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OD ROZVOJ 0903 855 350 Ponúkame na prenájom lukratívne ob-
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Týždenne do 45 115 domácností

57-0017

G-WOOD, spol. s r.o. Veľký Šariš

84-0001

tel. 0948 287 440

Bukové palivové drevo

od 38 €

HĽADÁME UPRATOVAČKY
VCHODOV V SABINOVE

DOVOZ ZDARMA

83-0058

Vhodné aj pre dôchodcov a študentov.

Denne na 2 hod., 160 €/mesiac.
0950 473 975

83-0016

Najčítanejšie regionálne noviny

33-0018

PRESOVSKO
SABINOVSKO

OČNÁ OPTIKA DIANA
rám
AKCIA Okuliarový
len za 20 €
...len do vypredania zásob

Akcia platí pri kúpe kompletných okuliarov s jednoohniskovými
stečnenými šošovkami s antireﬂexnou, hydrofóbnou a tvrdenou úpravou.
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Hlavná 24, Prešov
e-mail: optikadiana@gmail.com
0948 727 772
Po-Pi: 9.00-17.00

WWW.OPTIKADIANA.SK

83-0042

83-0004

ODBORNÉ
VYŠETRENIE
ZRAKU

redakčné slovo / služby, bývanie

2

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.

Pästná
„demokracia“ na Slovensku miesto
Argumentovať päsťami s ľudskou nemá! Teda, dúfam, že
hrdosťou a s ľudskými postojmi, pre- nemá.
svedčením či vierovyznaním nemá
absolútne nič spoločného. Ani s ľudS pozdravom,
skosťou samou. Je to pudový obranný milí čitatelia,
reflex, nehodný homo sapiens.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

OPATROVATEĽSKÝ

KURZ 21.2.
Tel. 0910 385 238 2020
www.opatrovatelskykurz.sk

Výročia a udalosti
vstúpila do platnosti 1993 nová slovenská
mena – slovenská koruna.

8. februára 1993

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

83-0006

AJ
VÍKENDY

U VÁS DOMA strojom KARCHER.
ANTIKORÓZNE CENTRUM

RM Car Servis

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
PIESKOVANIE
RM - Car Servis. s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov
0948 204 570 I rm.car.servis@atlas.sk

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

ČEREŠŇA
MATNÁ

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
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
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

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
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

0905 186 136

AKCIA 270€

DUB
MATNÝ

0948 283 110

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

 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

83-0011

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

bytov, domov, ﬁriem

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

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

UPRATOVANIE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

sedačiek, kobercov, áut

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

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

TEPOVANIE

 ŽALÚZIE
 MARKÍZY
 LÁTKOVÉ ROLETY
 GARÁŽOVÉ BRÁNY
 BALKÓNOVÉ ROLETY
 SIETE PROTI HMYZU
 ROLETY DEŇ / NOC
 PLASTOVÉ LAMELOVÉ
DVERE
 PROTIPEĽOVÉ SIETE
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83-0014

DISTRIBÚCIA (45.115 domácností)
párny týždeň: Bzenov, Demjata,
Fričovce, Chmeľov, Kapušany,
Kendice, Kokošovce, Ľubotice, Pušovce, Sedlice, Prešov, Veľký Šariš,
Ďačov, Drienica, Jakubovany, Sabinov, Lipany

Sebavedomí vždy argumentovali
slovami poznania. Príkladmi a vedomosťami. S nami ľuďmi je to často presne tak, ako so psami. Pes, ktorý nevie,
čo je láska, pozná iba kopance, nemá
naplnené základné potreby, sa pri
akomkoľvek kontakte s iným tvorom
vymedzuje zubami. Hlavu nepoužíva.
V tej hlave totiž má iba zlo.

Máme už iba pár týždňov do
volieb. Určite ich prežijeme tak, ako
všetky predchádzajúce, s menším či
väčším sklamaním, možno niekto s radosťou a nadšením. Ak sa dovtedy navzájom neumlátime. Ale tými údermi
nezmeníme volebný výsledok o žiadne
percento. Ak začíname ako argument
či vysvetlenie používať päste, možno
iba zvýšime volebnú účasť. To nanajvýš. Možno práve to bude pre väčšinu
v spoločnosti dobré. Ale cena je za to
privysoká. Prihanebná. Prinehodná
človeka. A ešte jedno „pri...“ mi schádza na um – primitívna.

83-0047

INZERCIA

Monika Janovčíková 0905 719 145
Radoslav Ruščák 0905 373 406
Distribúcia:
distribucia.po@regionpress.sk
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

Silu používa chudák. Ten, kto sa
bojí – často aj sám seba. Manželky, susedov, kolegov, šéfa, ktorý sa večne niečoho bojí. A hlavne toho, čo nepozná.
Neznalosť si bráni päsťami, urážkami,
nenávisťou, nuž a päsťami. Argument
päsťou je ale totálna porážka seba samého.

NONSTOP

0908 580 291

87-0008

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

Zvieratá v prírode si svoje teritóriá
vyznačujú značkami – najčastejšie z
telesných výlučkov. V spoločenstve
ľudí si takýmto spôsobom vyznačujú
„vlastné územia“ pre šírenie a obhajobu vlastných dogiem iba...

Michňák
Žalúzie

68-04

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Prejavom rozumnosti a sociálnej
vyspelosti a kompatibility (zlúčiteľnosti) je schopnosť diskutovať
s inými ľuďmi. Diskutovať, nie ich
mlátiť.

66-0006-1

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 71
9 145

83-0005

Redakcia:

Argument päsťou

05120 0020

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

služby, bývanie

Novostavby rodinných domov v Záhradnom

Priemyselný areál Šalgovík

AJA Prešov, s.r.o.

BYTY, DOMY,
POZEMKY
0948 501 772 I

alena.novakova@century21.sk

83-0021

Prešov

781200009

Pre svojich klientov HĽADÁME:

'LVSHĀLQJ6.

3

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.

NA PREDAJ

0911 644 226
www.mlynzahradne.com

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

83-0049

PREšovsko

Výročia a udalosti
sa narodil Ladislav Sára, slovenský pedagóg, protifašistický bojovník a rozhlasový hlásateľ († 1945).

r�n� st��� , �e��� �� n���






dlhá životnosť
výborná údržba
žiadne nátery
široký výber verných
napodobnenín dreva
vhodné pre každé dvere
a zárubne

Tel./fax: 051 7765 451, 0949 056 793

Otvorené: Po, Ut, Št 9.00 - 17.00, Str 8.00 - 18.00 Pia 9.00 - 16.00

22

VÁM
USPORÍ
PENIAZE
ZA NOVÉ
DVERE
ALEBO
NÁTER

Miloš Veverica - RENOKOM I DULOVÁ VES č. 100
milos.veverica@atlas.sk I 051/7798 333 I 0905 489 360

ZIMNÁ AKCIA
VONKAJŠIE ŽALÚZIE -36%
VONKAJŠIE AL ROLETY -38%
INT. ŽALÚZIE IDS -52%
83-0055

Renokom

Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov

MNOHO
DVERÍ
ČAKÁ
NA SERVIS

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 17.02. 2020

83-0019

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

83-0008

9. februára 1913

TM

83-0054

TM
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Ochráni vás prevencia

Vzťahy ako zrkadlá nás samých

Na veľkom území sveta je epidémia
koronavírusom a nielen Svetová
zdravotnícka organizácia sa obáva
rozšírenia na väčšie regióny.

Zamilovanie a mať vzťah sú dve úplne odlišné veci. Je to ako so semienkom – vyklíči samo, ale potom sa
oň treba starať. Tak aj zamilovanie
prichádza samo, no o vzťah sa treba
starať, inak začne vädnúť a chátrať.

U nás, ku dňu písania tohto príspevku ( 5.2.2020) nie je potvrdený
žiaden prípad infekcie koronavírusom. Sme ale v období, v ktorom sa
u nás objavuje epidémia chrípky,
ktorá pravidelne vrcholí vo februári.
Očkovanie proti chrípke je u nás nízke, patríme medzi krajiny s najnižšou
mierou zaočkovania, žiaľ aj medzi
ohrozenými ľuďmi s chronickými
ochoreniami, alebo zdravotníckym
personálom.
Vírusy, ktoré spôsobujú infekčné
dýchacie ochorenia, sa prenášajú predovšetkým kvapôčkovou infekciou
pri kýchaní, kašľaní, kedy sú vírusy
vzduchom odovzdávané druhému
hostiteľovi, u ktorého sa budú rozmnožovať.
Pred vírusovými ochoreniami je
dôležitá prevencia:
- Vyhýbať sa miestam, kde je veľa chorých ľudí.
- Ak sme v blízkosti chorého, dodržiavať 2 metrovú vzdialenosť od neho.
- Časté umývanie rúk. Nestačí ruky
umývať iba keď sú špinavé. Ten, kto sa
stretáva s ľuďmi v období infekčných
ochorení, by si mal umývať ruky aj

20krát za deň.
- Nosenie rúšok - v ázijských krajinách
je prejavom slušnosti k druhým. Klasické rúška síce pred vírusmi nechránia, ale chránia pred baktériami. Pred
prenosom menších častíc, ktorými
vírusy sú, sú vhodnejšie respirátory
s filtrom FFP3, prípadne aj FFP2. Respirátory dokážu znížiť množstvo prenášaných čiastočiek vzduchom.
- Pobyt na čerstvom vzduchu minimálne dve hodiny denne
- Obliekanie sa do viacerých vrstiev,
hlavne v chladnom období.

Čím sa vo vzťahu stretnú psychologicky vzdelanejšie, emocionálne
otvorenejšie a duchovne vyspelejšie
bytosti, tým menej potrebujú nejaké
dohody, pravidlá a čosi riešiť. Všetko
ide hladko, lebo tam nie je strach, žiarlenie, vyčítanie, podmienkovanie, provokovanie, vinenie atď, takýto partneri
si automaticky dávajú navzájom slobodu. Súhra, pochopenie a láska plynie a
vzájomne sa násobí.
Ak sa však vo vzťahu stretli dvaja
ľudia, ktorí v sebe ešte nemajú vyriešených mnoho chybných programov,
počas sebapremeny budú do seba veľakrát narážať ako dve lode bez kapitánov
a to na rozbúrenom mori, ktoré bude
striedať občasná pokojná hladina. Tu
to nepôjde bez pravidiel, sebapochopenia, sebapremeny, korekcií, dohôd,
učenia sa zdravej komunikácii...
Ubližovanie, ktoré medzi nimi nastane, nie je cieľom žiadnej sily nad
nami – Prozretelnosť nechce naše utrpenie. Konflikty, ktoré nás stretávajú,
poukazujú na naše zapálené miesta
v ľudských vnútrach, psychike, duši.
Všetka bolesť nás má zobúdzať, nie zahubiť. Rovnako tak sa dá aj každá jed-

V období rizika vírusovej epidémie je dôležité podporiť imunitný
systém dostatkom dôležitých mikronutrientov:
- Vitamín C – všetky druhy citrusov,
jablká, paprika
- Vitamín E – zelená listová zelenina ,
celozrnné výrobky, tekvicové a slnečnicové semená
- Selén – morské ryby, hydinové a hovädzie mäso, vajíčka, orechy
- Zinok – chudé červené
mäso, kuracie prsia, špenát, brokolica, cesnak,
orechy a semená, strukoviny, jogurty, plody
mora.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

na pochopiť a vyliečiť.
Nie každý nefungujúci vzťah sa dá
spojazdniť, tak ako sa nedá pri nutnosti rozchodu zabezpečiť, aby sa dvaja
rozišli s poďakovaním a odpustením.
Ako to všetko dopadne, to závisí od
výšky pochopenia, tolerancie, vnútornej sily, ktorá určí zdravé a pevné
mantinely druhej strane. A od lásky u
oboch zúčastnených. Ak dochádza k
manipulovaniu cez potomkov, takýto
rodič by si mal uvedomiť, že to bude
mať dopad aj na detskú psychiku, ktorá
ešte nie je dostavaná a zanechá to na
nej stopy, ktoré sa o vyliečenie prihlásia v dospelosti.
Želám veľa energie, intuície, múdrosti a lásky k liečeniu nefungujúceho
a boliaceho.

» Ing. Pavel „Hirax“ Baričák

Motivátor, autor úspešnej série kníh Šlabikár šťastia

Miroslav Beblavý

DĄŵĞŶĂũůĞƉƓşƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽƟŽůŝŐĂƌĐŚŽŵĂŵĂĮŝ͘DĄŵĞŶĂũēŝƐƚĞũƓŝĞĂŶĂũƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶĞũƓŝĞĮŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞ͘^ŵĞ
ũĂƐŶĄĂŶƚŝŬŽƌƵƉēŶĄƐŝůĂ͕ŶĂŬƚŽƌƷƐĂ
ŵƀǎƵűƵĚŝĂƐƉŽűĂŚŶƷƛ͕ǎĞŶĞƉŽǀĂůşǀůĄĚƵ͘
 sŽůŝēŝǀŶĄƐŵĂũƷŝƐƚŽƚƵ͕ǎĞďƵĚĞŵĞ
ĚƀƐůĞĚŶĞƉƌĞƐĂĚǌŽǀĂƛŶĄƓŽĚǀĄǎŶǇ
ƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽƟŬŽƌƵƉĐŝŝĂŽůŝŐĂƌĐŚŽŵ͘
ƵĚĞŵĞƌŽŬŽǀĂƛƐŽƐƚĂƚŶǉŵŝƐƚƌĂŶĂŵŝ͕
ĂďǇƐŵĞēŽŶĂũǀŝĂĐǌŶĂƓŝĐŚƌŝĞƓĞŶşƉƌĞƐĂĚŝůŝ͘ůĞŵƀǎĞƚĞƐĂƐƉŽűĂŚŶƷƛĂũŶĂƚŽ͕
ǎĞŶŝŬĚǇŶĞďƵĚĞŵĞŽƐƚĂƚŶǉĐŚǀǇĚŝĞƌĂƛ͘
ŶŝŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉŵŝĂŶŬĞƚĂŵŝ͕ĂŶŝƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝǀŽűďĂŵŝ͘
ŝĞűŽŵW^ͬ^WK>hũĞǌŵĞŶĂƉŽŵĞƌŽǀ
ŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͘dŽĚŽŬĄǎĞŵĞŝďĂƐƉŽůƵƉƌĄĐŽƵĂƌĞƓƉĞŬƚŽŵŬƐƉŽũĞŶĐŽŵ͕ŬƚŽƌş
ĚŽƐƚĂŶƷǀŽǀŽűďĄĐŚŵĂŶĚĄƚĂƉƀũĚƵĚŽ
toho s nami.
 'ĂƌĂŶƚƵũĞŵĞǀĄŵ͕ǎĞŬĞěĚĄƚĞŚůĂƐ
W^ͬ^WK>h͕ďƵĚĞƚŽŚůĂƐƉƌĞƐƚĂďŝůŶƷƐƉŽůƵƉƌĄĐƵĂŽĚǀĄǎŶĞƌŝĞƓĞŶŝĂƉƌŽƟŬŽƌƵƉĐŝŝ͕
ŽůŝŐĂƌĐŚŽŵĂŬŽēŶĞƌŽǀĞũŵĂĮŝ͘

    
     

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
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Prešov, Vajanského 29, www.barezio.sk

83-0470

Na náš volebný program sme hrdí.
EŝĞŬŽűŬŽŵĞƐŝĂĐŽǀŶĂŸŽŵƉƌĂĐŽǀĂůŝ
ƐƚŽǀŬǇ ŽĚďŽƌŶşŬŽǀ Ă ŽĚďŽƌŶşēŽŬ͘
Urobíme všetko pre to, aby sme získali
ǀŽǀŽűďĄĐŚƐŝůŶǉŵĂŶĚĄƚĂŵŽŚůŝǌŶĞŚŽ
ƉƌĞƐĂĚŝƛēŽŶĂũǀŝĂĐ͘ůĞŶŝŬĚǇŶĞďƵĚĞŵĞ
ǀǇĚŝĞƌĂƛŶĂƓŝĐŚƉŽůŝƟĐŬǉĐŚƉĂƌƚŶĞƌŽǀ͕
ƐƚĂǀĂƛƐĂŶĂŚůĂǀƵĂǀǇŚƌĄǎĂƛƐĂƌŽǌƉĂdom vlády.
 ŽǀŽůŝĞďǌŽƐƚĄǀĂũƷƚƌŝƚǉǎĚŶĞĂƐĂŵŝ
ǀƵůŝĐŝĂĐŚƉŽĐĞůŽŵ^ůŽǀĞŶƐŬƵƉŽēƷǀĂŵĞ͕ĂŬŽƐĂűƵĚŝĂďŽũĂ͘EĂƓŝŵŶĞƉƌŝĂƚĞűŽŵũĞďĞǌŶĄĚĞũĂŶĞĚƀǀĞƌĂ͕ēŝƐĂ
ƚŽƉŽĚĂƌş͘ŝƐĂǀŝĞŵĞĚĂƛƐŽƐƚĂƚŶǉŵŝ
ĚŽŬŽƉǇ͕ēŝƚŽǀǇĚƌǎş͕ēŝƐĂŶĞƌŽǌŚĄĚĂŵĞ
ǌĂĚǀĂƚǉǎĚŶĞ͘
 ZŽǌƵŵŝĞŵƚǉŵƚŽŽďĂǀĄŵ͘sƓĞƚĐŝƐŝ
ǎĞůĄŵĞǌŵĞŶƵ͘:ĞƉƌĂǀĚĂ͕ǎĞŬĂǎĚĄƐƚƌĂŶĂŵĄƚƌŽĐŚƵŝŶƷƉƌĞĚƐƚĂǀƵŽƚŽŵ͕ēŽ
ƌŽďŝƛ͘ůĞŵƵƐşŵĞƐĂƐƷƐƚƌĞĚŝƛŶĂƚŽ͕ēŽ
ŶĄƐƐƉĄũĂĂēŽũĞƉƌĞ^ůŽǀĞŶƐŬŽĚƀůĞǎŝƚĠ͘
EĄƉĂĚ/ŐŽƌĂDĂƚŽǀŝēĂƐŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀŽƵ
ĂŶŬĞƚŽƵŽƉŽĚŵŝĞŶŬĂĐŚǀƐƚƵƉƵĚŽǀůĄĚǇ
ũĞƉƌĞƚŽŵŝŵŽƌŝĂĚŶĞŶĞǌŽĚƉŽǀĞĚŶǉ
ĂŶĞďĞǌƉĞēŶǉ͘
 KƚŽŵ͕ēŝďƵĚĞŵĞŵĂƛƐƚĂďŝůŶƷǀůĄĚƵ͕
ŬƚŽƌĄƵƌŽďşŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵƉŽƌŝĂĚŽŬ͕ŶĞƐŵŝĞƌŽǌŚŽĚŽǀĂƛŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀĄĂŶŬĞƚĂ͘
ZŽǌŚŽĚŽǀĂƛŵƵƐŝĂĂďƵĚƷűƵĚŝĂǀŽǀŽűďĄĐŚ͘sŽůŝēŝƐŝϮϵ͘ĨĞďƌƵĄƌĂǀǇďĞƌƷ͕ŬŽŚŽ
ƉƌŽŐƌĂŵĐŚĐƷ͘WŽĚűĂǀƀůĞűƵĚşǀǌŶŝŬŶĞ
ǀůĄĚĂ͕ŬƚŽƌĄƉƌŝŶĞƐŝĞǌŵĞŶƵ͘
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Nezahoďme šancu na zmenu

4

služby, bývanie, politická inzercia

PREšovsko

Blaško - FaP

5

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

ISTOTA PRE TVOJ SVET

 Certiﬁkovaná 3. bezpečnostná trieda
 Protihluková ochrana až do 43 decibelov
 8 až 23 istiacich bezpečnostných bodov
 Celokovová konštrukcia
 Dvojité tesnenie

I I 0905 597 181

WWW.SHERLOCK-PRESOV.SK
Výročia a udalosti
zomrel Alexander Sergejevič Puškin, ruský
romantický básnik a prozaik (* 1799).

85_0084

10. februára 1837

I I 0907 293 570
83-0013

Masarykova 16, 080 01 Prešov

Výročia a udalosti
v druhej svetovej vojne sovietske vojská
oslobodili Budapešť.

13. februára 1945

62-0004

PREPICHY
POD CESTY

'LVNXVLDVO®GUDPLNDQGLG¢WN\VWUDQ\0267+'
%ªOD%XJ¢UUS¢GUVHNEHO5DYDV]3HWHU.UDMĄ¢N
0LFKDO*RULĜÎ¢ND9LOLDP1RYRWQ¾
.'(+RWHO'XNOD1¢PHVWLHOHJLRQ¢URY3UHĜRY
.('< SLDWRN KRG
+8'2%1+26ğû+6WDQD%DO¢ĹD

DODÁVATEĽ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
'2'9$7(û&RILQDV+¢MQRYDûXERWLFH,Í2
2%-('19$7(û0267+'7UQDYVN¢FHVWD%UDWLVODYD,Í2
OBJEDNÁVATEĽ: Most-Híd, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO: 42171229

32=91.$

83-0051
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Téma týždňa
Trojuholník škola – rodič - žiak V
Zápis

83-0057

momentálneho naladenia dieťaťa robiť závery o jeho školskej ne-/zrelosti.
Zápis do 1. ročníka je podľa spádov, Je dobrým zvykom dieťa po jeho „výteda žiak má právo byť zapísaný do kone“ na zápise obdarovať, čo svedčí
školy pri bydlisku. V prípade, že má o snahe školy pozitívne zapôsobiť.
škola kapacitu navyše, môže prijať Rozhľadený rodič už na základe práce
aj deti mimo spádu.
pedagógov s dieťaťom môže vycítiť, či
Zákonní zástupcovia musia preuká- zvolil správnu školu. Ak je pri zápise
zať, že patria do spádu predložením aktívne prítomný aj riaditeľ školy, je to
občianskeho preukazu (OP). Treba pri- pozitívnou vizitkou.
pomenúť, že zápis dieťaťa na školskú
Rodičia zatiaľ vypisujú prihlášku
dochádzku je povinný, preto neradno (ak ju vopred nevypísali). Treba si dámeniť bydlisko, kým nemáte dohodnu- vať pozor na to, či sa nepožadujú nadtú školu, kam váš prvák nastúpi.
bytočné informácie. Naopak, ak sú tam
Zápisy sa spravidla oznamujú v otázky typu, čo vaše dieťa rado robí,
miestnych médiách. Často sa konajú v svedčí to o záujme školy. Keď má dieťa
pracovný deň i v sobotu. Závisí to od dvoch rodičov, obaja musia byť prítomdohody zriaďovateľov a ich škôl. Dobrá ní a musia podpísať súhlas so zápisom.
škola by mala mať informáciu o zápise Preukazujú sa škole OP a rodným lisvčas aj na svojom webe s informáciami tom dieťaťa, v prípade cudzincov aj
o priebehu.
povolením na pobyt. Ak budú žiadať o
Dieťa si na zápis nemusí nič brať. odklad, musia priniesť potvrdenie od
Škola by mala pripraviť všetko, čo bude odborníka a vypísať žiadosť o odklad.
dieťa potrebovať. Pri zápise sa mu veRozhodnutie o prijatí sa realizunujú učiteľky I. stupňa, robia s ním je prostredníctvom e-schránky, resp.
rôzne úlohy, hry, vedú rozhovor. Neraz klasickou poštou. Škola dokáže prijatia
je prítomný špeciálny pedagóg. Peda- spracovať do 2-3 týždňov. Zbytočné pregógovia si tak vytvárajú obraz o dieťa- dlžovanie znervózňuje rodičov. Zápis
ti z interakcie s ním. Môžu na základe sa môže v prípade voľnej kapacity reanej odobriť/vyvrátiť zámery rodičov o lizovať aj dodatočne. Rodič môže aj po
odklad. Má to však iba odporúčací cha- doručení rozhodnutia zvoliť inú školu,
rakter. Učitelia by nemali dieťa vysta- no je dobré oznámiť to pôvodnej škole,
vovať zdĺhavým rozhovorom, zložitým aby mohla prijať ďalších v poradí.
skúškam či nútiť ho k činnosti, ktoré
nevie alebo v momente zápisu nechce
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
vykonať. Nemali by však na základe
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služby, zamestnanie, kultúra

PREšovsko

Prijmeme do pracovného pomeru

HĽADÁME PRACOVNÍKA

príjme

ALEBO ZOBERIEME PARTIU ŽIVNOSTNÍKOV

údržba, nastavovanie stroja,
hrubá mzda od 580€, Veľký Šariš

Práca v Prešove. Platíme načas.
83-0002

83-0044

VOLAJTE: 0907 616 524

Práca v Holandsku

Sprostredkovanie opatrovateľskej

práce v Rakúsku už 15 rokov

VYUČENÝ OBKLADAČ
Podmienky: Znalosť nemeckého alebo holandského
jazyka, prax v zahraničí najmenej 5 rokov,
VP skupiny "B", Živnostenský list

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

vykonanej práce od 7,61€/ hod. + príplatky.

PLAT: od 6,00€/hod.

tel.: 0917 393 957

84-0005

0904 996 772

83-0037

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

presovsko.sk

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
99-0013-2

0905 719 145

Personálna agentúra VIP MEDICO, s.r.o.
ponúka prácu pre opatrovateľky do Nemecka

VIAC NA
KONTAKTNÝCH ČÍSLACH:

0948 719 494
0948 688 777

● slovenská pracovná zmluva
● potrebná znalosť nemčiny
● základný turnus 1 mesiac
● kurz nie je podmienkou
● možnosť dopravy aj na faktúru

nabor@vip-pflege.eu
www.vip-pflege.eu

94-00014

0944 535 568

ZATEPĽOVAČOV
MURÁROV

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

85-0064

Miesto práce: Dubovica 426, 082 71 Lipany
Nástup do práce: ihneď
Pracovný pomer na dobu neurčitú
so skúšobnou dobou 3 mesiace.
Platové podmienky: 1200,00 € v hrubom

85_0094

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

Príjmeme na prácu v SR

Spoločnosť z PO

Tel. kontakt: 0903 620 470

83-0007

ÚČTOVNÍČKA (PODVOJNÉHO) ÚČTOVNÍCTVA,
MIEZD A PERSONALISTIKY (S PRAXOU)

Biorezonančné vyšetrenie celého tela 12 eur

Prešov, Nám. mieru č. 1, Dom kultury č.dverí 116

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

Do pracovného pomeru prijmeme
zamestnanca na voľnú pracovnú pozíciu:

TEST ZDRAVIA

Objednajte sa na:

Ponúkame:

 Pri splnení normy je odmena 9€/hod.

· Práca v automobilovom priemysle
· Výroba klimatizácii
· 8 hodinová trojzmenná prevádzka
ÐÐ+MƢLMQƄÐNP?AMT?ƄÐL?Bı?QW
· Ubytovanie a doprava
ÐÐÐÐX?@CXNCıCLĖÐ?ÐFP?BCLĖÐ˿PKMS
àà-LPHVQRGBJBàMO>@LSKiàL?IBȵBKFBà>àL?RS
àà-OȚ@>àSELAKȚàJRȇF àȇBKVà>GàMOBàMȚOV

0908 914 180

NA ROVNANIE OCEĽOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ PLAMEŇOM

 spoluprácu na živnosť
 odmenu závislú od množstva a kvality

OPERÁTOR VÝROBY
)& ß/ß!àȴ/

Kontakt:

ROVNAČOV

Požadujeme:
 manuálnu zručnosť, presnosť a precíznosť
 preukaz D-G2 - rovnanie plameňom
 prax v strojárskej výrobe
83-0046

Kontakt: 0948 270 883

66-0023

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

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

MURÁROV

DO POTRAVINÁRSKEJ VÝROBY
0918 692 692

7

Kompletné rekonštrukcie:
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85_0090

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

57-0003-1

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

9
ZIMNÉ
ZĽAVY
do 10%

PREDAJ DREVENÝCH
BRIKIET RUF

100%
61_0010

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

VODONEPRIEPUSTNÁ A
PAROPRIEPUSTNÁ OMIETKA
S VYSÚŠACÍM EFEKTOM
STROJOVÉ

Na úplnú hydroizoláciu pivníc, šácht
a podzemných stavieb od podzemných vôd.

OMIETKY - POTERY
CENOVO DOSTUPNÉ
IDEÁLNE a RÝCHLE RIEŠENIE
PRE VÁS.
Mobil: 0951 262 644

Rekonštrukcia omietok starých budov a navlhnutých stavieb
(odoláva nielen vode, ale aj liadkovým
soliam - výkvetom)

BURZA KAPUŠANY PO
POZVÁNKA:

Izolácia soklových častí novostavieb proti podzemnej vode

V nedeľu 16. februára od 7.00 do 10.00 hod.

Hydroizolácia kúpeľní, sprchovacích kútov

VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽIEK

WWW.REGIONPRESS.SK

Sme maximálne
ﬂexibilní a časovo
dostupní

Hydroizolácia betónových vaní nadrozmerných veľkostí,
bazénov a pivníc

KVALITA

EKOLÓGIA

REFERNECIE

www.rbl-trade.com

IZONIL ZAKÚPITE U NÁŠHO PARTNERA PIL-STAV
V SABINOVE A PREŠOVE. Viac na www. pilstav.sk

85_0058

79-0038

aj z líšok, kôz, oviec...

Info: 0905 350 531, Kožušníctvo Jamník, www.mtl.sk

Zabránenie zatekania vody medzi poschodiami

LIBRABIS BEZPEÈNOSTNÉ DVERE
Slovenská
norma

Elegant
orech

Hladké
javor

Tri pásiky
mahagón

V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT
OBHLIADKA ZDARMA

Mobil: 0951 262 644 I Email: martin@zakutansky.sk

ZVUKOVÁ A TEPELNÁ IZOLÁCIA

AKCIA 698€ dvere s montážou
Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

Certifikát
od národného
bezpeènostného
úradu.

S
www.LIBRABIS.sk

PREŠOV, ZOC MAX, Vihorlatská 2A

9 bodov zamykania
gu¾a k¾uèka
6ks k¾úèov
nerezový prah
ANTIPANIC k¾uèka
zvuková a tepelná
izolácia
nová zárubòa

0918 874 969

84-0007

bezpečnostné dvere

Odovzdanie
v dohodnutých
podmienkách
a termínoch

Používame
moderné
stroje.
Snažíme sa
klásť dôraz
na precízne
a presné vykonanie práce.
61:30

1 tona - 170 €
10 kg - 1,90 €

www.zakutansky.sk

87-0006

PREšovsko

PO20-06 strana-

9
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Najčítanejšie regionálne noviny

Elektronicky už len v pondelok

Slabo sme kričali

O hlasovací preukaz, ak plánujete voliť
v inej volebnej miestnosti ako v okrsku v mieste vášho trvalého bydliska,
máte možnosť požiadať elektronicky
najneskôr v pondelok, desiateho februára.

Profesor Vladimír Krčméry hovorí,
že sa hanbí pozrieť na Ježiša na kríži, keď si spomenie, že ho ľudia ukrižovali. Nekričali dosť nahlas a oni
prepustili Barabáša a umučili Ježiša.

Na využitie elektronických služieb budete potrebovať:
- občiansky preukaz s čipom (eID kartu) a
bezpečnostný osobný kód (BOK),
- čítačku čipových kariet,
- nahraté podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu, cez ktoré vytvoríte
kvalifikovaný elektronický podpis (KEP),
- nainštalované aplikácie na prihlásenie,
podpisovanie a ovládač k čítačke čipových kariet.
Ešte stále však môžete aj po desiatom
februári žiadať o vydanie hlasovacieho
preukazu osobne, alebo splnomocnenou
osobou.
Podmienky a spôsob požiadania o
hlasovací preukaz:
- osobne v čase úradných hodín obce/
mesta trvalého pobytu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb,
- splnomocnenou osobou najneskôr posledný deň pred konaním volieb, (je potrebné úradne overené splnomocnenie,
splnomocnená osoba potvrdzuje prevza-

tie preukazu svojím podpisom).
Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo
domu), prípadne korešpondenčnú adresu
osoby, ktorá žiada o hlasovací preukaz.
Splnomocnenie obsahuje meno a
priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo
domu) splnomocniteľa, rovnako obsahuje
aj meno a priezvisko, číslo občianskeho
preukazu a štátnu príslušnosť osoby, ktorá je splnomocnená na prevzatie hlasovacieho preukazu za splnomocniteľa.
Pamätajte vopred na to, že voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky sú
dňa 29. februára, teda v čase striedania
sa jarných prázdnin vo viacerých regiónoch Slovenska. Predpoklad, že sa budete
nachádzať v tom čase inde, ako v mieste
trvalého bydliska, je teda vysoký.

» red

Nestačí stáť na správnej strane. Treba niečo urobiť. Zastali sme sa človeka,
keď ho nespravodlivo prenasledovali
mocní v práci alebo v spoločnosti? Prečo
sme boli ticho, keď sme videli rozkrádať
podnik alebo štát? Ľudia boli ticho, keď
pochodovali fašisti po uliciach aj keď
komunisti mávali červenými zástavami.
Proti zlu sa treba postaviť.
Potrebujeme urobiť tri veci:
1. Vzoprieť sa tým, ktorí nám ukradli štát
- tým, ktorí slúžia mafii a oligarchom v
pozadí.
2. Prevziať moc, potrestať ich a zoštátniť
majetky, ktoré im nepatria.
3. Už sa nespoliehať „na tých hore“ a začať
zdola budovať komunity a aktivity na obnovu našej krajiny.
Pohybujem sa v troch druhoch
komunít. V tej prvej robíme inovácie.
Premieňame nápady na nové produkty,
služby a biznis modely. Bez dotácií a eurofondov. Sieť ľudí, ktorí rozumejú novým
trendom, technológiám, materiálom,
dizajnu, konštrukcii, výrobe, logistike,

financiám, marketingu a obchodu. Druhá
sieť pomáha ľuďom na okraji vrátiť sa do
života, nájsť si svoje miesto, kde môžu byť
znovu užitoční a žiť dôstojný život. Sú v
nej mladí aj starí. Modlia sa a pracujú. Tretia komunita prepája kresťanských podnikateľov. Vzájomne si pomáhajú radami,
zdrojmi, ale hlavne vierou, že podnikanie
je povolaním a ich tichým spoločníkom je
Boh. Pomoc potrebujú tí, čo padajú, ale
aj tí, ktorí sú hore a myslia si, že im pád
nehrozí. Jedných ohrozujú chudoba, bezmocnosť a poníženie, druhých peniaze,
moc a sláva. Tí prví sú na tom lepšie.
Máme slobodu voľby. Každý deň sa
môžeme rozhodnúť ako chceme. Okrem
rozhodovania však máme aj možnosť
rozlišovania, či pôjdeme po ceste s Bohom alebo bez Neho. Sme na križovatke.
Ak nevymeníme na Slovensku vládnu
garnitúru za slušných
odborníkov, tak sa
budeme z problémov
vyhrabávať
ešte
niekoľko generácií.
A naše deti a vnúčatá
nám budú vyčítať,
že sme slabo
kričali.

» Ján Košturiak

33-0012
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Richard

SULÍK

Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
Východniari si do parlamentu zvolili „svojich“, tí sa na nich vykašľali

Pán Sulík, predstavili ste svoj
vynovený program, riešení v
ňom je jednoznačne najviac zo
všetkých strán. Nie je to len predbiehanie, kto bude mať viac? Ten
program je taký rozsiahly, že ho
málokto bude čítať celý.
Počítame s tým, že dôchodcov,
budú zaujímať najmä sociálne služby a penzie. Mladých zas možno bývanie, príspevky pre mladé rodiny,
zlepšenia pre študentov. Zamestnávateľov riešenia, ktoré ich odbremenia od papierovačiek a kadejakých
povinností a poplatkov. Preto je ten
program aký rozsiahly, lebo je dôkladný. Rozsah svedčí o prepracovanosti a pripravenosti. My si totiž do
programu nepíšeme len ciele, ktoré
sú určite dôležité, ale najmä kroky,
akými sa k nim dostaneme. Presný postup, presné znenie, často až
v legislatívnej podobe. Strana SaS
je v politike viac ako desať rokov a
presne vieme, že prázdne sľuby bez
konkrétnej predstavy, ako ich dosiahnuť, sú nanič.

Napríklad?
Nesľubujeme desiatky tisíc nájomných bytov ako iné strany, pretože
ich nemá kto a za čo postaviť. Sľubujeme však, že staviteľom rozviažeme
ruky a zmeníme stavebný zákon tak,
aby bol spravodlivý. Plus zmeníme
pre samosprávy tak, aby mohli stavať nájomné byty ľahšie. Koľko bytov

Hlavným bodom pre východ je
konečne prestať rozprávať o diaľnici
do Košíc a namiesto toho ju postaviť.
Vyrátali sme, že ak by sme o tom
mohli rozhodnúť my, po diaľnici by
sa jazdilo približne v roku 2026. Infraštruktúra je základ a vlády ju doteraz trestuhodne zanedbávali. Ďalší problém je práca. Vláda podporila
pár pracovných miest, ale len vďaka
umelým dotáciám a mnoho z nich sa
udržalo práve len tak dlho, kým tiekli vládne peniaze – a potom zanikli.
Toto nie je systematický prístup. Prečo automobilka Jaguar išla do Nitry,
keď východ ju potrebuje ako soľ?
Už keď niečo vláda takto masívne
podporí, prečo nie v tejto časti Slovenska, aby mali ľudia poriadne zamestnanie a aby sa zdvihla životná
úroveň? Hnevá ma, že pred voľbami
ľuďom kandidáti z východu – Paška,
Raši, Žiga.... nasľubovali hory, doly a
po voľbách sa na nich vykašľali. Nečudujem sa, že teraz hádžu všetkých
politikov do jedného vreca.

vyjde, toľko vyjde, dnes nie je možné
Na realizáciu riešení potrebupovedať, koľko ich bude. Hnevá ma jete byť súčasťou vlády. Kombitakéto nebezpečné zavádzanie.
nácie rôznych strán však nevyzerajú ružovo a popredné priečky v
Na ktoré oblasti sa teda zame- prieskumoch obsadzujú populisriava váš program? Ktorých rieše- ti. Dokážete sa s nimi dohodnúť aj
ní je najviac a prečo práve 1144?
vy, známy pragmatik?
Tak to vyšlo. Na programe pracoS predstaviteľmi opozície sa strevali stovky ľudí, šperkovali sme ho távame pravidelne a vychádzame
do dokonalosti s najlepšími odbor- spolu dobre. Všetci si uvedomujeme,
níkmi zo snáď všetkých oblastí ži- že základ je vymeniť Fica a nedovota a konzultovali s ľuďmi priamo voliť Kotlebovcom, aby narobili na
z praxe. Venujeme sa najmä spravodlivosti, aby sme odtiaľ konečne vyprášili sudcov, ktorí dopustili tento
nehorázny stav v justícii, rovnako
zdravotníctvu, o tom ani netreba
veľa rozprávať. Treba konať, na Slovensku kvôli rozkradnutému zdravotníctvu umierajú ľudia! Je strašné,
ako ďaleko sa to dostalo. Riešime
školy, aby naše deti nepatrili k najmenej vzdelaným v Európe.
Časť programu vraj venujete špeciálne východu a vyrovnávaniu regionálnych rozdielov. Čo ste si pre
nás pripravili?
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Slovensku to, čo narobili v Banskej
Bystrici, keď bol županom. Tam sa
krásne ukázali tie jeho bláboly a
to, že sľuby nevie plniť. Po voľbách
budeme spolupracovať so všetkými okrem Smeru, pretože rozkradli
kompletne celú krajinu a všetko,
čo nie je priklincované, SNS, ktorá
mala nástup ku kradnutiu dokonca rýchlejší ako Smer a s Kotlebom,
lebo rozpráva úplné hlúposti, sľubuje vzdušné zámky a navyše má na
kandidátke fašistov. Nie, ďakujeme,
neprosíme.
Práve predstavitelia týchto
vami menovaných strán často
strašia, že SaS zruší vlaky a obedy
zadarmo alebo zníži či dokonca
zruší dôchodky... je to pravda?
(smiech) Ani omylom. Je to len dôkaz, že im nevyhovujeme a ani sa im
nečudujem, lebo jediní s nimi vieme
urobiť poriadok. Sociálne balíčky
Smeru sú nespravodlivé a nefungujú. Nič nie je zadarmo a napríklad
nie všade chodí vlak, tak prečo
dotujú len vlaky? Rozhodli sme sa
namiesto „zadarmo“ zaviesť veľké
zľavy, konkrétne lístok za 1 euro, ale
tak, aby platil aj na autobus. Alebo
obedy zadarmo? Dodnes mi píšu
nešťastné mamičky, že to je jeden
chaos, prihlasovanie, odhlasovanie,
a že čo keď dieťa obeduje doma... hotové patálie. Namiesto toho zvýšime
daňový bonus na dieťa, aby sa rodičia mohli sami rozhodnúť, na čo peniaze použijú.

03-0171 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 strany Sloboda a Solidarita je známy svojou priamosťou
a tým, že povie pravdu, nech je akákoľvek. Servítku si nebral ani pri rozhovore pre REGIONPRESS o tom, čo
východ potrebuje, aby odtiaľ prestalo odchádzať tak veľa ľudí, a aby sa
tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť.

Každý kandidát do Národnej rady má svoje srdcové témy, ktoré
sa bude snažiť presadzovať v prípade zvolenia. Ktoré sú tie moje?
Som architekt, preto chcem byť v Národnej rade aj hlasom
životného prostredia. Budem tiež podporovať a presadzovať:
Aktualizáciu stavebného zákona a ochranu pamiatok.
Pre jednoduchšie vybavovanie stavebných povolení potrebujeme aktualizovať stavebný zákon.
Podpora aktívnych občanov. Podporme tých občanov, ktorí sú
aktívni v občianskom živote a vytváraju hodnoty.
Viac peňazí a kompetencií pre obce. Dokončme decentralizáciu
štátnej správy. Viac peňazí a kompetencií pre obce znamená
viac demokracie a skutočnú podporu regiónov. Čím bližšie sú
peniaze k občanom, tým je lepšia kontrola.
Spravodlivý štát a volebný systém. Spravodlivý štát znamená
funkčné súdnictvo a zásadový boj s korupciou.
Spravodlivý volebný systém je taký, kde
neprepadne ani jeden hlas a každý región
má svoje zastúpenie v NR SR.
Žiadne nové dane. Potrebujeme zastaviť
rozkrádanie štátneho majetku, nie nové
dane pre občanov a podnikateľov.
Hlas pre KDH a Miloslava Olejára je
zároveň hlasom pre podporu rodín.
Aj vy môžete rozhodnúť.
Už 29. februára.

Miloslav

OLEJÁR

Je to neuveriteľné, ale rastlinu s tak
blahodarným účinkom na zdravie u
nás pestujeme nanajvýš ako krmivo
pre dobytok či lesnú zver.
V skutočnosti je to Slnečnica
hľuznatá. Vysoká rastlina so žltými
kvietkami, podobnými slnečnici.
Podporuje imunitné funkcie organizmu, má pozitívny vplyv na zažívanie, je vhodná pre diabetikov,
zlepšuje totiž citlivosť voči inzulínu.
Upravuje hladinu HDL a VLDL cholesterolu správnym smerom. Znižuje hladinu triglyceridov v krvi a pečeni.
Topinambur je vhodný aj pri diétach. Jeho pravidelná konzumácia má
výrazný protireumatický účinok, mierni žlčové koliky – uvádza činnosť žlčníka do harmónie s ostatnými orgánmi.
Čistí črevo, pomáha tiež pri potrebe
odvodnenia organizmu. Topinambury
majú tiež preukázateľný protiastmaticky účinok.
Ľudia u nás ešte nechápu ich zdravotný význam a zabúdajú na ne, lebo
im cenou konkurujú zemiaky. V iných
krajinách sa však dostávajú veľmi často
do kuchyne a to hlavne u diabetikov,
pre ktorých je to doslova poklad. Jedlá
časť – hľuzy, sa zberajú neskoro na jeseň, alebo aj v bezmrazivej zime či až
skoro na jar. Sú veľmi výživné a zdravé
a zaslúžili by si u nás väčšiu pozornosť.

Sú obľúbené v Arabských kuchyniach,
v južnom Francúzsku, v Spojených štátoch amerických.
Na zmiernenie astmatických ťažkostí sa môže použiť sirup, pre ostatné
indikácie je doporučovaná šťava kombinovaná z čerstvých štiav mrkvy, topinambur a zeleru alebo petržlenu.
Potrebujeme:
250 g čerstvej mrkvovej šťavy
100 g čerstvej šťavy z topinambura
25 g čerstvej šťavy zeleru pre mužov
alebo petržlenu pre ženy
Toto množstvo je pre dávku na jeden deň, ktorú pijeme po malých dúškoch počas dňa. Jej účinkom sa zlepší
látková výmena, je pritom výživná a
prečisťuje organizmus.

» red

33-00019
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Topinambur,
alebo „židovský zemiak“

61_0020

Moje témy
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je o mne známe, že cestujem po Slovensku nielen
pred voľbami, ale počas celého roka. Mám mnoho
priateľov na východe a často navštevujem voličov v
mestách aj dedinkách. Posledné týždne sa však stále
častejšie stretávam s otázkami, či je pravda, že budeme
siahať na dôchodky, keď bude SaS súčasťou vlády.
Žiadne dôchodky nebudeme rušiť, zdaňovať ani
znižovať. To sú úbohé reči našich konkurentov, ktoré
týmto kompletne vyvraciam a sľubujem, že dôchodkov
sa nijako negatívne nedotkneme. Samozrejme, ponecháme aj vianočné dôchodky. Riešenia, ktoré navrhujeme, nepripravia nikoho zo súčasných dôchodcov ani
o jeden cent.
Práve naopak – plánujeme zaviesť tzv. Seniorcard,
zľavovú kartu pre dôchodcov, ktorá vám príde priamo
domov, ak ste dovŕšili dôchodcovský vek.
Vďaka tejto karte budete mať zľavy, ktoré vám prináležia ako človeku, ktorý celý život pracoval a tvoril
hodnoty. Nebudete musieť nič žiadať, vybavovať ani
platiť, a budete mať zľavy na cestovanie vlakom aj autobusom (napríklad lístok za 1 euro), MHD, ubytovanie,
bývanie, kultúru (kiná, divadlá, galérie...), knižnice,
účty za energie, domáce spotrebiče, stravu v jedálňach,
liečebné pobyty či diaľničné známky. Mnohé firmy sa
určite pridajú, pretože to bude pre nich
skvelá reklama.
Milí seniori, 29. februára sú voľby. Dôverujeme vám, že vo voľbách
sa rozhodnete správne a nedáte sa
oklamať.

Richard Sulík
predseda SaS
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Vysoké Tatry pripravujú pre domácich i návštevníkov prekvapenia

Čo pribudne v meste Vysoké Tatry
Tretí januárový týždeň sa v Starom
Smokovci zišla porota zložená zo
zástupcov mesta, nezávislých autorít a spoločnosti TMR, aby spoločne vybrala najlepšie projekty,
ktoré Tatrám, Tatrancom a návštevníkom našich veľhôr pomôžu.

premostení. Vďaka tomu bude možné
sprístupniť túto lokalitu obyvateľom
mesta a návštevníckej verejnosti nielen pre beh na lyžiach v zime, ale aj pre
krosové behy, či horskú cyklistiku v lete.

Vyhrnúť si rukávy

Práve fakt, že o úspešnosti projektov
O grant z programu Pre lepší život v rozhodujú domáci je podľa riaditeľa
Meste Vysoké Tatry sa tento rok uchá- horských stredísk Vysoké Tatry Dušana
Slavkovského veľkým prínosom. „To, čo
dzalo až 28 projektov.
Tatry a Tatranci najviac potrebujú vedia
Zastúpenie medzi žiadateľmi mali najlepšie posúdiť domáci. Usmernenie
občianske združenia, šport, cirkev, kul- z ich strany je teda pre úspešnosť protúra, či vzdelávanie. Komisia vybrala jektov veľmi dôležité,“ povedal. „Máme
osem projektov, ktoré by mali byť zrea- spoločné názory, výsledok bol teda
lizované v priebehu tohto roka. Celková jednoznačný. Ak sa väčšina zhodne na
suma príspevkov pre rok 2020 predsta- projekte, je jasné, že má predpoklady
vuje 20 193 eur. Do Tatier tak pribudnú stať sa úspešným. Už je to iba v rukách
výstroje na bežecké lyžovanie pre deti, žiadateľov, aby ich dotiahli do konca,“
časomiera pre lyžiarsky klub, dvojse- doplnil Jozef Janiga, riaditeľ Horskej zádadlové sane, či altánok v Materskej chrannej služby.
škole vo Vyšných Hágoch.
výlety, v spolupráci s nosičskou legendou Martinom Maličkým vznikli nádKyslíkovci spájajú deti
Pre bežcov na lyžiach
Prostredníctvom handrových bábik herné fotografie Kyslíkovcov na cestách.
Pri osade Tatranská Polianka by ŠKP – Kyslíkovcov chce Občianske združeVysoké Tatry rád urobil terénne úpravy nie Tatranskí Kyslíkovci opäť vytiahnuť Totémy k pamiatkam
športového areálu a tratí pre beh na ly- deti do prírody, naučiť ich všímať si svoV rámci mesta Vysoké Tatry máme
žiach. Doteraz ho členovia klubu upra- je okolie, ochraňovať prírodu, správne veľké množstvo historických pamiatok
vovali svojpomocne. Snahou je zefek- sa v nej pohybovať a pomáhať jeden a pamiatkovo chránených objektov.
tívniť úpravu lyžiarskych tratí aj pri druhému. Žiaci zo ZŠ Vyšné Hágy od Snahou je priblížiť okoloidúcim histomenšom množstve snehu vyrovnaním roku 2017 píšu o Kyslíkovcoch príbehy a rické hodnoty daných objektov formou
terénu a nerovností, dovybudovaním básne, berú ich so sebou na exkurzie a totémov, ktoré budú umiestnené obďa-
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leč týchto objektov – tak, aby nezasahovali do ich architektúry, no zároveň, aby
boli prístupné verejnosti. Pôjde o asi 150
centimetrov vysoký masív z dreva, ktorý
bude umelecky opracovaný za použitia
ornamentov z prírody, histórie a ľudovej
kultúry goralov, pričom v úrovni cca
120 – 130cm od zeme by sa nachádzala
„platňa“ s umiestnenou informáciou o
pamiatkovej hodnote objektu v našom
a anglickom jazyku.
red

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

14 RôZNE / iné

02 AUTO-MOTO / iné

»KÚPIM VZDUCHOVKU VZ35,47 (opakovačka na guličky) 0910 419 469
»Kúpim mlynček na mäso
na 380 V, vyrobený v Gelnici. Ponuky na číslo telefónu
0915 158 037
»Kúpim gramofónové platne 0911 565 876
»Kúpim staršie obrazy
sloven. a maďar. maliarov.
0903 617 901
»Kúpim vojenské veci do
r.1945 šable bodáky odznaky a iné 0940 209 657
»Kúpim gramofónové platne 0911 565 876
»Kúpim hodinky OMEGA,
bodáky, nem.helmy, staré
vojenské pracky, strieborné a zlaté mince 0907 166
358
»Kupim hodinky Schaffhausen. tel. 0944 137 683
»Kúpim staré odznaky, mince, hodinky. 0907 910 755
»Kúpim medaile vyznamenania šable dýky odznaky
slovenský štát rok 19391945 0905 133 241

»Mám 40r. som slobodný
šarmantný muž z PO ktorý by
rád spoznal partnerku na zoznámenie a spoločný vzťah
moje číslo 0908 253 435

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Zoberiem ženu do podnájmu okolie PO 0940 795 952

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Chcete predať nehnuteľnosť? Kúpim v hotovosti.
Tel. 0948 068 938

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.
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15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

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.

NOVÝ KURZ OTVÁRAME
17. - 18. FEBRUÁRA 2020
83-0056

WWW.AUTOSKOLA-ARENDAC.SK

trofejeeu@gmail.com

46-0017

tel. 0940 723 073

SPŠ STROJNÍCKA, DUKLIANSKA 1, PREŠOV,
0915 935 363, 0948 278 847

prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

od 850 eur do 1300 eur

NÁJDEME PRÁCU

Skladový pracovník od 765 € brutto

KAŽDÉMU

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

0800 500

091

www.konstrukter.sk

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné

85_0074

32-0002

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

KA

Á INFOLIN

BEZPLATN

�� ����

pracovné pozície v ČR

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

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

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

"
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600 000
Stannah
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0800 162 162
www.stannah.sk

52-0013
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AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

ROZHODNI.TO
www.rozhodni.to

ZMEŇTE S NAMI SLOVENSKO!
Spúšťame najväčšie online
referendum v histórii Slovenska!
30 rokov politické strany ignorujú dôležité problémy, ktoré trápia
všetkých ľudí bez ohľadu na to, koho volia alebo nevolia. 30 rokov
sa politici napríklad bránia zavedeniu hmotnej zodpovednosti,
hoci 2 milióny ľudí ručí v práci za akúkoľvek škodu. 30 rokov nie
sú schopní zabezpečiť, aby mnohí chorí ľudia na rakovinu nečakali na operáciu mesiace.
Nastal čas buchnúť po stole a urobiť poriadok! Rozhodli sme
sa urobiť niečo, čo v slovenskej politike nemá obdobu. Pozvali sme voličov všetkých strán, ako aj nevoličov, aby rozhodli
o tom, ktoré riešenia má naše hnutie OĽANO presadiť do budúceho programu vlády. Ľudia tak historicky prvýkrát môžu
priamo rozhodnúť o programe vlády. Áno, iné politické strany sú z toho nervózne - vraj ľudia nemajú čo rozhodovať, vraj
ľudia majú len voliť a nechať na politikov, nech rozhodnú oni.
Hlúposť - naša ústava priamo hovorí, že ľudia sa môžu podielať
na moci aj priamo.

Tu je prvých 11 otázok, pri ktorých sa budete
môcť vyjadriť, či ste ZA alebo PROTI:
1. Súhlasíte s tým, aby bola zavedená hmotná zodpovednosť
politikov?
2. Súhlasíte s tým, aby ľudia, ktorí usvedčia korupčníka, získali
odmenu 50% z danej sumy?
3. Súhlasíte s možnosťou bezplatného telefonického
a internetového objednávania k lekárovi?
4. Súhlasíte so zavedením povinnosti vykonať operačné zákroky
pri nádorových ochoreniach do 14 dní od indikácie operácie
klinickým onkológom?
5. Súhlasíte s tým, aby štát poskytoval študentkám a pracujúcim
matkám tehotenský príspevok vo výške 200 eur od štvrtého
mesiaca tehotenstva?
6. Súhlasíte s tým, aby deti, študenti, dôchodcovia a vozíčkari
mali bezplatnú dopravu vo vlakoch, autobusoch a MHD?
7. Súhlasíte s povinnou škôlkou pre deti z rizikového rodinného
prostredia (osady, drogovo závislí ...)?
8. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedla povinnosť platiť faktúry v
takom poradí ako do ﬁrmy prišli ?
9. Súhlasíte s tým, aby zmena v podnikateľských zákonoch
platila vždy len od 1. januára?
10. Súhlasíte s tým, aby každý, kto sa zúčastní parlamentných
volieb získal 10% zľavu zo všetkých poplatkov štátu?
11. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedlo aj elektronické hlasovanie
vo voľbách pre ľudí, ktorí sú v deň volieb mimo bydliska či
Slovenska?
Ďalšie otázky vám predstavíme v sobotu 8. februára.
Počas víkendu predstavíme aj celý náš program.

JE TO NA VÁS!
0½TQFPÅJNCUQXCPKGUC\CêPG
X|UQDQVW8.2.2020 na

www.rozhodni.to
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Pripravili sme niekoľko zásadných otázok o tom, ako by malo Slovensko ďalej fungovať. Prvú časť sme zverejnili uplynulý víkend.
Zvyšok vám predstavíme už v sobotu a spustíme najväčšie online
referendum v dejinách Slovenska. Jeho výsledky budú našou podmienkou vstupu do novej vlády. Rozhodnite už teraz, ako sa bude
Slovensko vyvíjať po nasledujúcich voľbách! Toto je prvá príležitosť od revolúcie, aby po voľbách konečne neprehral nikto.

