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PRESOVSKO
SABINOVSKO
sedačiek, kobercov, áut

tel. 0948 287 440

bytov, domov, ﬁriem

Bukové palivové drevo

UPRATOVANIE

031190175

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

0905 242 618

(pracovné dni - doobedu)

od 38 €

DOVOZ ZDARMA

PLECHOVÉ GARÁŽE

PLECHY, voliery pre psov
83-0015

84-0002

83-0009

AJ
VÍKENDY

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

Čakáte dlho na
objednávku na

G-WOOD, spol. s r.o. Veľký Šariš

83-0461

TEPOVANIE

0905 186 136

presovsko.sk

Týždenne do 45 115 domácností

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

59-0353
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AKCIA
ŽUMPY

55€

83-0476

37-0250

od

VÝKUP STARŠÍCH

VOZIDIEL

STAČÍ ZAVOLAŤ - PRÍDEME KEDYKOĽVEK
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83-0473

sídlo Sabinov
kalejatransport@gmail.com

83-0435

0917 722 447
1

Redakčné slovo / služby, bývanie

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

Prešov

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

83-0004

REALIZUJEME KOMPLEXNÉ A ČIASTOČNÉ

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

0905 551 636 I andrejko.m@centrum.sk

0948 283 110

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
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

PREDAJ
PALIVOVÉHO
DREVA

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

DUB
vzor

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

AKCIA 270€

BIELE
vzor

- ŠTIEPANÁ
METROVICA
Ë736Ʌ(6Ë-,ËˑɆ"
- UKLÁDANÉ
NA PALETE (1x1)

kovanie ZDARMA
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
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
Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov

0944 704 101

presovsko.sk

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

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

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

AKCI
OVÉ
CENY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

22

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

ZIMNÁ AKCIA

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

VONKAJŠIE ŽALÚZIE -32%
VONKAJŠIE ROLETY -30%
IT ŽALÚZIE IDS -48%
83-0019

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

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

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

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

Michňák
Žalúzie

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

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 20.12. 2019
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Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

83-0005

INZERCIA

66-0002-1

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

du a jeho svetom je lož. Primitívna lož.
Spolieha sa na vyvolaný hnev z takejto
arogancie, ale... Ak v hneve prekročíme
kontrolu rozumu, vystavujeme sa riziku
množstva chýb a omylov, ktoré spravíme
či sa ich dopustíme. Mnohé a mnohí nás
Je nedeľa pokánia. Svätý František môžu nahnevať, my sami sa však oberátvrdí, že „len keď zabúdame na seba, me o vnútorný pokoj a rozvahu, ak púšťanachádzame seba samých“. Často narie- me takýto hnev mimo kontroly rozumu.
kame nad slabosťou svojho života, či už Riešenie konfliktov spočíva v rozumnom
ide o krehkosť telesnú, lebo podliehame uvedomení si záujmov druhej strany.
Svätý František Saleský mal veľmi
rôznym chorobám, ale i nad krehkosťou
morálnou, zúfame zo špiny amorálnosti, inšpiratívny prístup ku každodenným
arogancie a spupnosti, povýšenectva, nástrahám života. „Treba vždy a všade
najmä zo strany niektorých hlučných žiť pokojne. Ak nás stihne súženie, či už
mocných tohoto nášho malého sloven- vnútorné alebo vonkajšie, treba ho znáského sveta. Ale – často robíme to, čo šať pokojne. Ak ideme v ústrety radosti,
sami vzápätí odsudzujeme. Správame treba ju prijať pokojne, bez rozrušenia.
sa očividne nenormálne a nemorálne. Treba utekať pred zlom? Áno, ale aj to v
Plačeme nad biedou, v ktorej žijeme a ne- pokoji, nie v zmätku, pretože inak by sme
vieme či dokonca, čo je najabsurdnejšie, na úteku mohli spadnúť a dať nepriateľonechceme si pomôcť.
vi možnosť, aby nám vzal život. Ak treba
Potrebujeme pokoj. Bez pokoja ne- vykonať dobro, máme k tomu pristupovať
prežijeme. Živoríme, no nežijeme.
pokojne, aby sme v náhlivosti nenarobili
Hľadáme pravdu? Chceme ju čítať a zbytočne chyby. Dokonca aj
počuť? Alebo sa jej vyhýbame ako čert pokánie treba robiť s pokokrížu? Bojíme sa jej? Nemáme odvahu jom.“
sa s ňou zoznámiť? Akceptovať ju takou,
akou je a urobiť opatrenia na to, aby pravTakže – želám vám podou zostala? Úprimné hľadanie pravdy kojnú druhú, milí čitaznamená odloženie svojho subjektívne- telia!
ho pohľadu a pripustiť názory iných. Kto
nemá o ne záujem, kto im dokonca za» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
braňuje zaznieť, ten nemá záujem o prav-

83-0475

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

„Prajem ti pokojnú prvú adventnú“ –
prišlo mi minulú nedeľu ráno želanie.
Pokojnú. Nuž, želám vám pokojnú
druhú. S plným vedomím vzácnosti
obsahu slova pokoj.

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

83-0001

Redakcia:

Druhá nedeľa adventu
– nedeľa pokoja

PRESOVSKO
SABINOVSKO
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Priemyselný areál Šalgovík

AJA Prešov, s.r.o.

3

ŠPORT CENTRUM
BUDO KLUB
KATAI

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.
 vstavané skrine  šatníky  vešiakové steny
 botníky  kuchynské linky  komody
 kancelársky nábytok  stoly

KATAI

L
BUDO K

UB

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

83-0003

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

ZĽAVOVÁ KARTA -5%

DAJTE ZELENÚ ENDORFÍNOM
A PRÍĎTE SI K NÁM ZACVIČIŤ

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

V PONUKE VIAC AKO 1000

DRUHOV TOVARU

AKCEPTUJEME MULTISPORT KARTU

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

Budo Klub Katai

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

WWW.KATAI.SK

Prešov, Hlavná 137, budova Kolégia

NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA
tel.: 0918 896 779

61_0120

TM

TM

83-0474

fb: Svetnerezu

0905 243 568, 0907 901 894

83-0454

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

Lomnická 50A,
sídl. Šváby

83-0445

PREšovsko
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acn, prípravy
ACNna vianoce
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Chceme žiť v našej krajine a pracovať na zlepšení života v nej

Modlite sa za nás, aj my sme kresťania

V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom nás navštívil
pakistanský kňaz otec Emmanuel
Yousaf. Spýtali sme sa ho na situáciu v jeho krajine aj na cestovanie
po Slovensku.

studne a podobne. V 80. rokoch však
prebrala správu krajiny armáda a islamské zákony šaría sa začali sprísňovať.
Najviac nám robí starosti zákon o rúhaní, ktorý platí dodnes a extrémne často
sa zneužíva.

Ako sa zneužíva?
Zákon o rúhaní hovorí, že za znevažovanie proroka Mohameda či Koránu vás
čaká trest. A jediným trestom v tomto
prípade je smrť. Často ho však využívajú
Otec Emmanuel zdôrazňuje, že napriek ťažkej situácii nemáme kresťanov
radikáli na to, aby riešili svoje osobné
v Pakistane ľutovať. „Modlite sa za nás,“ vraví.
spory. Nielen s kresťanmi, ale aj s umier„Chceme žiť s bratmi moslimami v
nenými moslimami, ktorých je väčšina. zvrátiť. Asia Bibi mala šťastie, viacerí ho žiu prozreteľnosť. Ľudia od kresťanstva
našej spoločnej krajine a pracovať
Ak mám problém s kolegom či konku- však nemajú.
neodchádzajú, žijeme ako komunita.
na jej zlepšení, tak, ako Slováci
rentom, obviním ho z rúhania. Kým sa
pracujú na zlepšení Slovenska.“
Ako to myslíte?
z toho “vyseká”, dávno ho vyhodia z
Cestovali ste po celom Slovensku.
moslimami. Nemali sme žiadne rozpo- práce a ja mám pokoj. Dotyčný však trpí Asiu Bibi zatkla po obvinení polícia. To Čo bol váš hlavný odkaz?
ry… Teda, mali sme ich veľa, ale boli to a môže sa stať, že ho odsúdia na smrť za sa niekedy nestane a zakročí rozvášne- Kresťania, sme Pakistanci, sme kresťaklasické detské prekáračky (smiech). vymyslené obvinenie. Koniec-koncov, ný dav - tieto obvinenia totiž rozhlasujú nia. Chceme žiť s bratmi moslimami v
Náboženstvo nikdy nebolo témou. Môj to bol aj prípad Asie Bibi, ktorý je Slová- cez mešity a dozvie sa o nich rýchlo celá našej spoločnej krajine a pracovať na
komunita. Nie raz sa stalo, že dav takto jej zlepšení, tak, ako Slováci pracujú na
otec pracoval v armáde a tiež mal viacero kom dobre známy.
obvineného človeka zlynčoval.
moslimských priateľov. Pamätám si, že
zlepšení Slovenska. K tomu potrebujeSkúste ho napriek tomu priblížiť.
na vianoce sme piekli koláče a roznášali
me pomoc - aj finančnú, aj politickú, no
Kresťania tvoria v Pakistane men- najmä pomoc silnej modlitby. Modlite
ich po moslimských rodinách. A tie rodi- Asia Bibi bola obvinená z rúhania, ktoré
nespáchala. Skutočným dôvodom bolo, šinu, len tri percentá populácie. Ako sa za nás, prosím.
ny robili to isté počas ich sviatkov.
že jej moslimská kolegyňa nechcela, vyzerá ich viera, ich kresťanský život?
Kedy sa situácia kresťanov začala aby pila vodu z rovnakých pohárov ako Pán Boh nás požehnal a nemáme probViac informácií o Týždni pomoci prenaoni. Asia Bibi to odmietla a o pár dní lém s nedostatkom kňazov, čo sa často sledovaným kresťanom a o možnostiach
zhoršovať?
PRÍPRAVY
VIANOCE
Najčítanejšie
regionálne noviny
stáva.
V skutočnosti musíme zháňať pomoci
obvinenie.NA
Miestami bolo diskrimináciu cítiť aj prišlo toto vykonštruované
nájdete na www.prenasledovani.sk
vtedy, najmä v menších mestách a de- Trvalo niekoľko rokov, kým sa na Naj- prostriedky - napríklad od ACN - na výZdroj: Dominik Harman
dinách. Nemohli piť vodu z rovnakej vyššom súde podarilo rozsudok smrti stavbu nových. V tomto cítim veľkú BoPápežská nadácia ACN – Slovensko
Aké to bolo vyrastať v Pakistane
ako dieťa kresťanských rodičov?
V porovnaní s dneškom veľmi dobré. Študoval som na katolíckej škole, napriek
tomu bola väčšina mojich spolužiakov

Voňavý horúci nápoj na zahriatie

Vianočný punč štyrikrát inak
Vianočný punč nás dokáže príjemne zahriať počas potuliek po
vianočných trhoch, kde si ho zvykneme vychutnávať v spoločnosti
blízkych či priateľov. Pripraviť si
ho však môžeme aj doma a stráviť
tak príjemné chvíle v kruhu rodiny.

čerešne a maliny. Punč nalejeme do pripravených pohárov s ovocím.

Vianočný punč z čierneho čaju

Suroviny: 500 ml červené víno, 300 ml
voda,1 sáčok čierneho čaju, šťava z polovice pomaranča, šťava z polovice citróna, 200 ml rum, 100 g trstinový cukor,
4 celé škorice, 8 klinčekov, 2 pomaranZ čoho punč pripravujeme?
Tento horúci nápoj sa zvyčajne pripra- če, 2 jablká
vuje z čaju alebo ovocného džúsu a vody,
tiež z bieleho alebo červeného vína, tvr- Postup: Do hrnca nalejeme vodu a
dého alkoholu najčastejšie rumu a cuk- necháme zovrieť. Pridáme čierny čaj a
ru. Nemali by v ňom chýbať ani plátky cukor a necháme pár minút lúhovať.
citrónu, pomaranča, kúsky ovocia, a vo- Sáčok čaju vyberieme a pridáme šťaňavé koreniny, akými sú škorica, badian, vu z pomaranča a citróna, klinčeky a
škoricu. Prilejeme červené víno a rum.
vanilka, kardamón či klinčeky.
Necháme chvíľku postáť, aby sa chute
spojili. Medzitým si do pohárov nakráVianočný punč
Suroviny: 700 ml červené víno, 500 ml jame jablká a pomaranč. Punč pred
voda, šťava z polovice pomaranča, šťava podávaním zohrejeme a nalejeme do
z polovice citróna, 250 ml rum, 100 g trs- pripravených pohárov s ovocím.
tinový cukor, 4 celé škorice, 8 klinčekov,
na kúsky pokrájané jablká, čerešne,
Vianočný punč s likérom
maliny
Suroviny: 500 ml červené víno, 300
ml voda, 1 sáčok ovocného čaju, šťava
Postup: Do hrnca nalejeme vodu, pri- z polovice citróna, 50 ml rum, 50 ml
dáme cukor a varíme, kým sa cukor griotka (čerešňový alebo višňový likér),
neroztopí. Pridáme šťavu z pomaranča 100 g trstinový cukor, 4 celé škorice, 8
a citróna, klinčeky a škoricu. Prilejeme klinčekov, jahody, višne alebo čerešne
červené víno a rum. Zahrievame, až (sterilizované)
kým punč nezačne vrieť. Medzitým si
do pohárov nakrájame jablká, pridáme Postup: Do hrnca nalejeme vodu a

Vianočný punč dokáže príjemne zahriať.
necháme zovrieť. Pridáme ovocný čaj
a cukor a necháme pár minút lúhovať.
Sáčok čaju vyberieme a pridáme šťavu
z citróna, klinčeky a škoricu. Prilejeme červené víno. Necháme chvíľku
postáť, aby sa chute spojili, pridáme
ovocie aj so šťavou a na záver prilejeme likér a rum. Punč pred podávaním
zohrejeme.

Nealkoholický vianočný punč

Suroviny: 250 ml pomarančový džús

PO19-49 strana-
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foto autor ManuErzi pixabay
alebo šťava, 250 ml jablkový džús, 500
ml voda, a k tomu ešte jedno jablko, dva
pomaranče, 4 klinčeky, 2 badiany a celá
škorica
Postup: Do hrnca nalejeme pomarančový a jablkový džús (alebo šťavu),
pridáme na kúsky nakrájané jablko a
plátky pomarančov. Dolejeme vodou.
Vložíme klinčeky, badián a škoricu a
varíme 25 minút.
Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

služby, bývanie

PREšovsko

5

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

83-0470

85_0807

Prešov, Vajanského 29, www.barezio.sk

PREDAJ DREVENÝCH
BRIKIET RUF
Tel.: 0949 064 523
Mail.: stavbyvychod@gmail.com

61_0069

1 tona - 170 €
10 kg - 1,90 €

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

VIANOČNÁ AKCIA
0918 477 323 | www.balkona.eu

prístrešky

splátky od 149 €

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PO19-49 strana-

splátky od 98 €
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63-0179

balkóny

bývanie

6
kúpeľňové
štúdio
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plyn, voda
kúrenie

krby
pece

čerpacia
technika

AKCIE a VÝPREDAJE

AKCIA
"(8/*0,9
"67*.5;C8G67(;(89>I5:
1-polohová, 650 mm
3>+,24/I1(

AKCIA
"(8/*0,9
"67*.5;C8G67(;(89>I5:
3-polohová, 720 mm
3>+,24/I1(

72,31 €

95,23 €

41,75 €

69,85 €

IMPULS SKRINKA UMÝVADLOVÁ
+ UMÝVADLO 70 x 50 cm pravé
VÝPREDAJ
@),?)(9D7/,

KLUDI D-TAIL
páková sprchová
)(9D7/( 33

119,80 €

95,95 €

KLUDI D-CORE
6C15;C;(J5;C)(9D7/(
150 mm

181,26 €

120,80 €

682,50 €

229 €

99,99 €

KLUDI D-TAIL
páková umývadlová
)(9D7/(8-(74/9G75:

105,26 €

84,30 €

KLUDI LOGO NEO
páková umývadlová
)(9D7/(8-(74/9G75:
chróm

89,31 €

70,40 €

KLUDI D-TAIL
6C15;C;(J5;C)(9D7/(
150 mm

152,15 €

121,85 €

KLUDI LOGO NEO
;(J5;C)(9D7/(
150 mm

112,31 €

92,10 €

KLUDI D-CORE
867*.5;C)(9D7/(
4C89,44C 33

114,74 €

91,90 €

KLUDI LOGO NEO
867*.5;C)(9D7/(
150 mm

82,98 €

65,40 €

Pri nákupe nad 333 € môžete u nás vyhrať
relaxačný pobyt v Tatrách v hoteli WELLNESS HOTEL CHOPOK **** alebo dovolenku pri mori.

Kompletný prehľad akcií a výpredajov nájdete na www.mirad.sk | Bardejovská 23, Prešov
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84-0003

99,99 €

Dvojumývadlo LAUFEN
MIMO 100 x 50 cm
936,26 €
ZĽAVA 89%

Uvedené ceny s DPH. Platí do vypredania zásob. IIustračné foto.

Umývadlo ROCA NEXO
100 x 50 cm
370,15 €
ZĽAVA 73%

zamestnanie

PREšovsko

7

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

Prijmeme do pracovného pomeru

MURÁROV

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

ALEBO ZOBERIEME PARTIU ŽIVNOSTNÍKOV

VOLAJTE: 0907 616 524

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

CEL S KÚ
OS ST
LO E T
VE O
V NINZ
AŠ ER NSK
ICH C
OU
09
N IO
05 OVINÁU
719
CH
145

ZAMESTNANCA?

OPERÁTORA ROBOTIZOVANÉHO
ZVÁRACIEHO PRACOVISKA

presovsko.sk

85_0810

HĽADÁTE

príjme

www.regionpress.sk

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

hľadá pracovníkov na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto/hod.
ubytovanie ZADARMO
nástup možný ihneď

na hlavný pracovný pomer
resp. živnosť.

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

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

Kontakt:
personalne@tomark.sk
051 74 80 589, 0914 330 114
www.tomark.sk

83-0137

Facebook: aiwsk

Spoločnosť TOMARK, s.r.o.
so sídlom v Prešove, na ul. Strojnícka 5

34-0217

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!
32-0137

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

83-0441

Práca v Prešove. Platíme načas.

ZTS Sabinov, a.s. prijme do zamestnania:
Nástrojár

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

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

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

Ponúkame:
- stabilita (aj vyžadujeme),
- 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.

Termín nástupu je ihneď príp. dohodou.

V prípade záujmu nás kontaktujte.

V prípade záujmu nás kontaktujte.

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

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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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.

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

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

Operátor CNC strojov
(sústružník, frézar, brúsič)

Termín nástupu je ihneď príp. dohodou.
V prípade záujmu nás kontaktujte.
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83-0466

Elektroúdržbár strojov
a zariadení

služby, bývanie, politická inzercia
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NAJLEPŠIE BRIKETY

33-00039

áȶȟȼ˙ơȟơɭȶƎǫȥŖȟ

Ekologické, originál RUF

1 balík = 10 ks
10 kg

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

objednávky:

0908 998 998

ZABEZPEČUJEME
DOPRAVU K VÁM DOMOV

www.brikety.shop ¦ info@brikety.shop

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj

0905 719 145

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

Nieje
je správne písať spolu,
- nie je, je nesprávne
a neni už vôbec nie.

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
»POZEMOK CHATU DOM 0949
467 691

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

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

Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .

08 STAVBA

Materiály:
HLINÍK, DREVO

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

oc !
Vi em e to st ih nú ś do Vi an
www.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 363
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09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim jelenie parožie za
najlepšiu cenu! 0944 132 200
»Strihanie pudlíkov 0915
979 330
87-0091

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

»Kúpim hodinky OMEGA,
bodáky, nem.helmy, staré
vojenské pracky, strieborné
a zlaté mince 0907 166 358
»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

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»AHOJ HĽADÁM MILÚ USMIEVAVÚ 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 sympatickú dámu 55-60r.z P0 a
okolia na dlhodobý vzťah.
Sms na č.t. 0944 869 797

04 BYTY / prenájom

07 REALITY / iné

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné

Slovenčina naša

Videá a fotky realizácií nájdete na:

12 DEŤOM
»PREDÁM LYŽE: 100cm, Lyžiarky, Prilbu, Palice, PO~Solivar: 0907 254 696
»Daruje niekto nepotrebné lego viacdetnej rodine?
0903 622 354

GARANTUJEME NAJLEPŠIU
CENU NA TRHU

Slovenčina naša

kd

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staršie obrazy
sloven. a maďar. maliarov.
0903 617 901

z dubového dreva

ݲ
ݲ
ݲ
ݲ
ݲ
ݲ

Slovenčina naša
Nie byť
k smiechu, ale byť na smiech.

,
mete.tam
Steapvoia
je
trebu

Občianska
riadková
inzercia

1 paleta
96 balíkov

DREVENÉ BRIKETY

Slovenčina naša
Nie nechať
pozdravovať, ale dať pozdravovať.

Vykanie ženám – správne:
Podali by ste mi ten chlieb?
Ukázali by ste mi tú knihu?
Nesprávne:
Podala by ste mi ten chlieb?

Najčítanejšie regionálne noviny
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Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

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 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.

služby, bývanie, zdravie

-/ǳ!à-/ßà(ȅ"^%,
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny
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85_0805

PREšovsko

presovsko.sk

LETÁKY

0905 719 145
85_0794

VIZITKY

0905 719 145

17 ROKOV NA TRHU

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

OZVITE SA
NÁM NA:

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

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

PO19-49 strana-
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

320025-12

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

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

Váš chrup na našej špičkovej zubnej klinike
Stomatológia AUPARK Košice, ktorú prevádzkuje spoločnosť HAPPYDENT, s.r.o.
Naša klinika ktorá je určená pre celú Vašu rodinu od detičiek až po seniorov a vykonáva široké spektrum stomatologických výkonov od preventívnych prehliadok, cez záchovnú stomatológia a protetiku, dentálnu hygienu až po
stomatochirurgiu a implantológiu. Sídlime na 4. poschodí v Medicínskom centre AUPARK TOWER Košice.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke
www.stomatologiaaupark.sk, alebo na telefónnom čísle 0940 123 555.
Zbavte sa strachu zo zubných lekárov a objavte stomatológiu 21. storočia.

33-0041

Teší sa na Vás kolektív lekárov a ostatného zdravotníckeho personálu Stomatológie AUPARK Košice.

pacientom
Všetkým našim
rom prajeme
ne
rt
pa
m
a obchodný
ných sviatkov
oč
an
itie Vi
pokojné prež
ý rok 2020.
a šťastný Nov
2019.
ve
dô ru v roku
Ďakujeme za

66-0006-5

Naša klinika:
• má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami
• pracuje tu 5 špičkových zubných lekárov, výber ošetrujúceho lekára je na Vás...
• umožňuje ošetrenie aj pri úplnej narkóze pre tých, ktorí majú obavu z ošetrenia
• zabezpečuje pre pacientov bezplatne možnosť objednania na presný termín
ošetrenia a bezplatné parkovanie v OC
• disponuje najmodernejším 3-D CT prístrojom na diagnostiku stavu Vášho chrupu
• vstupná prehliadka, konzultácia a stanovenie liečebného plánu je bezplatné

PO19-49 strana-
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služby, zamestnanie, politická inzercia

PREšovsko
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Pripravení prevziať
zodpovednosť

Čo prinesie reforma zdravotníctva? Pozitívny kvantový skok

PRIDAJ SA k nám

Predstavili sme 138 riešení pre zdravotníctvo.
Žiadne kozmetické zmeny, žiadne akože vylepšenia
pre zalepenie očí, ale vážne, systematicky zoradené a premyslené kroky. Rozpracované do detailov,
prekonzultované s odborníkmi priamo v ambulanciách, nemocniciach, lekárňach a poisťovniach. Na
ich konci bude spokojný a správne liečený pacient.
Zdá sa vám to utópia? Nám nie, pretože presne vieme, ako na to a nebojíme sa pomenovať veci, ktoré
iní obchádzajú. Tu je pár zo 138 našich riešení:

OBSADZUJEME POZÍCIE

· Stanovenie nároku. Nemôže byť všetko
pre všetkých zadarmo, ale musíte vedieť,
čo koľko stojí a čo za svoje peniaze dostanete.
· Zdravotná starostlivosť včas a v garantovanej
kvalite.
· Pravidlá majú platiť pre všetkých rovnako.
Pre chudobných bez známostí, aj pre bohatých
s konexiami.
· Keď sa staráte o svoje zdravie, štát sa vám
odmení.
· Prepojenie registrov, možnosť dobrovoľného
objednávania na presný termín.
· Uvoľnenie cesty pre nové lieky.
· Investície do nemocníc formou projektového
financovania.
· Poisťovne nesmú mať dlhy voči lekárom
a musia mať vytvorenú rezervu.

PONÚKAME STABILNÚ A DLHODOBÚ PRÁCU V POPRADE

tZVÁRAČ

- 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

PONÚKAME
adekvátne skúsenostiam a praxi,
odmeny pri výročiach,

odmenu,

bonus za dochádzku

Populistické lacné bludy Fica
či Kotlebu priniesli akurát tak to,
že po 12 rokoch je zdravotníctvo
v katastrofálnom stave. Reálne
zmeníme fungovanie zdravotníctva v prospech občanov.

mesačné prémie do 20 %,
príspevok zamestnávateľa na DDP,

Richard Sulík

Zdravý rozum je
najlepší recept

ďalších podujatí.

Kotleba chcel perzekvovať
menšiny. Neverme, že sa zmenil
99-0207

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

LETISKOVÝ TRANSFER

Beneﬁty: wiﬁ pripojenie, káva/nápoj ZDARMA

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

PO19-49 strana-

34-0221

viac info na

11

Súdom zrušená politická strana Slovenská
pospolitosť – národná strana pôsobila na Slovensku v rokoch 2005 – 2006. Jej predsedom bol
Marian Kotleba. Známy bol jej koncept stavovského štátu, ktorý chcela presadiť ako nové štátne
zriadenie. Zatiaľ čo prvých 9 stavov mali tvoriť
rôzne povolania, posledný stav mali byť národnostné menšiny.
Príslušnosť k národnosti samozrejme nie je
povolaním. Buď to nedomysleli, alebo sa takto
pokúsili aspoň na prvý pohľad zakamuflovať
svoje rasistické nastavenie.
V kapitole „Národný princíp“ máme rozuzlenie: „Preto prvoradou úlohou Slovenského štátu
v prvom rade bude zabezpečenie vlastného slovenského národa vo všetkých oblastiach života
a až potom starostlivosť o ostatných občanov Slovenského štátu. Príslušníci národnostných menšín budú mať možnosť, ak im tento princíp nebude vyhovovať, opustiť územie Slovenského štátu
a žiť vo svojom materskom štáte.“
Hoci bola Slovenská pospolitosť
zrušená, Marian Kotleba je stále ten
istý. Všetci ľudia patriaci ku ktorejkoľvek menšine, podporujúci ĽSNS,
by si mali uvedomiť, že človek s takýmito myšlienkovými pochodmi sa len tak nezmení. Keď mu
dajú do rúk moc, podpíšu si
ťažký rozsudok.

Milan Pilip
autor programu SaS pre národnostné menšiny

03-00171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

predseda SaS

dvakrát ročne,

NOVÉ TVÁRE V POLITIKE
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7PSZIRWOS WXSN° RE OVMŁSZEXOI 6S^LSHYNI
WE ÐM WOSRÐ° Z VYO¤GL TEVXMI TSPMXMOSZ OXSV°
VSO] ^RIYŁ°ZEN½ QSG RE VS^OV¤HERMI REĤMGL
HER° 2IQ·ŁIQI QEĨ HSFV½ ^HVEZSXR½
WXEVSWXPMZSWĨ Z]ĤĤMI H·GLSHO] EPIFS
HSOSRÐIR¬ HMEāRMGI TVIXSŁI TIRME^I VSO]
QM^R½ Z WGLV¤ROSZÀGL ǽVQ¤GL RE ½ÐXSGL
WTSR^SVSZ ZP¤HRIN OSEP°GMI  .I TVEZHE ŁI
RE ǅMGLǆ WXVERI W½ TIRME^I QSG SZP¤HEN½
W½H] TSP°GMY EN EVQ¤HY EPI RE REĤIN WXVERI
NI TVEZHE E WTVEZSHPMZSWĨ  2E REĤIN WXVERI
NI ZIāE TSGXMZÀGL E WPYĤRÀGL āYH° OXSV° W½

SGLSXR° FSNSZEĨ ^E WTVEZSHPMZSWĨ E ^E
PITĤMI 7PSZIRWOS TVI R¤W ZĤIXOÀGL > XÀGLXS
āYH° WQI Z]XZSVMPM EN REĤY OERHMH¤XOY 2E
NIN ÐIPI W]QFSPMGO] WXSN° ǅSF]ÐENR¤ ŁIRE
^ :ÀGLSHYǆ OXSV¤ NI LPEWSQ XMW°GSZ āYH°
OXSV° GLG½ PITĤMY FYH½GRSWĨ TVI WIFE TVI
WZSNMGL FP°^O]GL E RENQ§ TVI WZSNI HIXM
0°HIV LRYXME NY XEOXS TVMZ°XEP RE OERHMH¤XOI
Ǉ:°XEQ:¤WREREĤINOERHMH¤XOIETIZRIZIV°Q
ŁIFYHIXIWXIPIWRIR°QXSLSW½FSNEW+SPM¤ĤSQ
OXSVÀR¤WXYVSOSZZ]GMGMEZE:]GMGMEZER¤W
^S ŁMZSXSHEVRIN XIOYXMR] FIVMI R¤Q H·ZSH

GIP½OERHMH¤XOYWMQ·ŁIXITS^VMIĨRE[[[SF]GENRMPYHMEWO

REH·WXSNRÀŁMZSXVSF°^R¤WTSWOSOSZGLGI^
R¤WQEĨMFEQPÐMEGYZ§ÐĤMRYEXIHEEF]WSQ
TSZIHEP S 1¤VMM ģSJVEROS NI XS HPLSVSÐR¤
TIHEKSKMÐOE OXSV¤ WE ZIRYNI Z^HIP¤ZERMY
HIX°EQP¤HIŁI4S^R¤QNY\VSOSZEOSÐIWXR½
HSFV½ŁIRY2IREĤMIPWSQŁMEHRILSÐPSZIOE
OXSVÀ F] NIN OIH]OSāZIO ÐSOSāZIO Z]XOSP E
QEP ZSÐM RIN RINEO½ ^¤ĤĨ >¤VSZIċ OIÒ WSQ
NY ZMHIP \OV¤X WSQ WM TSZIHEP ŁI X¤XS ŁIRE
TEXV°HSTSPMXMO]EERMVE^WSQRIQEPSHZELY
WE NIN XS STÀXEĨ 2IGLGIP WSQ NY Z]XVLR½Ĩ ^
XSLS HSFV¬LS ŁMZSXE EPIFS ^ XSLS ŁMZSXE
Z OXSVSQ ŁMPE E TSQ¤LEPE HVYLÀQ āYÒSQ
2E HVYLIN WXVERI XMIXS ZSāF] W½ S XSQ ŁI
FYHIQITSXVIFSZEĨHEĨHSOST]ZĤIXO]Ĥ°O]E
ZĤIXO]WMP]EYVSFMĨRMIÐSÐSF]WQIMRSOIH]
RIHSO¤^EPMYVSFMĨ4VIXSWSQENNEYVSFMPOVSO
ŁIWSQSWPSZMPŁIRYOXSV½WSQVSOSZRIQEP
SHZELYSWPSZMĨEF]HSTSPMXMO]ZWX½TMPEESXS
VEHĤINWSQŁIXSXSTS^ZERMITVMNEPE/IÒWSQ
XSXSMWX¬TSZIHEPTERMģSJVEROSTSZIHEPEQM
ŁIÐEOEPEVSOSZOÀQNYSWPSZ°QIǅ
2E ÒEPĤ°GL QMIWXEGL FYH½ OERHMHSZEĨ
SHFSVR°O LRYXME RE SFVERY .EVSWPEZ 2EÒ
FÀZEPÀ Ĥ¬J Z]ĤIXVSZEGMILS X°QY +SVMPE 0YO¤Ĥ
/]WIPMGEFÀZEPÀXIRMWXE/EVSP/YÐIVE7½ÐEWR°
TSWPERGMLRYXMEOERHMHYN½^OSRGEOERHMH¤XO]
P°HIV LRYXME -KSV 1EXSZMÐ NI RE TSWPIHRSQ
QMIWXI

1EXSZMÐHEP

1¤VMEģSJVEROS

SF]ÐENR¤ŁIRE^ZÀGLSHY
2EVSHMPEWSQWEZ/VSQTEGLSGL>¤OPEHR½EWXVIHR½TIHEKSKMGO½
ĤOSPY WSQ REZĤXIZSZEPE Z 0IZSÐM Z]WSO½ TIHEKSKMGO½ ĤOSPY WSQ
YOSRÐMPEZ4VIĤSZI1SQIRX¤PRIŁMNIQZ7TMĤWOIN2SZIN:WM'IPÀWZSN
TVSJIWMNRÀ ŁMZSX WSQ ^EWZ§XMPE HIĨSQ E QP¤HIŁM TVIXSŁI X½XS TV¤GY
^FSŁċYNIQ &SPE WSQ YÐMXIāOSY RE ^¤OPEHRIN M RE Z]WSOIN ĤOSPI
4·WSFMPEWSQEOSVMEHMXIāOEGIRXMIVZSāR¬LSÐEWYÐM^¤OPEHRINĤOSP]E
TSWPIHR¬HZEVSO]WSQVMEHMXIāOSYOYPX½VRILS^EVMEHIRME
(STSPMXMO]WSQWEVS^LSHPE°WĨTVIXSŁITVIHQIWMEGSQWEQMREVSHMP
ZR½ÐMOEZ·FIGQMRMININIHRSZEOINOVENMRIFYHIQ·NZRYOZ]VEWXEĨ
HS EOIN ĤOSP] FYHI GLSHMĨ EO¤ YÐMXIāOE LS FYHI YÐMĨ EPIFS EO¤
PIO¤VOEWEFYHISċLSWXEVEĨ4VIXSWSQWEVS^LSHPEZWX½TMĨHSTSPMXMO]
:MIQŁINIXSZ¤ŁR]OVSOENERMIWSQTSPMXMÐOE7SQSF]ÐENR¤ŁIRE^
ZÀGLSHYOXSV¤GLGITVIREĤYOVENMRYYVSFMĨRMIÐSZMEGǅ

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 23:%/VIWĨERWO¤½RME / >1)2%>(30%>¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3VIKMSR46)77WVSģXYHIRXWO¤8VREZE-Ï3
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: HMWOYWRIN VIP¤GMM 2E XIPS WE WXVIXSP -KSV 1EXSZMÐ W.YVENSQ &PER¤VSQ
,PEZRSY X¬QSY FSPS ^ZIVINRIRÀ VS^LSZSV .¤RE 4SÐMEXOE W ZXIHENĤ°Q
KIRIV¤PR]QTVSOYV¤XSVSQ(SFVSWPEZSQ8VROSQ4SÐMEXIOZVS^LSZSVI
VMIĤMP EOS MQ Q¤ 8VROE TSQ·GĨ ^EOEQYǾSZEĨ SHSWPERMI  QMPM¶RSZ
OSV½R ^S ĤX¤XRILS VS^TSÐXY WGLV¤ROSZIN ǽVQI Z OEY^I 8-437 E TSTVM
XSQWXMLSPTSSFHMZSEĨEOSĤ¬J727HSO¤^EPYOVEHR½ĨHZIQMPMEVH]OSV½R
ZOEY^IIQMWMI:HIFEXI1EXSZMÐTVMTSQIRYPŁITVIQM¬V*MGSQEPYŁ
QIWMEGIZSTVIHSH7-7WTV¤ZYŁIWEGL]WX¤TSHZSHWIQMWMEQMEPIRMÐ
RIYVSFMPEOSREPEŁZXIH]OIÒ^MWXMPŁI7PSXEWEWR°QRITSHIPMP Ǉ.IHMR¬ÐS
7QIV^EYN°QEPSFSPSŁIWE7PSXESXMIHZIQMPMEVH]W*MGSQRITSHIPMP
8SXSNILERFEXSXSNIZM^MXOEHZER¤WXMGLVSOSZEOSŁIWSGM¤PRILSĤX¤XY
7QIVY :] WE MHIXI ^ XSLXS Z]OPEQEĨ#ǅ TÀXEP WE 1EXSZMÐ  &PER¤V WE
^QSLSPPIRREOPEWMGO¬SHOE^SZERMIRESVK¤R]ÐMRR¬ZXVIWXRSQOSRER°
OXSV¬ QEN½ GIP½ ZIG Z]ĤIXVMĨ E OSQIRXSZERMY *MGSZIN ^SHTSZIHRSWXM
WEZ]LSP8SŁI&PER¤VSZÀQZÀLSZSVO¤QRIZIVMEYŁERMHMZ¤GMTSXZVHMP
ZÀWPIHSO LPEWSZERME Z OXSVSQ WQIV¤GO] TSHTVIHWIHE YXVTIP HIFEOIP
ETVILVEPZTSQIVI OY 
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