nielen povinnosť, ale aj právo spravovať
majetok svojho maloletého dieťaťa.
Môže však nastať aj taká situácia, že
rodičia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa
nebudú schopní vykonávať túto správu
riadne. Pre tento prípad zákon poskytuje maloletému zvýšenú ochranu, a ak
rodičia správu majetku maloletého dieťaťa nevykonávajú dobre alebo dokonca
nevykonávajú vôbec, súd ustanoví maloletému na ochranu jeho záujmov majetkového opatrovníka. Hlavnou úlohou
majetkového opatrovníka je zabezpečovať takú ochranu majetku maloletého
dieťaťa, aby zo strany dospelých účastníkov právnych vzťahov nedochádzalo
k poškodzovaniu majetkových záujmov
dieťaťa.
Zákon určuje aj okruh osôb, ktoré
môžu byť ustanovené ako majetkový
opatrovník. Na prvom mieste je fyzická
osoba, ktorá ale musí spĺňať zákonom vyžadované podmienky. Musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

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.

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
2. Diabetes mellitus 2. typu predstavu- plod, musia byť ženy poje 85 – 90 percent všetkých diabetikov. čas tehotnosti aj po nej
Postihuje dospelých, jeho výskyt stúpa pravidelne sledované.
s vekom. Na rozdiel od predchádzajúceho typu sa v organizme síce tvorí in- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
zulín, ale v nedostatočnom množstve,
Diabetologička, odborníčka na poruchy
alebo organizmus vytvorený inzulín z
metabolizmu a výživy
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a s ustanovením do funkcie musí súhlasiť. Takáto osoba musí taktiež spĺňať aj
predpoklad, že bude konať v záujme maloletého dieťaťa. Takouto osobou môže
byť aj príbuzný dieťaťa, ale i osoba blízka
rodine dieťaťa alebo iná osoba, napríklad
právny alebo daňový poradca.
Za majetkového opatrovníka môže
byť ustanovená aj obec alebo iná právnická osoba, ktorá s takouto funkciou
súhlasí, a taktiež spĺňa predpoklad na
riadny výkon správy majetku v záujme
dieťaťa. Majetkový opatrovník je povinný
vykonávať správu s náležitou starostlivosťou. Nesmie na seba brať neprimerané
majetkové riziká a hazardovať s majetkom dieťaťa. Je povinný predkladať súdu
správy o nakladaní s majetkom maloletého dieťaťa v presne určených lehotách
a po skončení svojej funkcie vypracovať
záverečný účet zo správy majetku, a to
najneskôr do dvoch mesiacov od skončenia výkonu správy. Funkcia majetkového
opatrovníka môže zaniknúť z rôznych
dôvodov, napríklad z dôvodu dosiahnutia plnoletosti dieťaťa, zániku dôvodu
pre ktorý bol majetkový opatrovník ustanovený, smrť alebo zánik majetkového
opatrovníka, odvolanie z funkcie súdom.

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

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

služby, bývanie, zdravie

SPIšsko

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»PREDÁM ZÁHRADKU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI TEL 0949 117
344
»Kúpim chatu na čingove.
Nie som realitka.0903 819
140
»Kúpim Váš dom, byt. Platba v hotovosti. Tel: 0944
630 600

14 RôZNE / iné
»Kupim hodinky Schaffhausen. tel. 0944137683
»Kúpim staré odznaky, mince, hodinky. 0907 910 755
»Kúpim medaile vyznamenania šable dýky odznaky
slovenský štát rok 19391945 0905 133 241
»Kúpim hodinky Schaffhausen. tel. 0944 137 683
»Kúpim starý fotoap. 0908
896 736.
»Kúpim staré mažiare, zvony a mince, 0903929268

15 HĽADÁM PRÁCU
»Som invalid hľadám prácu
alebo brigádu, mám aj vodičák A,B,C,D môžem robiť
skoro všetko. 0910 266 256

08 STAVBA

16 ZOZNAMKA

»Ponúkam seriózne stavebné a obkladačské práce
0905 495 235
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»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.

»Rozvedený 49.r. 178cm vraj
sympatický, hľadám si priateľku na vážny a úprimný
vzťah. 0949288362

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim jelenie parožie za
najlepšiu cenu! 0944 132 200

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim akékoľvek zlaté a
strieborné mince aj silingy,
šperky, hodinky aj vreckové, tabatierky, voj. vyznamenania a šable a odznaky
a zlomkové zlato t. 0915
627 285
»Kúpim vojenské veci do
r.1945 šable bodáky odznaky a iné 0940 209 657

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 7 dolu.

spissko.sk

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku
0918 217 665

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SN 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, SN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

NAJLEPŠIE BRIKETY
Ekologické, originál RUF

WWW.REGIONPRESS.SK

1 paleta
96 balíkov

NA SLOVENSKOM TRHU

1 balík = 10 ks
10 kg

DREVENÉ BRIKETY

PREDAJ
PALIVOVÉHO
DREVA

z dubového dreva

ݲ
ݲ
ݲ
ݲ
ݲ
ݲ

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

objednávky:

0908 998 998

09-85

04 BYTY / prenájom

13 RôZNE / predaj
»Predam el.noznice METABO
na plech do hr. 2mm ,malo
pouzivané, nadobudacia
cena 700,za350.Pripadna
dohoda mozna. Tel.0908
255 536

ZABEZPEČUJEME
DOPRAVU K VÁM DOMOV

www.brikety.shop ¦ info@brikety.shop

SN19-47 strana-
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Kontakt: 0905 234 929

79-0309

03 BYTY / predaj

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

85_0765

»Kúpim staré stabiláky
autá motorky jawa čz manet stadion iné 0911 617 537
»Kúpim škoda 1000mb, 100,
110R, 105, 120, 130, rapid, octavia, 1202, spartak, tudor,
moskvič, trabant, tatra, aj
náhradné diely 0905 892
215
»KÚPIM MOTO JAWA ČZ+ND
0908 517 300
»Kúpim Jawu, CZ, Simson
môžu byť aj nepojazdné alebo len diely. 0949 505 827

-/ǳ!à-/ßà(ȅ"^%,

.0!-4,տÍ.-,3)7Í4Íġ0 Í+3Ə'Í ÍƏ#,7Í ÍPÁRY Í+XB?ÍMBÍÍBMÍÍ#30

99-0005-29

02 AUTO-MOTO / iné

12 DEŤOM
»Lacno predám automatickú práčku zn. ZANUSSI JET
SYSTEM 1000 a dlhé sane
s operadlom. Tel. 0908 835
192

27-0017-66

01 AUTO-MOTO / predaj

Občianska
riadková
inzercia

34-0213

Občianska
riadková
inzercia

7

zahraničie / služby, politická inzercia

8

Hlasy zo zahraničia sú dôležité

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

    

Každý z nás má niekoho z rodiny za
hranicami. Ak nie rodinu, tak priateľov a známych. Títo ľudia sa nerozhodujú podľa príkazov politických strán, ale podľa autentičnosti
volených kandidátov.

v medziľudských vzťahoch. Ja, ani iní
sa na Slovensko nevrátime, kým tam
budú panovať také pomery, aké panujú
- občan cudzieho štátu unesený vládnym (!) špeciálom, ešte aj s ponukou, že
ho vyklopia rovno vo Vietname. Dehonestácia akademických diplomov či voTých skratka neopijú sľubmi, ktoré jenských hodnosti. No a napokon aj to,
budú splácať všetci občania vo forme že sa bohorovní nezdráhajú zavraždiť.
Toto sú dôvody, prečo nás je toľko
daní. Tito našinci, ktorí si do batôžka
nenaložili predpojatosť, pretvárku, lož vonku a mnohí sa nemáme záujem vráa faloš, ale najmä strach a predsudky, ti tiť. Lebo mnohí čestní ľudia radšej poumôžu svojou voľbou výrazne ovplyvniť mývajú taniere v anglickej reštaurácii,
voľby. Thomas Moore, známy anglický než by mali nad sebou jedného z tých
teológ, ktorý aj napriek vlastnej popra- bohorovných. Ak dočasne odídených
ve odmietol uznať rozvod Henricha rodákov chceme dostať na Slovensko,
VIII., napísal vo svojom diele Utópia(o musíme sa o to nejako pričiniť.
Vláda si dala tentokrát veľmi záleideálnom štáte), že ideálny svet je taký,
kde je najvyšším trestom vyhnanstvo. žať, termín na registráciu pre voľby zo
Anglicko, v ktorom žijem, nie je ideálny zahraničia je už 31.12., takže odporúštát, ale ľudia sem stále prichádzajú. čam učiniť tak čím skôr, lebo ako všetci
Na Slovensko sa nechce ani len utečen- vieme, keď prídu sviatky, sme myšlienkami inde, ľudia si spomenú, až keď
com. Treba Slovensko teda zmeniť.
Zmena si žiada, aby volili aj ľudia, bude po nich a to už bude neskoro.
Našťastie nám šikovní ľudia pripraktorí dlhodobo, možno aj trvalo, žijú za
hranicami, ale nie je im osud Sloven- vili aplikáciu, ako sa zaregistrovať do
ska ľahostajný. Za hranicami je podľa volieb zo zahraničia behom troch midostupných informácií vyše 400 tisíc nút (ja so to stihol pod dve). Ak chcete,
občanov SR s volebným pravom. Na- aby vaši priatelia a príbuzní nechodili
priek dohodám nám nebolo umožnené na Slovensko ako na bojové pole, provoliť zo zahraničia, keďže návrh ne- sím, oslovte ich, nech sa zaregistrujú
prešiel parlamentom „vďaka“ koalícii, na https://volby.srdcomdoma.sk/
veľkej časti Sme Rodina a Kotlebovcov.
My, ktorí žijeme za hranicami SR,
» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra
tu nie sme len pre vyšší plat. Pre mňa
je rozhodujúca kultúra na pracovisku i
Veľká Británia

33-0041

   

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

33-00039

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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bývanie

SPIšsko

9

Pavla Horova 1/23, Prešov
(vedľa Interšportu)

0944 458 929

VŠETKO PRE

OKNÁ A DVERE
 Tesnenie na okná aj dvere
 Dverové zámky
 Samozatvárače Geze
 Okenné a balkónové kovanie
 Okenné a dverové závesy

 Elektrické vrátniky

 Kľučky a madlá na okná aj dvere
 Pákové ovládače pre sklopné okná

...a mnoho iného
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

splátky od 49 €

JESENNÁ AKCIA
0918 477 323 | www.balkona.eu

zimné záhrady

prístrešky

splátky od 149 €

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

SN19-47 strana-

splátky od 98 €
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63-0172

balkóny

%
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služby, zamestnanie, POLITICKÁ INZERCIA

11
Menej štátu, nižšie
dane

FIRMA TATRA TEXTIL, s.r.o.
POPRADSKÁ 224, HOZELEC

Vyštrngali sme si nádej,
využime ju

PRIJME DO ZAMESTNANIA:
ÿāðòþąýıúþąýðþñĂûĄ÷ĄŖăôÿþąðòıò÷Ăăāþùþą
ąĈĄĝôýĢúāðùĝıāúĈ
üôò÷ðýøúðŖøùðòıò÷Ăăāþùþą

Ponovembrové obdobie prinieslo Slovensku
všeličo. Aj zlé veci vrátane Mečiara či Kočnera.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O TERMÍNE POHOVOROV V PRAC. DŇOCH
OD 8:00 DO 15:00 HOD. NA TEL. Č.: 0903 635 278

79-0339

ZÁKLADNÁ MZDA PRI NÁSTUPE 3,10 EUR/HOD.,
PRÍPLATKY DO VÝŠKY 100 EUR, + VÝKONNOSTNÁ PRÉMIA
OSOBNÝ POHOVOR NUTNÝ.

85_0690

PRÁCA V NEMECKU
ßǨ3'Ș&/0(2ß
dlhodobá a stabilna práca - výhodné platové podmienky

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmáme stále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

od 13 - 20 €/hod. netto

0915 549 895
- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
+ 8€ netto za odpracovaný deň

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

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

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

Slovenčina naša
57-0085

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

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

,KQHë]DPHVWQ½PH(/(.75,.529
DSRPRFQÙFKHOHNWULN½URY

lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

32-0137

sokolova@granila.eu - 0950 301 301

85_0776

ubytovanie a doprava hradené

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.

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

ELEKTRIKÁRI

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.

Inzerát, ktorý predáva

0905 719 139

Nie rozospalý, ale rozospatý.
Nie odraziť sa na cene,
ale prejaviť sa na cene.

Nechcem sa len bezmocne
prizerať
Ako advokátka veľmi citlivo vnímam aktuálne
dianie v spoločnosti. Boli sme svedkami zlyhávania štátu v oblastiach, kde má štát garantovať
podľa Ústavy SR spravodlivý výkon súdnej moci,
prokuratúry a polície. Chápadlá novodobej mafie ťahali nitky na najvyšších miestach a výrazne
ovplyvňovali rozhodnutia sudcov, prokurátorov či
vyšetrovateľov. Komunikácia z Threemy ukázala
na Slovensku obraz toho, čo sa skutočne odohrávalo v pozadí, kam oko bežného človeka nedovidí.
Spoločnosť sa len bezmocne prizerala morálnemu
zlyhávaniu štátu, vlády a politikov, ktorí toto dopustili.

LETISKOVÝ TRANSFER

Beneﬁty: wiﬁ pripojenie, káva/nápoj ZDARMA

Najvyššou prioritou po voľbách v roku 2020
bude zostaviť takú vládu, ktorá bude nielen odvážna, ale aj schopná vykonať očistu vyššie uvedených inštitúcií od všetkých negatívnych vplyvov.
Odvaha, skúsenosť, chuť veci meniť a posúvať želaným smerom ruka v ruke s mladíckou dravosťou
a zápalom pre spravodlivosť je to, čo ponúkam.
Nechcem sa len bezmocne prizerať stavu, ktorý
tu dnes máme. Som pripravená sa
spolupodieľať na zmenách, ktoré vrátia Slovensku jeho pravú
a demokratickú tvár. SaS ponúka
konkrétne riešenia v programe,
na ktorom tisícky hodín pracovali desiatky odborníkov. Zdravý
rozum je najlepší recept.

ceny už

od 39 €

AJ Z VÁŠHO OKOLIA
ZABEZPEČUJEME
ODVOZ NA LETISKÁ
Krakow | Katowice

na osobu

online rezervácie
www.unibuss.sk

0948 51 51 51
info@unibuss.sk
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OEŁHÀQMZSāFEQM^Z]ORYX°ETVMGL¤H^EN½TV¤ZIZSGLZ°PMOIH]WEVI¤PRIÐVX¤
Z]XZSVIRMIWMPRINSTS^MÐRINOSEP°GMIOXSV¤Q·ŁIZ]LVEĨZSāF]
.EVS2EÒRI½REZRITSYOE^YNIREĤEJ¤VIRMI7PSZIRWOIN národnej strany na
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7XSN°QITVM.EVSZMEWTSPYWR°QFYHIQIFSNSZEĨWQEǽSYOXSV¤WEERMTS
SHGLSHIZMEGIVÀGLTSPMGENRÀGLJYROGMSR¤VSZRIĤX°XM^RIYŁ°ZEĨFI^TIÐRSWXR¬
^PSŁO]REFI^LVERMÐR½ĤMOERYXÀGLOXSV°MQĤPMETYRESXPEO]

.EVS2EÒ

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
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