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PRESOVSKO
SABINOVSKO

Týždenne do 45 115 domácností
S prianím príjemného prežitia
vianočných sviatkov a mnohých úspechov
v novom roku 2020
pripájame poďakovanie za Vašu dôveru
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

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

maxidachmann@gmail.com

PREKLADY
A TLMOČENIE

AKCIA
ŽUMPY

Slovenčina naša
Nie je
tomu tak, ale je to tak.

Hľadám 2 izb. byt na Sekčove,
podmienka je balkón, na stave bytu
nezáleží. Platba v hotovosti

VEĽKÝ ROD. DOM, KANAŠ, V. ŠARIŠ
84 999 €
+421 910 900 920

Marianna Olejárová
+421 908 111 710

SOLIVAR, 3-IZB. BYT+ GARÁŽ + POZ.
144 999 €
+421 948 140 849

Hľadám pre klientov 3 izbový byt
kdekoľvek v Prešove

3-IZB. BYT, SÍDL.III, UL. TOMÁŠIKOVA
104 999 €
+421 908 111 710

Mgr. Jana Lukošíková
+421 907 632 405
Hľadám 1-izb. byt, min. 38m2.
Sidlisko 3, nie prízemie ani najvyššie 3-IZB. BYT, 2X LODŽIA, 76M2, SIDL. 3
poschodie, najlepšie prerobený
94 999 €
+421 907 632 405
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83-0345

ROD. DOM, POZ. 831 M2, VLČIE DOLY
209 999 € +421 908 077 713

0948 283 110

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

Michňák
Žalúzie
83-0001

ROD. DOM, s POZ. A GARÁŽOU, PREŠOV
260 000 €
+421 905 831 732

Tomáš Zakuťanský
+421 908 077 713
Hľadám 2 izbový byt s balkónom
kdekoľvek v Prešove, na stave bytu
nezáleží

Ďakujeme Vám
za prejavenú dôveru
a prajeme príjemné
prežitie sviatkov
a veľa úspechov
v roku 2020

Mgr. Ivana Kočišová
+421 910 900 920

Eva Kmecová
+421 948 140 849
Hľadám pre klienta 2 izbový byt
kdekoľvek v Prešove

55€

83-0488

od

Ing. Stanislav Mojžiš
+421 905 831 732
Hľadám 3 i. byt v Prešove pre konkrétneho klienta, platba kombinácia
hypotekárny úver a hotovosť

Prajeme všetkým
našim klientom
Veselé Vianoce
a všetko najlepšie
do nového roka 2020.
Zároveň by sme Vám
chceli poďakovať
za spoluprácu
v roku 2019
83-0007

83-0486

Košice, Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

DOVOZ ZDARMA

0905 719 145

Ďakujeme Vám
za prejavenú dôveru v roku 2019
a prajeme Vám šťastný a uspešný
nový rok 2020.
Zároveň sa tešíme
na ďalsiu spoluprácu.
Prešov, Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202

od 38 €

84-0002

www.dachmann.sk

Bukové palivové drevo
83-0015

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

služby, bývanie
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

AKCIA 270€

BIELE
vzor

kovanie ZDARMA

83-0004

ORECH
MATNÝ

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

TEPOVANIE

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

DRUHOV TOVARU

66-0002-1

rýchlo a lacno

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

0918 217 665

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

AJ
VÍKENDY

REALIZUJEME KOMPLEXNÉ A ČIASTOČNÉ

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

83-0454

Prešov, Hlavná 137, budova Kolégia

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

bytov, domov, ﬁriem

U VÁS DOMA strojom KARCHER.
27-0017-71

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

UPRATOVANIE
0905 186 136

SERVIS
OKIEN

ZĽAVOVÁ KARTA -5%
V PONUKE VIAC AKO 1000

sedačiek, kobercov, áut

83-0009

ČEREŠŇA
MATNÁ

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 71

0905 551 636 I andrejko.m@centrum.sk

83-0479

DUB
MATNÝ

9 145

TM

83-0484

TM
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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.

49-0123
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Neobyčajne obyčajné dni
Nedávno som sa pristavil v obchode
pri vyložených vianočných pozdravoch. Bolo pri nich prázdno, až na
jednu výnimku, pani v zrelom striebornom veku. Vyberala si, aj keď, výber bol slabý. Vianočné pohľadnice
už takmer nedostať, tie obálkové pozdravy s napísaným textom sú o dosť
drahšie a hlavne – text, ktorý obsahujú, je často neosobný až hlúpy.
„Vy ešte posielate ručne písané želania“ - pýtam sa a hneď aj s úsmevom
dostávam odpoveď - „celý môj život. Ja
iba píšem. Rukou, od srdca.“
Takže, píšem aj ja od srdca, hoci
cez počítač a tlačiareň: „Pekné, pokojné a šťastné sviatky vám, milí čitatelia!“
No, šťastné asi každý nemá, ale dá sa
vybrať, aspoň pokojné. Tiché. Vlastne
asi také majú byť – tiché, až do Štefana.
Nuž ale – v rukách máte práve naše
posledné vydanie roka 2019. A tak sa
už pozeráme aj na ten ďalší, dvadsiaty.
Na Silvestra sa to ešte dá, aj do Troch
kráľov, veď sú to sviatky, ale potom nastane zas každodenný boj. Áno, boj. A

Občianska
riadková
inzercia

tak vám, vážení čitatelia, za všetkých
kolegov želám iba víťazstvá v bojoch s
prípadnými chorobami. Ale aj víťazstvá
v bojoch o spravodlivejšiu spoločnosť, o
to, aby v politike bolo viac poctivosti a
čo najmenej osobných záujmov jednotlivcov. Vybojujme si náš štát, nie štát,
ktorý si uzurpovali oligarchovia a ich
politické slúžky. Štát, ktorý by slúžil
nám – veď si ho na to platíme. A čoraz
viac si ho platíme. Tak nech sa aj stará
o nás čoraz viac. Vybojujme si politiku
a politikov, ktorí myslia na nás a konajú
za nás a nedajme šancu tým, ktorí myslia iba na seba. Všetko sebe, pre seba. A
naše vzdelanie, naše zdravie, náš životný štandard, to je pre nich nič.
Iba obťažovanie.
Takže – všetko dobré vám, vážení čitatelia.
Uvidíme sa opäť v
druhom januárovom týždni.
S pozdravom

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

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
»POZEMOK CHATU DOM 0949
467 691

07 REALITY / iné
»Predám garáž v radovej
výstavbe na Svaboch, 0944
180 391
»Chcete predať nehnuteľnosť? Kúpim v hotovosti.
Tel. 0948 068 938

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nie ísť pre mlieko, ale ísť po Slovenčina naša
mlieko. Nie je pravdou, že, ale je pravda, že.

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

Slovenčina naša
Nie kareláb, ale kaleráb.
Nie kde ideš, ale kam ideš. Nie dopis, ale list.

09 DOMÁCNOSŤ

Prešov

»Hľadám spoľahlivú pani
na prácu do domácnosti na
výpomoc. Varenie, pranie,
žehlenie. Po, Ut, St, Pia od
7-11hod. Občas aj na sviatky
- pečenie. 0908 976 326

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.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

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

»Kúpim jelenie parožie za
najlepšiu cenu! 0944 132 200

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staršie obrazy
sloven. a maďar. maliarov.
0903 617 901
»Kúpim vojenské veci do
r.1945 šable bodáky odznaky a iné 0940 209 657

V ťažkej chvíli bolesti a smútku sme tu pre Vás,
aby sme Vám podali pomocnú ruku.

12 DEŤOM
»Predám det. lyže: 100
cm+set, PO: 0907 254 696
»Daruje niekto nepotrebné lego viacdetnej rodine?
0903 622 354

Stredné Slovensko
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

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

13 RôZNE / predaj
»Predám krajčírsku bustu
veľ.38, nastaviteľnú bustu
veľ.38-48, žehliacu dosku
s odsávaním a veľkú konfekčnú dierkovačku. Kontakt: 0905 432 603
»Kúpim gramofónové platne 0911 565 876

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

Prešov, Vajanského 29, www.barezio.sk

14 RôZNE / iné
83-0470

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4 dolu.

Občianska
riadková
inzercia
14 RôZNE / iné
»KTO DARUJE ŤAŽKO CHORÉMU DIEVČATKU Z VEĽMI
CHUDOBNEJ RODINY FUNKČNÝ DISKMEN, CD OD PETRY
JURINOVEJ A MALÉ PLYŠÁKY.
PRÍPADNE HRAČKY Z KINDER
VAJÍČOK. LEN SMS. 0907 524
913
»Kúpim hodinky OMEGA,
bodáky, nem.helmy, staré
vojenské pracky, strieborné
a zlaté mince 0907 166 358
»PRIJMEM DO PODNÁJMU
ŠTUDENTKU ALEBO PRACUJÚCU OKOLIE PO TČ 0908 053
376
»Kupim hodinky Schaffhausen. tel. 0944137683
»Kúpim staré stabiláky
autá motorky jawa čz manet stadion iné 0911 617 537
»Kúpim staré odznaky, mince, hodinky. 0907 910 755
»Kúpim medaile vyznamenania šable dýky odznaky
slovenský štát rok 19391945 0905 133 241
»Kúpim gramofónové platne 0911 565 876

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

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.

politická inzercia

PREšovsko
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VLOQi/HJLVODWtYDNWRUiLPWURãNXVNRPSOLNXMHDNWLYLW\,
MHMQHP{åHXEOtåLĢ3URVWHVDWRQDXþLDURELĢLQDN
=QRYDVLN~SLDQHMDNêFKĐXGtEH]PRUiOQHKR
NRPSDVX]QRYDVLSUHUR]GHOLDVIpU\YSO\YX]QRYD
]DþQ~GLNWRYDĢSRGPLHQN\YROHQêPRUJiQRP
3UtGXQRYpNDX]\QRYpãNDQGiO\QRYtJDXQHUL
TDNWRWRQH]DVWDYtPH AQLHVRPVLLVWêþLWRĐXGLD
DNRSiQ%HEODYê.LVNDþL TUXEDQY{EHFFKF~
~SULPQH]DVWDYLĢ
ýDVWR KRYRUtWH RSRWUHEH KĐDGDQLD
DOWHUQDWtY\ YRþL NDSLWDOL]PX
ýR VL SRG WêP SUHGVWDYXMHWH"
8UþLWHQLHQiYUDWN GLUHNWtYQHPXULDGHQLXPLQXOpKR
UHåLPX1HSULD]QLYpGRSDG\NDSLWDOL]PXFKFHPH
SUHNRQiYDĢUR]ãLURYDQtPQHWUKRYpKRVHNWRUD
Y\WYiUDQtPSRGPLHQRNSUH~YHURYp]Yl]\GUXåVWYi
QH]LVNRYpEDQN\RSHQVRXUFHRYpVRIWZDURYpSURMHNW\,
VXEYHQFRYDQpNXOW~UQHSURMHNW\
9SUYRPUDGHYãDNFKFHPHQDKUDGLĢNDSLWDOL]PXV
GHPRNUDWLFNêP]ULDGHQtPYNWRURPPiYHUHMQê
]iXMHPSUHGQRVĢSUHGV~NURPQêP]LVNRPÒORKRX
ĐDYLFHQLHMHURELĢFKDULWXSUHFKXGREQêFKDUR]GiYDĢ
LPGUREQpDOHSURJUDPRYR]QLåRYDĢQHURYQRVWL
,EDWDNY\WYRUtPHV\VWpPYNWRURPROLJDUFKRYLD
QHEXG~PDĢãDQFXRYOiGDĢVYHW
3UHVDGLĢYêUD]QHMãLHSURJUHVtYQH]GDQHQLHREPHG]LĢ
PQRåVWYRSHĖD]tYRYROHEQêFKNDPSDQLDFKY\KQDĢ
EL]QLV]YHUHMQêFKVOXåLHE±WRMHFHVWDNWRUi
SRVLOĖXMHGHPRNUDFLX.RULVWQtFN\NDSLWDOL]PXV
QLHMHFHVWRXNĐXGVNHMG{VWRMQRVWLRFKURPXMHQDãX
ĐXGVNRVĢ]Y\ãXMHVHEHFWYRDQLþtSODQpWX Tí, ktorí
GUåLDYUXNiFKPRFVDMXQDSRNRQEXG~VQDåLĢ
XGUåDĢDM]DFHQXIDãLVWLFNêFKPHWyGDNRVPH
WRYLGHOLYýLOH TDNåHQDãtPFLHĐRPMHSRUD]LĢ
NDSLWDOL]PXVD]DEUiQLĢIDãL]PX TRV~VSRMHQp
QiGRE\
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9þRP sa 6RFLDOLVWLVN RGOLãXM~
RG LQêFK SROLWLFNêFK VWUiQ DKQXWt"
1HWYiULPHVDåHåLMHPHY demokracii a QHRStMDPH
ĐXGtURåNRP 7YUGtPHåHWHQWRV\VWpPQLHMHYOiGRX
ĐXGXDOHYOiGRXERKDWêFKåHQHSHVWXMHNXOW~UX
PLHUXDOHYRMQ\åHVDQHXVLOXMHRXGUåDtHĐQêåLYRW
SUHYãHWNêFKDOHRQHNRQHþQê]LVNSUHY\YROHQêFK
0\VPHQHSULãOLKUDĢGLYDGOR]DSFKDĢĐXćRP~VWD
RPUYLQNDPLDQDKUDGLĢMHGQX]ORþLQHFN~VNXSLQX
GUXKRX3ULãOLVPH]PHQLĢV\VWpP A FKFHPH
DE\ĐXGLDNRQHþQHSRFKRSLOLåHPDM~QiURNQDYLDF
QHåGRVWiYDM~
7iWR vláda YãDN WLHå WYUGt
åH EXGXMH DFKUiQL VRFLiOQ\ ãWiW
TRPXWRKRYRUtWHVRFLiOQ\ãWiW".HćĐXGLDþRUD]
YLDFGRSOiFDM~QDOLHN\PODGtĐXGLDQHPDM~NGH
EêYDĢG{FKRGFRYLDVRWYDY\åLM~URERWQtFLKUGODþLD
WDNåHPiPHQDMYLDFQDGþDVRYD QRþQêFKVPLHQ
Y(XUySHD YOiGD]Y\ãXMHFHQ\HQHUJLtSUH
GRPiFQRVWL" A VNURPQêVORYHQVNêþORYHNMHHãWH
YćDþQêåHPXQH]REHU~DMWRSRVOHGQp
$NR WR FKFHWH ]PHQLĢ"
-HGQRGXFKRX]PHQRXSULRUtWWRKWRãWiWXäLMHPH
YVSRORþQRVWLNWRU~RSXVWLODSUHGVWDYDROHSãRP
åLYRWHSUHYãHWNêFK1DPLHVWRQHMVPHVLQHFKDOL
YQ~WLĢDUJXPHQWiFLXåHNHćSUDFXM~FLĐXGLD
G{FKRGFRYLDDOHERPDPLþN\QDPDWHUVNHMSêWDM~
YLDFV~QH]RGSRYHGQtOHERHNRQRPLNDWRYUDM
QHXQHVLH3RþXOLVWHåHE\VDWDNWRDUJXPHQWRYDOR
YSUtSDGHQiNXSXVWtKDþLHN" $OHER]Y\ãRYDQLD
SRVODQHFNêFKSODWRYRY\ãHWLVtFHXU" $OHER
PQRKRQiVREQHSUHGUDåHQêFKãWiWQ\FK]iND]LHN"
1LHQDćDOHMQiVEDODPXWLD0\PiPHPRPHQWiOQH
MHGLQêNRQNUpWQ\FLHĐGREHKQ~Ģ(XUySXY ]EURMHQt
$OHWRMHFKRUp0\MXFKFHPHGRELHKDĢ
YRY]GHOiYDQtNYDOLWQHM]GUDYRWQHMVWDURVWOLYRVWL
YêGDYNRFKQDYHGXYêVNXPåLYRWQpSURVWUHGLH
a NXOW~UX3RYLHPYiPNRQNUpWQ\SUtNODG 7iWRYOiGD
Y\KRGLODGYHPLOLDUG\HXU]DSUHGUDåHQpVWtKDþN\
=DWRE\VPHPRKOLSRVWDYLĢ E\WRYSUHPODGp
rodin\âNUWQHPHWLHWRQH]P\VHOQpQiNXS\]EUDQt
9êUD]QH]OHSãtPHåLYRWQ~~URYHĖĐXGt=YêãLPH
PLQLPiOQXP]GXQDHXUD ]DYHGLHPHPLQLPiOQ\
G{FKRGRNYRYêãNHHXr=DYHGLHPHQXORY~'3+
na potravin\OLHN\D NQLK\'{FKRGFRP]DEH]SHþtPH
EH]SODWQêSUtVWXSN OLHNRP=DYHGLHPHP]GRYêVWURS
QD~URYQLPD[LPiOQHKRSODWXGHVDĢQiVRENX

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2

Eduard Chmelár

zamestnanie, politická inzercia
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PRÁCA V SKLADOCH
V NEMECKU

Citáty
o Vianociach

    
   

Najčítanejšie regionálne noviny

» „Keď človek nič nežiada,
má zo všetkého darček.“
Erich Maria Remarque,
nemecký spisovateľ 1898
– 1970.
» „Priateľské slovo nič nestojí, a predsa je to ten
najkrajší zo všetkých darčekov.“
Daphne Du Maurier, britská
spisovateľka 1907 – 1989.
» „Darčeky nie sú zadarmo: zväzujú darujúceho a
obdarovaného do slučky
vzájomnej výmeny.“ Marcel Mauss, francúzsky sociológ a antropológ 1872
– 1950.
» „Manželia sú ako darčeky na Vianoce: nemôžete
si ich vybrať; len čakáte, až
vám ich niekto dá, a potom
sa musíte tváriť, že ste náramne spokojné s tým, čo
ste dostali.“
Helen Rowland, americká
novinárka 1875 – 1950.
» „Darčeky nie sú nikdy o
cene, ale nápade a o tom
ako počúvaš druhého“
Danka Španková

» redakcia

Spoločnosť BAUINVEST – EU prijme zamestnancov
do logistických centier v Nemecku na TPP.
Jedna sa o tieto pozície:

SKLADNÍK (PICKER):

Náplň prace: Kompletizácia tovaru na paletu, práca

so skenerom a pomocou nizkozvdvižného vozíka,
2 zmenná prevádzka, práca je celoročná, turnusová v sklade
s drogériou. Nie je potrebná znalosť nemeckého jazyka,
práca vhodná pre mužov, pracuje sa v slovenskom kolektíve.

VODIČ VZV – RETRAK:

Náplň prace: zaskladnovanie, vyskladňovanie

tovaru na pozície.
Nemecky jazyk nie je potrebný , Prax podmienkou.
Spoločnosť zároveň organizuje 6 týždňovku

VEĽKONOČNÁ ZÁKAZKA
FORMOU BRIGÁDY
v Nemecku kde prijme obmedzený
počet pracovníkov na pozíciu

SKLADNÍK (PICKER)
a VODIČ VZV – RETRAK
Veľkonočná brigáda sa uskutoční
od 15. 1. 2020 – do 29. 2.2020

Spoločnosť ponuka zaujímavé finančne
ohodnotenie –
9,49 eur brutto /Hod + príplatky,
ubytovanie a doprava komplet hradene firmou,
pracuje sa v slovenskom kolektíve na TPP.
V prípade že Vás naša ponuka zaujala neváhajte nás
kontaktovať na uvedenom Tel čísle : 0907 103 695
alebo mailom na : v.balaz.lager@gmail.com

85_0018
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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA
Duklianska 1, Prešov
ŠTUDIJNÉ ODBORY:

VÝBORNÉ PODMIENKY NA VÝUČBU:
2 telocvične, bazén, sauna, posilňovňa, ihrisko s umelou trávou, učebne informatiky a graﬁckých systémov
vybavené modernou výpočtovou technikou, CNC systémy, počítačová diagnostika motorových vozidiel, autoelektronika a mikroprocesorová technika, vynikajúco vybavené školské dielne, laboratórium automatizácie, 3D
tlač, laboratórium metrológie.

2381 M strojárstvo

(graﬁcké CAD/CAM systémy, programovanie CNC
strojov, automatizácia, metrológia)

MOŽNOSŤ UPLATNENIA V:

3765 M technika
a prevádzka dopravy

 konštrukčných a technologických kanceláriách, dodávateľských ﬁrmách, logistických centrách,
 pracovných tímoch pri navrhovaní a vývoji moderných mechatronických systémov, ich diagnostiky a pri zabezpečovaní prevádzky týchto systémov,
 cestnej doprave, mestskej hromadnej alebo diaľkovej doprave, dopravných službách, autoopravárenstve,
obchodnej sieti, dopravnej polícii, poisťovníctve, staniciach technickej kontroly, cestnej záchrannej službe.
Škola spolupracuje s mnohými ﬁrmami, napr. SPINEA, s.r.o., TOMARK, s.r.o., GARRETT a.s.,
REGADA, s.r.o., ZŤS Sabinov, a.s. , Garden Technik, s.r.o., Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.,
Doprava a mechanizácia, a.s., PO CAR, s.r.o.
Žiaci školy môžu v týchto ﬁrmách vykonávať odbornú prax.

(autoelektronika, programovanie C++, konštrukcia
a diagnostika automobilov)

Kód školy: 673207

I

Tel.: 051 7712 196

I

E-mail: sekretariat@spspo.sk

I

Web: www.spspo.sk

Chcete, aby vaše dieťa dostalo ozajstné vzdelanie?
Chcete, aby vaše dieťa získalo vedomosti a zručnosti hodné stredného odborného technického kádra?
VYBERTE SI ŠPIČKOVÚ TECHNICKÚ ŠKOLU – STREDNÚ PRIEMYSELNÚ ŠKOLU STROJNÍCKU V PREŠOVE.

PO19-51 strana-
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83-0487

2387 M mechatronika

(strojárstvo, elektrotechnika, elektronika,
automatizácia, robotika, priemyselná informatika,
PLC systémy)

zamestnanie

Prijmeme do pracovného pomeru

KRÁTKODOBÁ BRIGÁDA
BRATISLAVA

MURÁROV

príjme

Práca v Prešove. Platíme načas.

OSŤ
MOŽN O
ÉH
N
N
E
D
IA.
ÁCAN
VYPL

83-0441

VOLAJTE: 0907 616 524

Od 19.12.2019 do 05.01.2020.
Pracovať môžeš ľubovoľné dni. Ubytovanie zdarma!

OPERÁTORA ROBOTIZOVANÉHO
ZVÁRACIEHO PRACOVISKA
na hlavný pracovný pomer
resp. živnosť.

AKTUÁLNE PRACOVNÉ POZÍCIE:
83-0006

0917 920 781 I praca@traust.sk

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

ALEBO ZOBERIEME PARTIU ŽIVNOSTNÍKOV

Odstávkové práce v automobilovom priemysle – čistenie a servis

od 30€/deň v čistom
+ príplatky
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;WÈSBŘ$0
4ÞTUSVäOÓL
0CTMVIB/$ $/$
85_0838

PLAT: 624 EUR - 1400 EUR
TEL: 0948 228 740
Prijímame OPATROVATEĽKY
do Rakúska a Nemecka na TPP
Mzda: 11 eur/hod/netto
Smeny: 8-10 hod.
2 týždňové turnusy
Životopisy posielať
v slovenskom a nemeckom
jazyku na mail nabor@modd.sk

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

85_0835

Bližšie informácie
na tel. číslach
0905 552 537
0915 971 823

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

83-0137

PREšovsko

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

PO19-51 strana-

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.

7

83-0485

Elektroúdržbár strojov
a zariadení

Právnik radí, zdravie / politická inzercia

8
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Poslanec Európskeho parlamentu

Trestný čin, priestupok a správny delikt Zdravie cez Vianoce
Právna úprava vymedzujúca trestný
čin je obsiahnutá v Trestnom zákone.
Celé trestné právo je založené na zásade Nullum crimen sine lege (Žiaden
trestný čin bez zákona).
Z danej zásady vyplýva, že trestným
činom je len to, čo zákon za trestný čin
označí. Problematikou trestného činu
sa zaoberá trestné právo a problematika
správnych deliktov a priestupkov spadá
pod správne právo. Priestupok je definovaný v Zákone o priestupkoch ako
zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za
priestupok výslovne označený v zákone
o priestupkoch alebo v inom zákone, ak
nejde o iný správny delikt postihnuteľný
podľa osobitných právnych predpisov,
alebo o trestný čin.
Priestupky zároveň tvoria najrozsiahlejšiu skupinu správnych deliktov.
Správny delikt nie je v žiadnom právnom
predpise ucelene definovaný. Ide o početnú skupinu činov, ktoré majú spoločné,
že ide o protiprávne konanie, ktorého
znaky sú uvedené v zákone, za ktoré orgán verejnej správy, resp. správny orgán
ukladá sankcie ustanovené administratívno-právnou formou.
Správnymi deliktmi sú priestupky alebo iné správne delikty. Rozdielov
medzi priestupkami a trestnými činmi
je mnoho, ale najdôležitejšie spočívajú
v rozličnej závažnosti konania, v príslušnosti na rozhodovanie a v sankciách.
Asi najdôležitejšou odlišnosťou medzi

trestným činom a priestupkom z pohľadu
bežného občana sú sankcie. Vzhľadom
k tomu, že závažnosť trestných činov
je vyššia ako závažnosť priestupkov, aj
sankcie za trestné činy sú prísnejšie.
Trestný zákon stanovuje, že za trestné
činy môže súd páchateľovi uložiť tieto
tresty: trest odňatia slobody, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce,
peňažný trest, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, trest zákazu
činnosti, trest zákazu pobytu, trest zákazu účasti na verejných podujatiach, trest
straty čestných titulov a vyznamenaní,
trest straty vojenskej a inej hodnosti, trest
vyhostenia. Za priestupok možno uložiť
sankcie vo forme pokarhania, pokuty,
zákazu činnosti alebo prepadnutia veci.
Hranicou medzi priestupkom
a trestným činom je tzv. materiálny korektív, ktorý má zabezpečiť dodržiavanie zásady „ultima ratio“, čo znamená,
že prostriedky trestného práva sa majú
použiť až ako krajný prostriedok štátu
na ochranu určitým, trestným zákonom
vymedzeným spoločenským vzťahom, v
prípade, ak prostriedky iných právnych
odvetví sú neúčinné na ochranu takýchto vzťahov.

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

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

Súčasná podoba štedrých Vianoc
je novodobým javom a postupne sa
dostatok a štedrosť žiaľ stále viac a
viac prehlbuje.
Z toho však býva aj veľa zdravotných problémov – z množstva stravy,
z jej zloženia a z veľkej konzumácie
alkoholu. Na štedré Vianoce sa treba
aj pripraviť. Ten, kto dodržiava pôst má
výhodu – pred Vianocami dochádza k
úľave pre tráviaci trakt, k akejsi očiste,
či detoxikácii, metabolické deje v organizme dostali úľavu a oddych, dochádza aj k zmenšeniu objemu žalúdka.
Takže na následné štedré najedenie sa
(nie prejedenie) môže metabolizmus
byť viac pripravený, oddýchnutý a na
druhej strane aj prirodzene človek nezje enormné množstvo, lebo sa rýchlejšie zasýti .
Treba rátať, že pocit sýtosti nasleduje až 15-20 min. po poslednom
súste. Preto jeme pomaly na spôsob
Francúzov, Talianov, sústrediť sa radšej na spoločnosť pri jedle. Po veľkom
prejedení sú následne časté hnačkovité
ochorenia. Jeme radšej častejšie, dajme
priestor, aby sa metabolizmus vysporiadal aj s inou, ako bežnou skladbou
stravy.
Množstvo tuku – pozor hlavne
u ľudí s ochorením podžalúdkovej žľazy alebo žlčníka – či už chronickou
pankreatitídou alebo s prekonaním
akútnej pankreatitídy v minulosti.
Cukor – v každom recepte možno

PO19-51 strana-
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znížiť množstvo cukru o tretinu ale
neraz aj o polovicu. Ak by bol koláč
niekomu málo sladký, pocukrenie na
povrchu nahradí 100 g cukru v ceste.
Miesto cukru možno na prípravu použiť med. Hladkú bielu múku všade, kde
sa len trochu dá, nahradiť špaldovou
alebo celozrnnou, či už úplne, alebo
v pomere 1:1. Nepoužívať umelé margaríny, radšej maslo, alebo kvalitný
rastlinný olej.
Alkohol - 3 jednotky u muža, 2 jednotky pre ženy (1 jednotka = 250 ml
pohár piva, 100ml vína alebo 30 ml
destilátu) (1 jednotka = 10 g čistého alkoholu)
Diabetici: Vyhýbať sa sladkému
vo veľkom množstve, ak áno, radšej
uprednostniť ovocie ako klasické koláče. Častejšie si kontrolovať glykémiu
glukomerom, podľa výsledkov event.
upraviť liečbu, dávku inzulínu. Jednoznačne treba dbať na dostatok pohybu.
Hypertonici – nesoliť pri príprave
jedla, ale až keď je hotové.
Iba od nás závisí, či
prežijeme sviatky v pohode a zdraví. A také
vám ich zo srdca želám.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

33-0044
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bývanie, zdravie

PREšovsko
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Vážení klienti a čitatelia,

NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA
tel.: 0918 896 779

61_0120

fb: Svetnerezu

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v roku 2019.
Vaša spokojnosť a vernosť s našou prácou nás postupne posúva vpred
a motivuje k neustálemu zlepšovaniu našich služieb.
Prajeme Vám pokojné sviatky
a tešíme sa na spoluprácu v novom roku.

TU mohla byť Vaša REKLAMA

redakcia

Info: 0905 719 145

Prešovsko-SABINOVSKO

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

prístrešky

splátky od 149 €

VIANOČNÁ AKCIA
0918 477 323 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0191

balkóny

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

PO19-51 strana-
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pacientom
Všetkým našim
rom prajeme
ne
rt
pa
a obchodným
ch sviatkov
itie Vianočný
pokojné prež
ý rok 2020.
a šťastný Nov
2019.
dôveru 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

služby, bývanie

Najčítanejšie regionálne noviny

www.tenisclub.sk

PREDAJ DREVENÝCH
BRIKIET RUF
1 tona - 170 €
10 kg - 1,90 €

61_0069

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

www.-)&̞1/+0-,/1.sk

preprava na letiská

+421 903 385 843
NAJLEPŠIE BRIKETY
NA SLOVENSKOM TRHU

Ekologické, originál RUF

85_0

;NǧSȣțJÑNXǹFGǮȥǰJ
FPȢǷȡȥM[łN[Ȣǹȥ
QJǳȦǧIȣǷĩ_ȧȦF[ǮȥF
XǲNǪȝM8NQǽǪȤYǶȣǾXȫ¾
S¥QFȧǻǵȣHJǰÁWTȫ
ĥĩFXǹǮȥȡJHǬ
XǴȦJ[¥IȃF;¥ĥPǶTȬ

1 paleta
96 balíkov
1 balík = 10 ks
10 kg

DREVENÉ BRIKETY
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

0908 998 998

ZABEZPEČUJEME
DOPRAVU K VÁM DOMOV

33-0041

www.brikety.shop ¦ info@brikety.shop

34-0213

objednávky:
57-0108

10
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Ach, ten zázračný med

Duma predvianočná

Med a Vianoce. To vari ani nejde oddeliť. Jedno bez druhého by nebolo
tým, čím je. Ale prečo by to malo zostať tak, že med iba na Vianoce?
Med je pre človeka odpradávna čímsi zázračným. Už viac ako desaťtisíc
rokov sa používa na celom svete ako
výživný a taktiež liečivý prostriedok.
V stredoveku bol rovnako vzácny ako
soľ. V dnešnej dobe môžeme med s čistým svedomím považovať za produkt
bohatý na bioaktívne a ďalšie látky
podporujúce zdravie. Veda preniká
stále hlbšie do zloženia týchto látok,
popisuje ich účinok na látkovú výmenu
a na naše zdravie a dospieva k prekvapujúcim výsledkom. Napríklad podľa
českých expertov na zdravú výživu
med účinne chráni pred rakovinou a
duševnou únavou.
Tým, ktorých trápi nespavosť, odporúčajú užiť pred spaním práve med.
Nachádza sa v ňom skupina vitamínov
B, posilňujú nervovú sústavu a látky
požierajúce voľné radikály, preto slúži
aj ako vynikajúca prevencia proti rakovine. Zlepšuje aj trávenie, stavbu kostí
a obranyschopnosť organizmu.
Najlepšie je kupovať med priamo
od včelára. Určite každý z nás v okolí
nejakého má. Med musí byť dostatočne
hustý. Každý med prirodzene kryštalizuje, je to známka kvality. Nekryštalizuje iba agátový med, ktorý má iný
pomer glukózy a fruktózy. Každý med
je zdravý, majú však rôzne špecifiká.

V školách sa snažíme ozvláštňovať
čas Vianoc aktivitami, ktoré sa spájajú s adventom. Vianočné akadémie, trhy, charita, večierky, zvyky či
sakrálne podujatia.
Neraz zdôrazňujeme pravú podstatu
Vianoc, veriac, že si to generácia súčasných žiakov osvojí a konečne zmení
prístup k životu. Učitelia však sú (musia byť) idealisti, konáme proti prúdu.
Lež škola nemá šancu byť pozitívnou
konkurenciou. Jednak sa dehonestoval učiteľský stav tak, že o autorite nemožno hovoriť, jednak sa do myslí detí
expanduje komerčný, masmediálny a
hodnotovo nízky štýl súčasnej napätej
spoločnosti. A tá má oveľa viac prostriedkov, aby žiaka pretvorila na svoj
obraz. Isto, neraz sa na tomto fenoméne
zúčastňujú aj dospelí.
Vedieme deti k ekológii, no sami
kupujeme plastový riad na vianočné
párty, balíme darčeky do igelitov či
hromadne kupujeme zbytočnosti na
jedno použitie. Hovoríme im, že Vianoce sú o láske, stretnutiach, rodine,
pritom veľkoobchody majú miliónové
obraty. Zdôrazňujeme ochranu prírody,
no tešíme sa tisíckam vyrúbaných vianočných stromov. Denne deťom zdôrazňujeme zdravý životný štýl, zdravé
stravovanie a cez sviatky máme cieľ
prejesť sa.
Často sa hovorí o sviatkoch pokoji a
mieru. No vidíme, čo sa deje vo svetovej
politike, ale aj v tej našej, kde sú mnohé

Agátový je najjemnejší a najmenej
dráždivý. Kvetové medy sú chuťovo
výraznejšie, najmä lipový a slnečnicový. Niektoré obsahujú veľa peľových
zložiek, ktoré môžu dráždiť najmä ľudí
náchylných na alergie. Typ medu rozoznáte aj podľa farby a vône. Rastliny,
ktoré sú medonosné, nekvitnú naraz.
Na jar sú to ovocné stromy, potom repka olejka a agáty.
Ak používate med na osladenie
čaju alebo kávy, nedávajte ho do úplne horúceho nápoja, ale počkajte kým
trochu vychladne. Zohrievaním nad
42 stupňov stráca med veľa zdravých
látok. Preto, ak uprednostňujete tekutý med siahnite po agátovom. Naopak,
pravého skryštalizovaného medu sa
netreba báť – aj jeho tuhé časti sa spoľahlivo vo vlažnom čaji rozpustia.

» red

osobnosti na míle vzdialené mierumilovnosti Vianoc. A už po nich sa naloží
toľko hnoja, že na pokoj a mier zabudneme. Neraz zažívame pokrytectvo
ľudí, čo sa oháňajú Vianocami a odkazom na kresťanstvo, pritom konajú tak,
že veriacim srdcom robia hanbu a ničia
hodnoty náboženstva.
Už roky sa človečenstvo vytráca
aj z obyčajných ľudí. Násilie, ničenie,
vraždy, ubližovanie deťom, zvieratám,
beztrestná propagácia nebezpečných
myšlienok. Tomu, žiaľ, nezabránia ani
Vianoce. Len to na chvíľu zakryjú. Samozrejme, nie je cieľom zakrývať zlo,
ako to bolo v totalitnej minulosti. Ale
aj vďaka defilovaniu nových vzorcov
správania v spravodajstve či vo filmoch
ľudia divejú. Isto, tých dobrých ľudí je
oveľa viac. Len niekedy mám pocit, že
tí zlí sú králi.
Deťom sa ťažko vysvetľujú okolnosti, ktoré vedú k zlému správaniu.
Všetko vnímajú podvedome a my len
môžeme byť radi, že tu zatiaľ nie je
generácia, ktorá teroristicky devastuje
spoločnosť. Školy na takéto problémy
reagujú, dokonca s predstihom. Ale
ako som uviedol, učiteľ nie je tvorcom
spoločnosti. Ani sa to už nepožaduje.
Uctím si Vianoce a oddýchnem si.
Ale nezaujíma ma to, čo bude cez ne,
ale to, čo bude po nich. A o ktoré hodnoty prídeme do tých ďalších.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

Želáme vám Slovensko
bez extrémistov a Smeru

03-0217

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020

riaditeľ ZŠ s MŠ
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PREšovsko

PRIJMEME

Skladník

(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar

(Rakúsko)

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

0903 431 350
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NAJLEPŠIA KANDIDÁTKA
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/ERHMH¤XOE TV°FILSZ WOYXSÐRÀGL E ÐIWXRÀGL āYH° 7TSNMPM WQI ZĤIXOÀGL OXSV° GLG½ ^S
7PSZIRWOEJYRKYN½GYTVSWTIVYN½GYWTVEZSHPMZ½ÐIWXR½EFI^TIÐR½OVENMRY2I^¤PIŁ°REXSQ
SHOMEā TSGL¤H^EN½ EOIN W½ R¤VSHRSWXM ÐM ZMIVSZ]^RERME 1¤QI WTSPSÐRÀ GMIā  ŁMĨ Z OVENMRI
OHI ^¤OSR TPEX° TVI OEŁH¬LS VSZREOS OHI HIXM HSWXER½ HSFV¬ Z^HIPERMI E GLSV° OZEPMXR½
^HVEZSXR½ WXEVSWXPMZSWĨ OHI VSHMR] FYH½ Q·GĨ ^S WZSNMGL HIX° Z]GLSZEĨ WPYĤRÀGL āYH° OHI
FYHIOEŁHÀQ·GĨVS^Z°NEĨWZSNXEPIRXOHIWEREYPMGMEGLFYHIQIG°XMĨFI^TIÐIRIEOHIĤX¤X
TSQ·ŁITSWXEZMĨWEREOSPIR¤OEŁH¬QYOXSWESGMXRIZR½H^M
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PREDSTAVUJEME VÁM PRVÚ DESIATKU NAŠEJ KANDIDÁTKY
1. Mária Šofranko

.EVSWPEZ2EÒ

4VIH QIWMEGSQ WE QM REVSHMP ZR½ÐMO E RMI
NI QM NIHRS Z EOIN OVENMRI FYHI Q·N ZRYO
Z]VEWXEĨHSEOINĤOSP]FYHIGLSHMĨEO¤TERM
YÐMXIāOELSFYHIYÐMĨÐMEO¤PIO¤VOEWESRILS
FYHIWXEVEĨ2MIWSQTSPMXMÐOEWSQSF]ÐENR¤
ŁIRE^ZÀGLSHYOXSV¤GLGITVIREĤYOVENMRY
YVSFMĨRMIÐSZMEG

7XSN°QTIZRI^EWZSN°QWPSZSQERIFYHIQWE
F¤Ĩ VSFMĨ WZSNY TV¤GY TSGXMZS E ^SHTSZIHRI
&YHIQ VSFMĨ ZĤIXOS TVIXS EF] WE ZĤIXOÀQ
āYÒSQZXINXSOVENMRIŁMPSPITĤMI

3. Lukáš Kyselica

4. Anna Záborská

'LGIQ EF] WQI Z]XZSVMPM TSXVIFR¬ ^¤OSR]
TVI FSN W SVKERM^SZERSY OVMQMREPMXSY
IOSRSQMGO¬LSGLEVEOXIVY1YW°XYF]ĨRMIOXS
OXSFYHIL¤NMĨEN^¤YNQ]TSPMGENXSZOXSV°WXSNE
REWXVERITVEZH]

2E REĤIN WTSPSÐRIN OERHMH¤XOI NI HIZ§XR¤WĨ
^¤WXYTGSZWXVER]/VIWĨERWO¤½RME7½XSZĤIXOS
TSGXMZ°ÐIWXR°EERKEŁSZER°OVIWĨERMEOXSV°WE
XMIŁGLG½TSWXEZMĨREWXVERYHSFVE

5. Michal Šipoš

/EVSP/YÐIVE

RSZREOSEOSWQITVMRMIWPM^QIRYHS7XEVIN
ĀYFSZRI OHI XVERWTEVIRXRI WXEZMEQI GIWX]
E SFRSZYNIQI WTSPSÐRÀ QENIXSO GLGIQ
^QIRYTVMRMIWĨENRE7PSZIRWOS:IV°QŁIZS
JIFVY¤VMWTSPSÐRI^QIRYTVMRIWMIQIEāYHME
R¤QZXSQTSQ·ŁY

ŀMEā TSPMXMOE WE HRIW VSF° PIR Z TVSWTIGL
RMIOXSVÀGL NIHRSXPMZGSZ E RMI NI XS WPYŁFE
āYÒSQVSOSZWSQVITVI^IRXSZEP7PSZIRWOS
ZSWZIXIEV¤HF]WSQENREÒEPINVITVI^IRXSZEP
ÐIWXR¬EWTVEZSHPMZ¬7PSZIRWOS:SWZIXIEPI
ENYR¤WHSQE

.S^IJ4VSÐOS

.¤R1MÐSZWOÀ

'LGIQ TVIWZIHÐMĨ RIZSPMÐSZ E TSZIHEĨ MQ
:MH°XI OXS Z¤W XY SOV¤HE 8EO XS ^QIċXI E
ZSāXI2IQYW°XIZSPMĨQċEZSāXIWPYĤRÀGLāYH°
ZIÒMGLOERHMHYNIHSWXEXSO

2EH7PSZIRWOSQZMWMEHZEZIāO¬EĨEŁMZ¬QVEO]
8ÀQ TVZÀQ W½ OPMQEXMGO¬ ^QIR] OXSV¬ W½ YŁ
XYEQ]PIWR°GMRERIQ¤QISHTSZIÒ(VYLÀ
QVEONIIĤXIQVE^MZINĤ°NIR°QZĤEHITV°XSQR¤
OSVYTGME8IRXSX°QZMIÐSNITSXVIFR¬YVSFMĨE
Q¤REXSSHLSHPERMI

9. Anna Remiášová

/VMWXM¤RÏIOSZWOÀ

: WVHGM G°XMQ ŁI OEŁHÀ NIHIR ÐPSZIO XSLXS
R¤VSHEQ¤TV¤ZSREWPYĤRÀŁMZSXŁIQPEH°āYHME
QEN½TV¤ZSREVEHSWĨ7XEVĤ°QSŁSFVEÐIRÀQ
H·GLSHGSQGLGIQTSQ·GĨEF]WEHSO¤^EPM
ZTVEZ½GLZ°āYWTV¤ZRIVS^LSHR½Ĩ

-RJSVQ¤GMI OXSV¬ Z]GL¤H^EN½ Z TSWPIHRÀGL
HċSGL HSOE^YN½ RE EO¬ HRS R¤W WXMELPM
RENZ]ĤĤ° TVIHWXEZMXIPME R¤ĤLS ĤX¤XY &YHIQI
TSXVIFSZEĨ RES^EN ZĤIXO] VYO] E RSL] RE XS
EF]WQIWEZ]LVEFEPM^XSLXSHRE


EOXMZMWXEZFSNMTVSXMLE^EVHY
7XEV¤ĀYFSZċE

LIVIGQSHIV¤XSVTSHRMOEXIā
,EPMÐ

SFÐMERWOEEOXMZMWXOE
&VEXMWPEZE

PIO¤VOE
&SNRMGI

Ĥ¬JXV¬RIV2¤VSHR¬LSXIRMWSZ¬LSGIRXVE
&VEXMWPEZE

PIWR°OSGLVER¤V
,YQIRR¬

RSZMR¤V
&VEXMWPEZE

4VENIQIZ¤QTSŁILRER¬ETSOSNR¬TVIŁMXMI:MERSGEZVSOYÐIWXR½WPYĤR½E^SHTSZIHR½ZP¤HY.
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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