
PO19-48 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 45 115 domácností 

PRESOVSKO
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Bukové palivové drevo
od 38 €

DOVOZ ZDARMA

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

od 55€

0917 722 447
sídlo Sabinov

kalejatransport@gmail.com

VÝKUP STARŠÍCH
VOZIDIEL

STAČÍ ZAVOLAŤ - PRÍDEME KEDYKOĽVEK
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Priemyselný areál Šalgovík

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.
 vstavané skrine  šatníky  vešiakové steny 
 botníky  kuchynské linky  komody 
 kancelársky nábytok  stoly AJA Prešov, s.r.o.

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

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 20.12. 2019

ZIMNÁ AKCIA
VONKAJŠIE ŽALÚZIE -32%

VONKAJŠIE ROLETY -30%

IT ŽALÚZIE IDS -48%

OTVÁRACIE 
ZĽAVY!

MERANIE
ZRAKU

1+1
ZDARMA

NÁHRADNÉ OKULIARE
riešenie diaľka - blízko pre partnera 
alebo člena rodiny

OC MAX Prešov, Vihorlatská 2A Po - Ne: 9:00 - 21:00
www.optikasofia.sk optikasofia@gmail.com tel.: 0908 384 386

Akcia platí pri kúpe kompletných okuliarov s jednoohniskovými stencenými šošovkami s antireflexnou, hydrofóbnou a tvrdenou úpravou.

pri kúpe kompletných

okuliarov druhé
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3D GEOMETRIA KOLIES
PODVOZKOVÝ SERVIS

AUTOELEKTRO
DIAGNOSTIKA

PREDAJ A MONTÁŽ TEMPOMATOV

Strojnícka 10 , Prešov   I   www.tuningpo.sk
0944 162 224   I   podpora@tuningpo.sk 03
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PRESOVSKO
SABINOVSKO

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 

párny týždeň: Bzenov, Demjata, 
Fričovce, Chmeľov, Kapušany, 
Kendice, Kokošovce, Ľubotice, Pu-
šovce, Sedlice, Prešov, Veľký Šariš, 
Ďačov, Drienica, Jakubovany, Sa-
binov, Lipany   

nepárny týždeň: Drienov, Drie-
novská Nová Ves, Dulova Ves, 
Fintice, Haniska, Hermanovce, 
Chminianska Nová Ves, Lada, 
Lemešany, Ličartovce, Malý Šariš, 
Petrovany, Ruská Nová Ves, Sed-
lice, Široké, Tulčík, Víťaz, Vyšná 
Šebastová, Župčany, Prešov, Bre-
zovica, Kamenica, Pečovská Nová 
Ves, Šarišské Michaľany  

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Kúpeľná 3 
PREŠOV

Sabinov

Prešov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (45.115 domácností)

»Kúpim Jawu, CZ, Simson 
môžu byť aj nepojazdné ale-
bo len diely. 0949 505 827 
»Kúpim starú motorku a 
predvojnový bicykel. Po-
núknite. 0915 376 374

»POZEMOK CHATU DOM 0949 
467 691

»Predám garáž v radovej 
výstavbe na Svaboch, 0944 
180 391
»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

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

»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 odzna-
ky a iné 0940 209 657

»KTO DARUJE DEŤOM DROB-
NOSTI NA MIKULÁŠA A 
VIANOCE ĎAKUJEME T.Č. 
00421948710036
»Daruje niekto nepotreb-
né lego viacdetnej rodine? 
0903 622 354

»Kúpim gramofónové plat-
ne 0911 565 876

»Kúpim hodinky OMEGA, 
bodáky, nem.helmy, staré 
vojenské pracky, strieborné 
a zlaté mince 0907 166 358
»PRIJMEM DO PODNÁJMU 
ŠTUDENTKU ALEBO PRACU-
JÚCU OKOLIE PO TČ 0908 053 
376

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 11 dolu.

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0917 56 36 12
0911 60 20 40

Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník)
Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A

Otvorené:
Po-Pia:
8-17
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TEPOVANIE

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE
bytov, domov, firiem

0905 186 136 AJ
VÍKENDY
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Nie za desať
minút, ale o desať minút.

Slovenčina naša
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PREKLADY
A TLMOČENIE

aj s úradným overením 
 Kurzy cudzích jazykov

   (Aj, Nj, Frj, Tal, Šp., Rj)
 Príprava na maturitu

    z ANJ/NEJ - B2 
 Doučovanie ZŠ, SŠ
 Kurzy - práce na PC 

TAL, ANJ- konverzácia - 
rodený hovorca 
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Čakáte dlho na 
objednávku na 

PSYCHIATRICKÉ 
VYŠETRENIE?

0905 242 618
(pracovné dni - doobedu)

Sabinov nie je ďaleko 
z Prešova. 

Vyšetrí Vás MUDr. Kríž.

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

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

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

0948 283 110          
Prostejovská 9, Prešov
michnakstefan@gmail.com
www.michnakzaluzie.sk

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

 DVERE
 PROTIPEĽOVÉ SIETE

Michňák
Žalúzie
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ZĽAVY AŽ 
DO 40 % 
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ZĽAVOVÁ KARTA -5%

Platnosť kartičky nie je časovo obmedzená. Zľava sa nevzťahuje na tovar v akcii, alebo zľavnený tovar.

I darčeky a suveníry I kvetinové aranžmá I
I hand made výrobky I Coffee to Go I

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

Prešov, Hlavná 137, budova Kolégia
Kontakt: 0911 752 932    I    facebook.com/inspirodarceky

V PONUKE VIAC AKO 1000 DRUHOV TOVARU

Otvorené: PO-PI 08.30 - 17.00  a  SO 08.00 - 12.00

ŠPORT CENTRUM
BUDO KLUB 
KATAI
Lomnická 50A, 
sídl. Šváby

 SM System  FUN aerobik 
 Karate  Tabata 
 Ju-Jitsu  Detičkovo 
 Prenájom priestorov
DAJTE ZELENÚ ENDORFÍNOM 
A PRÍĎTE SI K NÁM ZACVIČIŤ
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KATAI

B
U

D
O

 K
LUB 

WWW.KATAI.SK
0905 243 568, 0907 901 894

Budo Klub Katai

AKCEPTUJEME MULTISPORT KARTU

TM

TM
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TU
mohla

byť
Vaša 

reklama
Info: 0905 719 145
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 V ťažkej chvíli bolesti a smútku sme tu pre Vás, 
aby sme Vám podali pomocnú ruku.

nonstop linka - 0904 12 12 12
predaj pomníkov, panelových hrobiek, vencov a doplnkov

Prešov, Vajanského 29, www.barezio.sk

Nie odbáčať, zabáčať, ale 
odbočovať, zabočovať. Nie prísť tu, ale prísť sem.

Slovenčina naša

Nebuďme otrokmi slobody

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nastáva čas zamyslenia, očakáva-
nia, čas príchodu. Rok stiekol ako 
prívalová voda z kopcov a čím je člo-
vek starší, tým je ten rok akýsi kratší. 
Ako dni v tomto období. Vážení čita-
telia, začína sa nám veľmi zvláštne, 
miestami krásne obdobie, v inej po-
dobe zas čas hádok, bojov o moc. 

Ide o morálku, spravodlivosť, ide o 
antagonizmus dobra a zla. Stále je tu 
pred očami ten prastarý biblický prí-
beh o tom, ako sa zlo snažilo zlikvido-
vať prichádzajúce dobro, o chudobnej 
maštali a vyhnanstve a o zlatom lesku 
palácov moci, ktorá sa v určitý čas 
rozsýpa ako chatrč pri závane jarného 
vetríka. Lebo je neudržateľná a lebo aj 
tak nie je najvyššia, hoci sama je o tom 
presvedčená.

V tejto súvislosti vám ponúkam 
obraz zo starozákonnej knihy proroka 
Daniela 7,13: „Hľa, v oblakoch neba 
prichádzal ktosi ako Syn človeka; pri-
šiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred 
neho.“

Pán Ježiš hovorí o citlivosti na zna-
menia čias: „Keď sa toto začne diať, 
vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa 

blíži vaše vykúpenie.“ (Lk 21,28)

Advent a jeho začiatok teda určite 
nie je iba nedeľa, strávená niekde vo 
veľkom nákupnom centre. Nie sú to 
tašky plné tovaru a vzdychajúce gazdi-
né, ktoré lamentujú, kam s ním doma. 
Dokonca to nie sú ani štyri sviečky, kú-
pené v akciovej zľave, no aj tak predra-
žené a postavené do radu za seba ako 
nejaká bezduchá priamka. Advent je 
kruh. Aj preto veniec v tvare kruhu. Je 
to koniec starého a začiatok nového. 
Večne sa opakujúci.

 „Dávajte si pozor, aby vaše srd-
cia neoťaželi...“  (Lk 21,34) Chcete ve-
dieť čím? Lukáš to jasne vymenúva 
- „obžerstvom, opilstvom, starosťou 
o pôžitky.  Patrón maliarov, lekárov a 
liečiteľov o tom písal pred dvadsiatimi 
storočiami, no v inej podobe 
je to platné aj dnes.

Začína sa  Advent 
– áno, Advent sa píše s 
veľkým písmenom. Do-
kážete si nájsť čas 
na ticho...? Je to 
pozvanie... 

Adventný veniec má vo väčšine 
slovenských domácností svoje ne-
zastupiteľné miesto a krášli naše 
príbytky už niekoľko týždňov pred 
vianočnými sviatkami. Zväčša je 
zdobený vždyzelenými vetvička-
mi, rozličnými ozdôbkami a štyrmi 
sviecami, ktoré sa zapaľujú po-
stupne každú adventnú nedeľu.

Adventný veniec sa dá v predvianoč-
nom období kúpiť takmer na každom 
kroku. Ale ten, ktorý si vlastnoručne 
vyrobíte možno aj s pomocou vašich 
blízkych, iste vyčarí vo vašom domove 
nenapodobiteľnú atmosféru. Či už za-
stávate klasiku, alebo preferujete skôr 
moderný či menej tradičný štýl, veríme 
že vám budú naše návody vhodnou in-
špiráciou.

Tradičný adventný veniec
Budeme potrebovať: 
-kruhový slamený korpus
-ihličnaté vetvičky alebo nepichľavé 
vetvičky, hodí sa tuja, cypruštek ale aj 
eukalyptus (ponecháme na vás, čo sa 
vám páči)
-drôtik
-4 adventné sviečky
-4 podstavce pod sviečky
-lepidlo alebo taviacu pištoľ
-záhradné alebo iné silné nožnice

-rozličné prírodné ozdoby, napríklad 
suché plody šípky, kúsky škorice, škru-
piny z vlašských orechov, na kúsky na-
rezané a do malých otiepok špagátikom 
zviazané konáriky

Postup: Do slameného korpusu za-
pichneme začiatok drôtika. Následne 
začneme okolo korpusu ovíjať a drôti-
kom prichytávať vetvičky, ktoré sme si 
vopred nastrihali na požadovanú veľko-
sť. Takto postupujeme, až kým sme vet-
vičkami nepokryli celý veniec. Koniec 
drôtika zapichnite do korpusu.

Základ adventného venca je hotový. 
Zapichneme doň štyri podstavce na ad-
ventné sviečky a sviečky tam osadíme. 
Každú sviečku môžeme obviazať fareb-
nou stuhou.

Keď sú sviečky upevnené, môžeme 
začať so zdobením. Pomocou drôtika, 
lepidla alebo taviacej pištole pripevňu-
jeme na veniec ozdoby podľa nášho vý-
beru – šišky, škrupinky z orechov, šípky, 
či sušené ovocie, hodia sa napríklad ko-
lieska pomaranča či jabĺčka, ale pridať 
môžeme aj drobné vianočné ozdôbky z 
dreva či slamy.

Netradičný adventný veniec
Budeme potrebovať: 
-vhodnú nádobu – dekoračnú misku, 
podnos či tanier

-zelenú aranžovaciu hmotu
-mach
-4 adventné sviečky
-4 podstavce pod sviečky
-lepidlo alebo taviacu pištoľ (nemusí byť)
-rozličné prírodné ozdoby, napríklad 
suché plody šípky, kúsky škorice, škru-
piny z vlašských orechov, na kúsky na-
rezané a do malých otiepok špagátikom 
zviazané konáriky, vianočné gule, či iné 
vianočné ozdoby

Postup: Dekoračnú nádobu si vypl-
níme až do požadovanej výšky aranžo-
vacou hmotou, ktorú následne pokry-
jeme machom. Do machu upevníme či 

zastokneme podstavce pod sviečky a 
sviečky tam osadíme.

Keď sú sviečky na svojom mieste, mô-
žeme začať so zdobením. Niektoré drob-
né ozdôbky ako napríklad menšie šišky, 
škrupinky z orechov, vetvičky šípky, či 
sušené ovocie môžeme najskôr ovinúť 
drôtikom a potom zastoknúť do aran-
žmánu. Iné, ako napríklad vianočné 
gule, či drobné vianočné ozdôbky tam 
môžeme len voľne poukladať, prípad-
ne podľa potreby zafixovať lepidlom či 
taviacou pištoľou. Ak chceme, aby nám 
mach dlhšie vydržal svieži, môžeme ho 
priebežne kropiť.

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pripravujeme sa na vianočné sviatky 

Vyrábame adventný veniec

PRÍPRAVY NA VIANOCE Najčítanejšie regionálne noviny

Netradičný adventný veniec.                                      foto zdroj cocoparisienne pixabay



PO19-48 strana- 5

služby, bývaniePrešovsko 5

99
-0

22
0

1 tona - 170 €
10 kg - 1,90 €

PREDAJ DREVENÝCH 
BRIKIET RUF

Tel.: 0949 064 523
Mail.: stavbyvychod@gmail.com
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Blaško - FaP
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Masarykova 16, 080 01 Prešov  I  0905 597 181  I  0907 293 570

WWW.SHERLOCK-PRESOV.SK

BEZPEČNOSTNÉ
DVERE

TREZOROVÉ
SYSTÉMY

INTERIÉROVÉ
DVERE
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VIANOČNÁ AKCIA 
od 4.11. - 19.12.2019

DVERE SHERLOCK + TREZOR ZDARMA

NEREZOVÉ 
ZÁBRADLIA
tel.: 0918 896 779fb: Svetnerezu

61
_0

12
0

PÍLENIE A OREZÁVANIE
RIZIKOVÝCH STROMOV
ohrozujúcich majetok a zdravie. S postupným 

Ponúkame orez orechov.
Kontakt: 0915 926 755
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Elektroúdržbár strojov
a zariadení
Požiadavky:
- SOU, SŠ , elektro
- Osvedčenie na vykonávanie činnosti  - podľa vyhl. č. 508/2009 
- §21,§22, §23 - výhodou
- Znalosť diagnostiky a údržby strojov - výhodou
- skúsenosti s opravou a údržbou strojov  - výhodou

Náplň práce:
- Zabezpečovanie plynulej prevádzky strojov a zariadení
- Opravy a údržba strojov, zariadení, 
- Vykonávanie preventívnej a kontrolnej údržby

Ponúkame:
- stabilita (aj vyžadujeme), 
- kariérny rast
- motivujúce finančné ohodnotenie
- sociálny program

Platové podmienky:
- Nástupný plat od 4,03 – 5,22 €/ hod. 
   podľa prac. skúseností
- Hodnotiaci príplatok do výšky 170 €
- Odborné interné a externé zaškolenie

Termín nástupu je ihneď príp. dohodou.

V prípade záujmu nás kontaktujte.

Nástrojár
Požiadavky:
- SOU, SŠ – strojárstvo
- Znalosť čítania výkresovej dokumentácie
- Práca s meradlami
- Skúsenosti s prácou na strojoch a zariadeniach v stroj. výrobe

Náplň práce:
- Výroba špeciálneho náradia, prípravkov, súčiastok 
  a náhradných dielov podľa výkresovej dokumentácie

- Opracovávanie výrobkov brúsením ostrením, 
   frézovaním, sústružením, vŕtaním...

Ponúkame:
- stabilita (aj vyžadujeme), 
- kariérny rast
- motivujúce finančné ohodnotenie

Platové podmienky:
- Nástupný plat od 4,03  - 5,22 €/ hod.

- Osobné hodnotenie až do výšky 120 €
- Odborné zaškolenie
- Sociálny program
- Príspevky na DDS

Termín nástupu je ihneď príp. dohodou.

V prípade záujmu nás kontaktujte.

Operátor CNC strojov
(sústružník, frézar, brúsič)
Požiadavky:
- SOU, SŠ – strojárstvo
- Znalosť čítania výkresovej dokumentácie
- Práca s meradlami
- Skúsenosti s prácou na strojoch a zariadeniach v stroj. výrobe

Náplň práce:
- Práca na CNC kovoobrábacích strojoch 
   (riadiaci systém Fanuc, Siemens, Heidenhein) 
- Zhotovovanie dielcov podľa technickej dokumentácie, 
- Zodpovednosť za kvalitu odvedenej práce
- Samostatnosť, spoľahlivosť.

Ponúkame:
- stabilita (aj vyžadujeme), 
- motivujúce finančné ohodnotenie

Platové podmienky:
- Úkolová mzda od 3,57 – 4,42 €/ hod 
   v závislosti od prac. skúseností
- Príplatok za plnenie výkonových noriem
- Osobné hodnotenie až do výšky 200 € pravidelne mesačne
- Príplatky v zmysle ZP
- Odborné zaškolenie na pracovisku 
- Sociálny program
- Príspevky na DDS

Termín nástupu je ihneď príp. dohodou.

V prípade záujmu nás kontaktujte.

ZTS Sabinov, a.s. prijme do zamestnania:

Kontakt: Mgr. Monika Urdová, ZTS Sabinov, a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov
Tel. č.: 0918 734 652, 051/4561 221      I     E-mail: person@ztssabinov.sk
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Spoločnosť z PO
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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Príjmeme na prácu v SR

PLAT: 7,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957
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PRIJMEME CHYŽNÚ 
do penziónu v Prešove 

na hlavný alebo skrátený 
úväzok. Plat 800 € brutto 
pri hlavnom pracovnom 

pomere. 
Nástup možný ihneď. 

Kontakt: 0911 499 468
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ponúka dlhodobú prácu na TPP a živnosť
pre jednotlivcov a partie v Prefách

KONTAKT:  0905 902 180   •   0905 655 360
personalna@iwin.sk   •   praca@iwin.sk   •   www.iwin.sk

BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 144 125 

iwin
services spol. s r.o.

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

Mzda: 650 - 1.100 EUR/mesiac v čistom

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

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

(prevádzky Sereď, Sučany, Senec, Kysak) v nasledovných profesiách:

Poskytujeme: týždenné zálohy, ubytovanie, dopravu, OOPP hradí firma
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0800 500 002
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Prijmeme do pracovného pomeru

MURÁROV
ALEBO ZOBERIEME PARTIU ŽIVNOSTNÍKOV

VOLAJTE: 0907 616 524
Práca v Prešove. Platíme načas.
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Spoločnosť TOMARK, s.r.o.
so sídlom v Prešove, na ul. Strojnícka 5

príjme

OPERÁTORA ROBOTIZOVANÉHO 
ZVÁRACIEHO PRACOVISKA 
na hlavný pracovný pomer 

resp. živnosť.
Náplň práce: 
obsluha robotizovaného zváracieho pracoviska
Požadujeme: stredoškolské vzdelanie s maturitou, 
zváračský preukaz Z-M1, prax v zváraní minimálne 1 rok, 
čítanie technickej dokumentácie, obsluha robotizovaného 
pracoviska výhodou
Ponúkame: mzda resp. odmena: od 1200 € v závislosti 
od kvality a množstva vykonanej práce, príplatky podľa 
Zákonníka práce a interných predpisov

Kontakt: 
personalne@tomark.sk

051 74 80 589, 0914 330 114
www.tomark.sk

TU
mohla byť Vaša reklama

Info: 0905 719 145
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

DOMOV, BYTOV 

0911 123 453
U  800€/m2

DOMU

WWW.VASASTAVBA.SK
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt 

Prešov
Najnižšie podanie: 69 000,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 19.12.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, 
Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres 
Prešov, Prešovský kraj.
Dražobná zábezpeka: 10 000,00 EUR

Predmet dražby: trojizbový byt o výmere 84,11 m2, na ul. Na Rúrkach v 
meste Prešov. Byt č. 1 je na prízemí, vchod č. 39, v bytovom dome súpisné č. 
6223. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu 
je o veľkosti 84/259. Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc.č. 8998/1, 
parc. č. 8998/4 je o veľkosti 84/259. Spoluvlastnícky podiel na pozemku 
parc.č. 8998/6, je o veľkosti 1/12 a 1/12 Predmet dražby je evidovaný na LV č. 
14418, 14419, k.ú. Prešov. 

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk
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PREPICHY
        POD CESTY

TEST  ZDRAVIA
Biorezonančné vyšetrenie celého tela 12 eur

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

Prešov, Nám. mieru č. 1, Dom kultury č.dverí 116
0944 535 568Objednajte sa na:
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

presovsko.sk
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt 

Prešov
Najnižšie podanie: 72 000,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 19.12.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUK-
LA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, 
okres Prešov, Prešovský kraj.
Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR

Predmet dražby: trojizbový byt  o výmere 77,69 m2, na ul. Čergovská, 
v meste Prešov. Byt č. 21 je na 7.p., vchod č. 26, v bytovom dome súpisné 
č. 7232. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového 
domu je o veľkosti 7766/343504. Spoluvlastnícky podiel na pozemku 
parc.č. 14310/18 je  o veľkosti 7766/343504. Predmet dražby je evidovaný 
na LV č. 14274, k.ú. Prešov. 

Kontakt: 02/32202731, 0911 833 869, bela@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk
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 vysoká výhrevnosť ¦ cca 19 - 21 MJ/kg

 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

EKO CERTIFIKÁT

NAJLEPŠIE BRIKETY
NA SLOVENSKOM TRHU

1 paleta
96 balíkov

1 balík = 10 ks
10 kg

ZABEZPEČUJEME
DOPRAVU K VÁM DOMOV

www.brikety.shop  ¦  info@brikety.shop

objednávky:
0908 998 998

Ekologické, originál RUF
DREVENÉ BRIKETY
           z dubového dreva

GARANTUJEME NAJLEPŠIU
CENU NA TRHU

PREDAJ
PALIVOVÉHO 
DREVA
- ŠTIEPANÁ 
   METROVICA

- UKLÁDANÉ 
  NA PALETE (1x1)

0944 704 101

AKCIOVÉ CENY
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Bag in Box 3l vrátane sáčku
  Bag in Box 3l-es (tasak + kartondoboz)

Mušt z iného ovocia a zeleniny bez pasterizácie
Más fajta nem pasztőrözö� gyümölcs- és zöldséglevek

Pasterizovaný mušt z iného ovocia a zeleniny 
 Más fajta pasztőrözö� gyümölcs- és zöldséglevek

Pasterizovaný jablčný a hruškový mušt
Pasztőrözö� alma- és körtelé

Jablčný a hruškový mušt bez pasterizácie
 Nem pasztőrözö� alma- és körtelé

0,70 Eur
s DPH/liter

0,55 Eur
s DPH/liter

0,50 Eur
s DPH/liter

0,35 Eur
s DPH/liter

Bag in Box 5l vrátane sáčku 
Bag in Box 3l-es (tasak + kartondoboz)
Samostatný sáčok 5l

 

Tasak  5l-es

Samostatný sáčok 3l 
Tasak  3l-es

Ponúkané balenia / Kiszerelés

1,00 Eur s DPH

1,25 Eur s DPH

0,55 Eur s DPH

0,70 Eur s DPH

Muštáreň Jablonov
 SLUŽBA MUŠTOVANIA 
 SPRACOVANIE VÁŠHO OVOCIA 

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.

Službu vykonávame na počkanie 
A gyümölcslevet várakozásra elkészítjük
Šťavy aj pasterizujeme
A gyümölcslé pasztőrözö�

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

Možnosť zakúpenia našich výrobkov Greeni
Saját Greeni termékeink kínálatából is vásárolhat majd 

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

A Szádalmási gyümölcsfeldolgozó szerete�el vár 
minden kedves érdeklődőt. Ajánlatunk: 100% 
minőségű gyümölcslé készítése - saját o�hon 
termeszte� gyumolcsökből.

Služba muštovania / Gyümölcslé készítés
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@mustaren-
jablonov.sk vagy honlapunkon keresztül 
www.mustarenjablonov.sk

Rezervácia termínov / Időpont-egyeztetés

Hogyan talál meg minket?

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

Prevádzka muštárne / Címünk

Gyümölcslé 
0902 449 419

Kde nás nájdete / 
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hľadá pracovníkov do skladu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 8€ netto/hod.
   možnosť nadčasov, ubytovanie ZADARMO
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

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

na Slovensku

Nie problém
poriešiť, ale riešiť či vyriešiť.

Slovenčina naša
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 27% Možnosť výhry 700 €VIANOČNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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Medzi všetkými ochoreniami nie je 
žiadne také, kde chorý môže veľmi ak-
tívne zasahovať do liečby a navyše s ta-
kým úspechom ako v prípade diabetes 
mellitus. 

Na stave, vývoji a prognóze choroby sa 
samotný diabetik podieľa neuveriteľnými 
75-85 percentami! Je to oveľa viac ako pri 
iných ochoreniach a dokonca aj oveľa viac, 
ako dokážu aj najmodernejšie lieky. Diabe-
tik tak má obrovskú výhodu oproti pacien-
tom s inými diagnózami. Môže, a dokonca 
sa musí zapájať do liečby. Aktívna účasť na 
liečbe znamená dodržiavanie režimových 
opatrení. Znamená to upraviť stravovacie 
zvyklosti a  ovplyvniť – zväčša zvýšiť fy-
zickú aktivitu. Jedno aj druhé je hlboko za-
korenené v každom z nás. Vyžaduje to veľa 
pevnej vôle, niekedy aj sebazapierania, ale 
výsledkom je zdravie a to je uznávané za 
najväčšiu hodnotu, nielen podľa známeho 
latinského príslovie. 

Diabetes mellitus je špecifický tým, že:
môže byť riadený samotným diabetikom 

na 75 – 85 percent,
diabetik je včas upozornený na dôleži-

tosť racionálneho stravovania, 
diabetik, ktorý si zoberie za svoje odpo-

rúčané režimové opatrenia, môže ovplyv-
niť aj zvyklosti celej rodiny, usmerniť stra-
vu a  aj fyzickú aktivitu a  tým aj zdravie 
ostatných členov rodiny,

ochorenie zväčša nebolí, je lepšie, ak pa-
cient nepociťuje fyzickú bolesť. Na druhej 
strane ale je to aj nevýhoda, lebo často 

chýbajú varovné príznaky, ktoré sú moti-
váciou k liečbe. 

Diabetes mellitus je zväčša celoži-
votné ochorenie.  
Napriek tomu, že aj správna liečba ne-
znamená úplné vyliečenie, pri jej uplat-
ňovaní jednoznačne dochádza k odďa-
ľovaniu a predchádzaniu dlhodobých 
následkov. Ideálna liečba je založená 
na aktívnej spolupráci pacienta – dia-
betika a lekára – diabetológa. Liečbu 
predstavuje komplex opatrení, kde 
jednotlivé zložky sú rovnako dôležité 
a  navzájom nezameniteľné: dodržia-
vanie diétnych opatrení, fyzická aktivita 
a užívanie liekov alebo podávaní inzulí-
nu v prípade nutnosti. Výnimkou je cuk-
rovka 1. typu, kedy je inzulín potrebný 
už od rozpoznania diagnózy U všetkých 
ostatných typov diabetu u  väčšiny dia-
betikov je pri dodržiavaní diéty so zní-
ženým obsahom cukrov a tukov a zmene 
prevažujúceho sedavého spôsobu života 
za zvýšenú fyzickú aktivitu možné pre-
dísť nielen užívaniu tabliet a  inzulínu, 
ale aj všetkých sprievodných kompli-
kácií. Jednotlivé kroky sú 
navzájom nezameniteľ-
né – tablety a inzulín 
nedokážu nahradiť ne-
dodržiavanie stravova-
cích odporučení alebo 
fyzickú pasivitu.
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy 
metabolizmu a výživy
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»Kúpim medaile vyzname-
nania šable dýky odznaky 
slovenský štát rok 1939-
1945 0905 133 241
»Kúpim gramofónové plat-
ne 0911 565 876

»AHOJ HĽADÁM MILÚ USMIE-
VAVÚ PRIATEĽKU NA VOĽNÉ 
CHVÍLE...MÁM 56 SOM Z 
PO...VYSOK ŠTÍHLY FARMÁR 
ZNAM. RAK BUDEM RÁD AK 
SA OZVEŠ NA 0944 227 624
»Hľadám nezadanú sym-
patickú dámu 55-60r.z P0 a 
okolia na dlhodobý vzťah. 
Sms na č.t. 0944 869 797

Občianska
riadková
inzercia

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, PO zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Uplynulú nedeľu som diskutoval v relácii televí-
zie Markíza Na telo s Marianom Kotlebom. Mnohí 
ma kritizovali už len pre rozhodnutie prijať toto                     
pozvanie. Vraj s Kotlebom sa nediskutuje, pridá-
vam mu relevanciu, atakďalej. Ja si to však ne-
myslím. Podľa mňa je potrebné, aby čím viac ľudí 
videlo, aké hlúposti rozpráva a ako jeho program 
vôbec nedáva zmysel. To je, samozrejme, dávno 
známe. Sľubuje, že opraví nemocnice, zavedie vy-
soké kočíkovné, nakúpi stíhačky, zvýši dôchodky. 
Kde na to vezme, lebo samozrejme medzitým ešte 
z EÚ a NATO stihne vystúpiť, nie je známe a ako sa 
ukázalo v nedeľu, nevie to ani on sám.

Ľúbivé reči, na ktoré sa ľahko chytajú voliči, to je 
niečo, k čomu sa SaS nikdy neznížila a je mi ľúto, 
koľko Slovákov sa na to chytí. Na druhej strane 
rozumiem voličovi Kotlebu, ktorý vidí nefungujú-
ci štát a nemá žiadne perspektívy do budúcnosti.    
O to viac je však potrebné ukazovať, že dva plus  
dva nikdy nebude sedemnásť a že len odborné pre-
myslené riešenia sú cestou pre vyššiu životnú úro-
veň na Slovensku. 

Dvanásť rokov Ficovej vlády nás dostalo sem – 
do krajiny korupcie, byrokracie, súdnych prieťahov 
a kradnutia. Ale aj krásnej a plnej 
skvelých ľudí, ktorým verím, že sa 
dokážu rozhodnúť správne. Slo-
vensko neopravia sľubotechny, 
ale odborníci. My v SaS ich máme 
dostatok a sme pripravení. 

Diskusia s ekonomickým 
diletantom

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Na billboardoch po celom Slovensku chce 
„pronárodná strana“ zoštátňovať. Netvrdím, že 
privatizácia bola celkom v poriadku, ale chcú 
títo ekonomickí diletanti naozaj zo Slovenska 
Venezuelu, kde je prepad ekonomiky a miera in-
fl ácie 130,000 %? Okrem toho, aj po roku 1948 sa 
na Slovensku zoštátňovalo. Kto však ekonomike 
rozumie, tak ten vie, že aj socializmus padol pre 
slabú štátnu ekonomiku. Preto zoštátňovanie by 
viedlo k ekonomickej kríze. To určite nechcú ani 
ich voliči, pretože chudobní by ešte viac schu-
dobneli. 

Nevoľme si krízu, ale voľme vo voľbách 2020 
prosperitu. My všetci sa poučme od autora eko-
nomických reforiem na Novom Zélande pána  Mc 
Tigue, ktorý povedal: „Pre udržateľný ekono-
mický rast je lepšie, keď 1000 miestnych fi riem 
prijme po 1 zamestnancovi, ako použiť stimul 
na pritiahnutie 1 podniku, čo zamestná 1000 
ľudí.“ Aj preto je  ich ekonomika silnejšia ako tá 
naša. Zabudnime sa v týchto voľbách na politiku                                     
a ekonomických diletantov. Voľ-
me ekonomiku. Z politiky nevy-
žijeme, ale z novej ekonomiky 
áno. Slovensko dnes nepotrebu-
je nové kauzy, ale nové ekono-
mické vízie, ktoré posunú Slo-
vensko dopredu. Práve tie 
má v programe strana SaS.

Voľme ekonomiku, nie politiku

Tibor Bindas
veterinár a sympatizant SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY

STAVEBNÉ PRÁCE

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

Í Š

Videá a fotky realizácií nájdete na:  www.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 363

Vieme to stihnúś do Vianoc!
kde potrebujete.Staviame tam,

- stavby domov na kľúč
- bytové jadrá
- sadrokartonárske práce
- maliarske práce
- PVC podlahy
- búracie práce
- obklady a dlažby
- vnútorné omietky
- montáž plastových okien a dverí

Kompletné rekonštrukcie:

JBV servis s.r.o. | 0910 214 488

Dodávateľokien a dverí
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Pre zachovanie bezpečnosti na a po-
pri cestách v jesennom období poli-
cajti pripomínajú chodcom používať 
reflexné prvky. Upozorňujú, že cho-
dec idúci po kraji cesty by mal mať tie-
to prvky na tej strane tela, ktorú vidno 
z vozovky.

Reflexné predmety je najlepšie 
umiestniť blízko ku kolenám, do úrovne 
pásu a na rameno, deťom tiež na čiapku 
a cyklistom na prilbu a na bicykle. Mladší 
členovia rodiny by mali presvedčiť tých 
starších, ktorí napríklad večer chodia do 
kostola po zle osvetlenej alebo vôbec ne-
osvetlenej ceste, alebo ju prechádzajú z 
jednej strany na druhú, aby sa nehanbili 
a tiež sa vybavili reflexnými prvkami. Po-
kojne im ich zadovážte, upevnite na ka-
belky, na rukávy kabátov, hoci aj na chr-
bát či golier. Nikto si z nich „srandu“ robiť 
nebude, naopak, určite budú za vzor.

Reflexné prvky sú povinné pre chod-
cov na krajnici či okraji vozovky počas 
zníženej viditeľnosti nielen mimo obce, 
ale aj v nej. Skvelým riešením sú reflex-
né pásiky, ktoré sú cenovo dostupné 
pre každého a zároveň ich môžete nosiť 
neustále so sebou. V prípade, že chodec 
nemá v noci, počas hmly či snežnej búr-
ky reflexný prvok, hrozí mu pokuta do 50 

eur.
Najväčším rizikom je však ohroze-

nie bezpečnosti a zdravia chodcov – po-
čas zníženej viditeľnosť vidí vodič z 20 
metrov len spodnú časť nôh chodca bez 
reflexných prvkov. Ak má však refexnú 
bundu či overal, dokáže ho vodič spozo-
rovať aj z viac ako 150 metrov. Reflexné 
prvky majú schopnosť niekoľkonásobne 
znásobiť intenzitu odrazeného svetla, a 
tak doslova zažiaria vodičovi pred očami 
aj na veľkú vzdialenosť.

Inak, lepšie ako iba odrážať svetlo, 
je vysielať ho. Bežný reflexný náramok 
so štyrmi LED diódami stojí z hľadiska 
ochrany zdravia naozaj bagateľ. Ak by ste 
niečo podobné hľadali pre svoje deti či 
starkých, určite ho nájdete v každej špe-
cializovanej predajni potrieb pre cyklis-
tov. Reflexné pásky dostať prakticky vša-
de, majú ich už aj v mnohých stánkoch s 
dennou tlačou.

Daruj viditeľnosť, daruješ život

» red
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VYKONŠTRUOVANÝ PROCES PROTI
OBVINENÝ 

ZA OTÁZKU BEZ ODPOVEDE!
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