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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 45 115 domácností 

PRESOVSKO
SABINOVSKO

č. 10 / 6. marec 2020 / 24. rOčNÍK

PREDÁM STAVEBNÚ PARCELU
V KENDICIACH 16 ar.

V MARCI 5000€ ZĽAVA. POZRI BAZOŠ. 
0905 145 220
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Prenájom 
FASÁDNEHO LEŠENIA 
pre rodinné a bytové domy

0905 890 747
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ELMART
SVIETIDLÁ - ELEKTRO

ELEKTROINŠTALAČNÝ
MATERIÁL

SVIETIDLÁ

VENTILÁTORY

OHRIEVAČE, KONEKTORY

ANTÉNY, DIGITÁLNE PRIJÍMAČE

LED ŽIAROVKY, PÁSIKY

NÁVRH OSVETLENIA

SLOVENSKÁ 32, Prešov
051/7724157,  +421 905 384 902, 
ELMART@CONDORNET.SK
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Priemyselný areál Šalgovík

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

0910 366 966   I   aja.presov.sro@gmail.com   I   www.ajanabytok-presov.sk
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Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov
Tel./fax: 051 7765 451, 0949 056 793

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

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 10. 03. 2020

ZIMNÁ AKCIA
VONKAJŠIE ŽALÚZIE -36%

VONKAJŠIE AL ROLETY -38%

INT. ŽALÚZIE IDS -52%
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Bukové palivové drevo
od 38 €

DOVOZ ZDARMA

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

od 55€

0917 722 447
sídlo Sabinov

kalejatransport@gmail.com

VÝKUP STARŠÍCH
VOZIDIEL

STAČÍ ZAVOLAŤ - PRÍDEME KEDYKOĽVEK
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INZERCIA

 

PRESOVSKO
SABINOVSKO

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

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

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

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Kúpeľná 3 
PREŠOV

Sabinov

Prešov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

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

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

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

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

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

DISTRIBÚCIA (45.115 domácností)

85
_0
14
4

»Predám Renault Megane 
Rv 1997 za 300 Eur. 0907 
920 238

»Kúpim Jawu,CZ, Simson 
môžu byť aj nepojazdné 
alebo len diely. 0949 505 
827
»KÚPIM staré motorky: JA-
WA-CZ, TATRAN, STADION, 
PIONIER, vozík za motorku 
PAV41 aj nekompletné ale-
bo diely. 0905 450 533

»Súrne predám dvojdom 
pre dve veľké rodiny, ihneď 
voľný. Záhorie, možné pra-
covné príležitosti.  0948 
121 468

»Chcete predať nehnuteľ-
nosť? Kúpim v hotovosti. 
Tel. 0948 068 938

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

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 
200

»Kúpim hokejové kartičky 
slovenskej extraligy 0908 
876 988
»Kúpim staré odznaky, vy-
znamenania, mince, hodin-
ky. 0907 910 755
»Kúpim tkané plátno, vre-
cia, kroje, šatky, sukne, sta-
rožitnosti, 0909 117 320
»Kúpim staré odznaky, min-
ce, hodinky. 0907 910 755
»Kúpim vojenské veci do 
r.1945 šable bodáky odzna-
ky a iné 0940 209 657
»Kúpim gramofónové plat-
ne 0911 565 876

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

»AHOJ HĽADÁM MILÚ USMIE-
VAVÚ PRIATEĽKU NA VOĽNÉ 
CHVÍLE...MÁM 56 SOM Z 
PO...VYSOK. ŠTÍHLY FARMÁR 
ZNAM. RAK BUDEM RÁD AK 
SA OZVEŠ NA 0944 227 624

Občianska
riadková
inzercia

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PO zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 2 dolu.
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Ak jej dáš dom ...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Všetko dobré, milí čitatelia,
asi ste čakali, že toto redakčné slovo 
venujem voľbám, ktoré má už týždeň 
Slovensko za sebou. Nie, nespravím 
to. Zameriam sa viac na úžasné a ne-
nahraditeľné ženy v našich životoch.

Sir William Gerald Golding bol 
anglický spisovateľ a básnik, nositeľ 
Nobelovej ceny za literatúru z roku 
1983. Počas druhej svetovej vojny slú-
žil v kráľovskom loďstve. Zúčastnil 
sa vylodenia v Normandii a na konci 
vojny sa vrátil k písaniu a vyučova-
niu. 

To na vysvetlenie. Pretože chcem 
citovať jednu jeho myšlienku: „Mys-
lím si , že ženy sú bláznivé, keď sa 
snažia vyrovnať mužom. Sú omnoho 
lepšie ako muži a vždy boli. Čokoľvek 
žene dáš, vždy to spraví lepším. Ak 
jej dáš dom, dá ti domov. Ak jej dáš 
potraviny, pripraví ti jedlo. Ak jej dáš 
úsmev, dá ti svoje srdce. Čokoľvek jej 
dáš, to znásobí a rozšíri. (Takže ak sa 
k nej správaš ako vôl, buď pripravený, 
že dostaneš kopu hnoja.).“

Svojrázny výrok, ale, myslím si, 
že v týchto dňoch sa mimoriadne 

hodí. Nechcem tu šermovať nejakou, 
žiaľ, sprofanovanou skratkou, ktorá 
nám pripomína, že my, muži si zas 
pripomíname význam žien v našich 
životoch a preto aj ich medzinárodný 
deň. Vybral som si túto tému ako ná-
met úvodníka preto, že si myslím, že 
je čo učiť sa od žien. Od mám, od sta-
rých mám, od manželiek a neraz aj 
od dcér či vnučiek. Vždy nás v nejakej 
životnej etape niektorá z nich dokáže 
prekvapiť. Niečím, čo sa nám zdá sa-
mozrejmé, no je to vlastne neuveriteľ-
ne výnimočné. Láskou, obetavosťou, 
pracovitosťou, starostlivosťou...

Deň, ktorý v kalendári patrí 
ženám, by sme si mi, muži, mohli a 
mali spomenúť na to, o čom píšem 
vyššie. A nielen v ten deň, ale to už 
je iná, veľká a mnohých mužov dosť 
zahanbujúca téma.

Milé naše čitateľky, 
vážené kolegyne, nao-
zaj a úprimne – s vďakou 
– všetko dobré vám!

S pozdravom
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

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

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

www.peknehroby.sk

ČISTENIE HROBOV
JEDNOHROB 65 €  
DVOJHOROB 100 €  

 KUPÓNNA ZĽAVU

DOPRAVA ZDARMA

OBNOVA PÍSMA 1/ZNAK

99
-0
04
3-
2

TM

TM
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

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

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0917 56 36 12
0911 60 20 40

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

Otvorené:
Po-Pia:
8-17
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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Renokom
 dlhá životnosť 
 výborná údržba
 žiadne nátery
 široký výber verných 
 napodobnenín dreva
 vhodné pre každé dvere
 a zárubne

MNOHO
DVERÍ
ČAKÁ
NA SERVIS

VÁM 
USPORÍ 
PENIAZE
ZA NOVÉ 
DVERE 
ALEBO 
NÁTER
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r�n� st���, �e��� �� n���

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

7. marca 1912 
polárnik Roald Amundsen zverejnil, že jeho výprava, ktorá sa vrá-
tila už v decembri 1911, dosiahla južný pól.

Výročia a udalosti
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TEPOVANIE

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE
bytov, domov, firiem

0905 186 136 AJ
VÍKENDY
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0915 709 909
0918 381 260      www.sergio.sk

Medzi všetkými ochoreniami nie je 
žiadne také, kde jeho držiteľ - pacient 
môže aktívne zasahovať do svojej 
liečby s takým úspechom ako práve 
diabetik. 

Na vývoji choroby a na stave metabo-
lickej kompenzácie sa samotný diabetik 
podieľa neuveriteľnými 75-85 percenta-
mi. Liečba spočíva v troch základných 
krokoch: diéta, fyzická aktivita a v prí-
pade potreby aj v užívaní liekov alebo 
podávaní inzulínu.  Navzájom sú neza-
meniteľné – tablety a inzulín nedokážu 
nahradiť nedodržiavanie stravovacích 
odporučení alebo fyzickú pasivitu.

Význam fyzickej aktivity je porov-
nateľný s liekmi, je prospešný a preto aj 
žiaduci pre každého diabetika. Nezávisí, 
či má pacient diabetes mellitus 1. alebo 2. 
typu, ani od toho, či je liečený „iba“ dié-
tou alebo diétou v kombinácii s tabletka-
mi alebo inzulínom.

Fyzická aktivita priamo ovplyvňuje 
metabolické parametre:

-
rý“ cholesterol,

cholesterol.

Ako cvičiť?

je jednoduchý - po jednorazovej fyzickej 
aktivite sa zlepšenie účinnosti inzulínu a 

udržuje maximálne 72 hodín  a potom sa 

cvičenia  tri či štyrikrát do týždňa dochá-

dĺžka fyzickej aktivity je 30-60 minút.Jej 
intenzitu možno určiť podľa vlastných 

-
-

siahnutá únava má byť 
mierna až stredná, ni-
kdy nie vyčerpávajúca.

Detailnejšie si o 
cvičení pre diabetikov 
napíšeme nabudúce.

Význam športovania pre diabetikov I

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

Často nadávame na tých hore, namiesto 
toho, aby sme sa za nich modlili. Teraz 
sa vymenia. Modlime sa za nich. 

Aby zjednotili svoje slová a činy, 
aby na seba menej kričali a viac sa počú-
vali.Modlime sa, aby ochraňovali naše 
deti, rodiny, starké a starkých. Aby nepo-
sudzovali ľudí podľa titulov, oblečenia 
a rôznych nálepiek, ale videli v ľuďoch 
bratov a sestry. Modlime sa, aby politici 
namiesto vládnutia viac slúžili, menej 
rozprávali a viac vnímali potreby obyčaj-
ných ľudí, ale aj odborníkov, ktorí vedia, 
ako opravovať svet. 

Prosme Pána, aby im dal múdrosť pri 
čistení chlieva a triedení zrna od pliev, 
aby nepustili k sebe rôznych vybavova-
čov a pokušiteľov, nepodľahli peniazom, 
moci, sláve a pýche. Modlime sa aj za 
tých, čo odchádzajú. Nech sú spravodlivo 
súdení, konajú pokánie a Pán im odpustí 
ich hriechy. Nech noví správcovia krajiny 
hľadajú to, čo je na druhom človeku dob-
ré a spája, nie to zlé, čo rozdeľuje. 

Bože, Ty si stvoril tento svet a vtla-
čil si do neho algoritmus lásky a dobra. 
Pomôž tým, ktorých si ľudia zvolili za 
správcov Slovenska, aby porozumeli 
princípom tohto sveta, aby pomáhali 
druhým, šírili pokoj, rozvíjali dôveru a 

spoluprácu. Nech sa všetko v tejto kra-
jine deje otvorene a čestne pred zrakmi 
všetkých občanov - riadenie štátu, ob-
chody, výberové konania, poradovníky 
v nemocniciach, školách alebo domoch 
sociálnych služieb. Pane daj, aby gene-
rácia po nás už nepoznala slová úplatok, 
korupcia alebo vybavovanie. Nech všet-
ko funguje tak, ako má. Nech si štátni 
úradníci uvedomia, že slúžia občanom a 
nech si občania vážia ich prácu a riadne 
platia dane. Nech prichádzajúci správ-
covia opravia diery na cestách, školy, 
nemocnice a úrady a my sa pokúsme 
opraviť naše srdcia a správanie - aby sme 
boli k sebe slušní a láskaví. Veď tí hore sú 
našim zrkadlom. 

Pane, vypočuj každodenné modlit-
by ľudí z tejto malej krajiny, aby sme sa 
nespoliehali, že tí hore za nás všetko 
vyriešia. Pomáhajme 
aj my pri oprave Slo-
venska. Naše Slo-
vensko  bude lepšie 
o toľko, o koľko a 
zlepší každý jeden z 
nás. Chráň nám ho 
Veľký, keď 
si ho stvoril 
malé...

Modlitba za nich

» Ján Košturiak

9. marca 1939 
sa uskutočnil Homolov puč, keď bola odvolaná slovenská vláda a 
vyhlásený výnimočný stav.

Výročia a udalosti 13. marca 1934 
vznikla slávna disneyovská postavička káčer Donald (Donald 
Duck).

Výročia a udalosti
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!

STROJOVÉ OMIETKY
a POTERY
Mail: info@ms-housing.sk

Tel.: 0948 328 900 
        0907 510 583
www.ms-housing.sk NAŠE PRÁCE NA FB:
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0948 283 110          
Prostejovská 9, Prešov
michnakstefan@gmail.com
www.michnakzaluzie.sk

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

 DVERE
 PROTIPEĽOVÉ SIETE

Michňák
Žalúzie
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ZĽAVY AŽ 
DO 40 % 

JR GROUP PREŠOV s.r.o., Prostejovská 4833/75, Prešov

0917 469 524
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VÝROBA OCEĽOVÝCH 
KONŠTRUKCIÍ
balkóny, brány, ploty a iné...

Masarykova 16, 080 01 Prešov      I   I  0905 597 181      I   I  0907 293 570
WWW.SHERLOCK-PRESOV.SK
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE

ISTOTA PRE TVOJ SVET
Blaško - FaP
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

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

AKCIA
BEZPEČNOSTNÁ VLOŽKA

ZDARMA
Akcia platí do 31.3.2020

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

1 tona - 170 €
10 kg - 1,90 €

PREDAJ DREVENÝCH 
BRIKIET RUF

Tel.: 0949 064 523
Mail.: stavbyvychod@gmail.com
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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

V prípade, ak vám niekto dlží peniaze, 
bez ohľadu na výšku dlžnej sumy, mô-
žete mu dať ešte šancu zaplatiť svoj dlh 
skôr, ako sa budete domáhať svojho 
nároku prostredníctvom súdnej cesty. 

Ide o inštitút predžalobnej výzvy. Ve-
riteľ ho môže využiť, ak je dlžníkov dlh 
už po lehote splatnosti, alebo bola uve-
dený vo vystavenej faktúre a aj napriek 
veriteľovej výzve sa dlžník zdráha za-
platiť vzniknutú pohľadávku. Každému 
veriteľovi možno odporučiť kontaktovať 
dlžníka prostredníctvom písomnej vý-
zvy a nie telefonicky, nakoľko telefo-
nickú výzvu je ťažké preukázať. Keďže 
zákon neustanovuje povinnosť takúto 
výzvu zasielať, je na uvážení každého 
veriteľa individuálne, nie je stanovený 
ani jej obsah, resp. povinné obsahové 
náležitosti. Z  obsahu predžalobnej vý-
zvy malo byť zrejmé, kto vyzýva koho, 
v akej veci, resp. o akú pohľadávku alebo 
záväzok ide, na základe akého právneho 
titulu vznikla, a  taktiež upozornenie 
danej osobe, že v prípade dobrovoľného 
a riadneho plnenia si bude osoba náro-
kovať splnenie prostredníctvom súdnej 
cesty. Veriteľ by mal v predmetnej výzve 
dostatočne špecifikovať dlžníka, a  tak-
tiež právny dôvod, na základe ktorého 
sa domáha splnenia záväzku od dlžní-
ka. V predžalobnej výzve môže byť dlž-
níkovi poskytnutá dodatočná lehota na 
splnenie jeho povinnosti. Jej dĺžka nie 
je zákonom stanovená, a preto je pone-

chaná na rozhodnutí veriteľa. Keďže sa 
predmetná výzva zasiela dlžníkovi až 
po termíne splatnosti jeho záväzku, tak 
má veriteľ právo aj na zákonné úroky 
z omeškania, a v prípade, ak mal s dlž-
níkom dojednané zmluvné úroky, tak 
si môže uplatňovať úroky dojednané 
v zmluve. Veriteľ si môže už v predžalob-
nej výzve nárokovať paušálnu náhradu 
nákladov spojenú s  uplatnením pohľa-
dávky vo výške 40 eur. Veriteľ má právo 
upozorniť dlžníka, že v prípade súdneho 
sporu si bude voči nemu uplatňovať aj 
náhradu trov konania, a to vrátane trov 
právneho zastúpenia. Predžalobnú vý-
zvu je najvhodnejšie zaslať doporučene 
spolu s doručenkou, aby mal odosielateľ 
preukázateľný dôkaz doručenia, v  prí-
pade súdneho sporu, nakoľko samotná 
doručenka je verejnou listinou, ktorá 
sa považuje za pravdivú, až do momen-
tu preukázania opaku. V  prípade, ak 
predžalobná výzva nebola dlžníkovi do-
ručená, tak sa vrátená zásielka neotvá-
ra, a v súdnom konaní ju otvorí až súd. 
Je na samotnom dlžníkovi, aby zvážil 
nepriaznivé dôsledky prípadného omeš-
kania so zaplatením dlžnej čiastky aj po 
doručení predžalobnej výzvy.

Predžalobná výzva

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

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

INZercIa
0905 719 145
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Téma týždňa

Stredné odborné školy

Remeslo má zlaté dno. Na Slovensku 
pociťujeme nedostatok niektorých 
povolaní. Sám povzbudzujem žia-
kov, keď si vyberú školu odborného 
zamerania namiesto gymnázia.

Predtým je potrebné zaujímať sa o 
povolania, po ktorých je dopyt. Isto, 
treba to skĺbiť aj s predstavami žiaka, 
aby sa nestalo, že sa bude moriť od-
borom, ktorý nebude vykonávať. Na-
šťastie sú školy rozmanité, dá sa vyse-
lektovať vysnený odbor.  

Stredná odborná škola (SOŠ) sa 
končí maturitou, teda možno ďalej štu-
dovať. Maturitná skúška pozostáva zo 
všeobecných a z odborných predmetov, 
tzv. odborná maturita. Práve odborné 
predmety sú základom štúdia. Napriek 
tomu musia žiaci SOŠ pri všeobecných 
predmetoch ovládať to isté, čo na gym-
náziách. V rámci štúdia žiaci SOŠ cho-
dia na praxe už od 1. ročníka. Pôsobia 
v organizáciách alebo vo firmách, ktoré 
sú blízke študovanému povolaniu. V 
posledných rokoch sa rozširuje tzv. du-
álne vzdelávanie, čím sa zabezpečuje  
intezívnejšia spolupráca školy a firmy, 
ktorá si pripravuje podľa svojho profilu 
potenciálne budúcich zamestnancov. 
Cieľom je, aby firmy získali „hotových“ 
zamestnancov.

V rámci stredného školstva máme 
aj trojročné odborné učilištia (OU), kto-
ré sa končia výučným listom. Často sa 

tieto školy spájajú so slabšími žiakmi, 
no treba si uvedomiť, že nie každé dieťa 
bude akademik. Okrem toho, OU ponú-
kajú odbory, ktoré denne potrebujeme. 
Ak by to niekoho odrádzalo, učilištia 
ponúkajú možnosť dorobiť si maturitu. 
Avšak v súčasnej dobe je maturita mi-
nimálna pracovná požiadavka. 

Do stredných škôl patria aj obchod-
né akadémie. Sú obľúbené, no treba sa 
vopred zamyslieť, aké je uplatnenie po 
ich ukončení, keďže vytvárajú relatív-
ne veľký počet absolventov zahlcujú-
cich pracovný trh. Je to však komplex-
nejšie štúdium aj so zameraním na 
jazyky, takže uplatnenie nemusí byť 
také zložité. Netreba zabudnúť na to, že 
na rozdiel od iných odborných škôl sa 
tu kladú nároky na matematické a eko-
nomické predmety. 

Máme aj hotelové akadémie, ktoré 
sú perspektívne, keďže cestovný ruch 
a gastronómia sú na vzostupe. Navyše 
majú študenti zaujímavú prax v reštau-
ráciách, hoteloch, takže ich neraz štú-
dium napĺňa a baví. To však platí pre 
všetky odborné školy, keďže sú zame-
rané najmä na povolanie, ktoré chcú 
študenti vykonávať. Aj preto je veľmi 
dôležité, aby žiak vedel, čomu sa chce 
v živote venovať už v deviatom ročníku 
a nedal si vnútiť výber strednej školy. 
Buďme mu iba skúseným sprievodcom 
a radcom.

Trojuholník škola - rodič - žiak  - záver

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
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Príjmeme na prácu v SR

PLAT: od 6,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957
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až *1500,- € aj doma

www.iqospartner.sk

info@c-group.sk 0903 431 350
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiarov (Rakúsko)

Pomocníkov do výroby
(Rakúsko) 2800 EUR/mesačne Brutto

Spoločnosť z PO
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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Spoločnosť TOMARK, s.r.o.
so sídlom v Prešove, na ul. Strojnícka 5

príjme

ROVNAČOV 
NA ROVNANIE OCEĽOVÝCH 
KONŠTRUKCIÍ PLAMEŇOM
Požadujeme: 
 manuálnu zručnosť, presnosť a precíznosť
 preukaz D-G2 - rovnanie plameňom
 prax v strojárskej výrobe

Ponúkame: 
 spoluprácu na živnosť
 odmenu závislú od množstva a kvality 

 vykonanej práce od 7,61€/ hod. + príplatky. 
 Pri splnení normy je odmena 9€/hod.

Kontakt: 
personalne@tomark.sk

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

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY 85
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Ponúkame aj práce pre  ZDRAVOTNÉ  SESTRY a OPATROVATEĽKY 

do Nemecka. ŽVOTOPISY ZASIELAJTE NA:  nemecko@modd.sk - 0917 650 018

Pracovník plastovej
výroby / ČR Montážne práce/ ČR

Balenie produktov / ČR 

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

balkóny rámové
bezrámové

hliník. prístrešky BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JARNÁ AKCIA

splátky od 98 €

splátky od 149 €splátky od 49 €

splátky od 99 € splátky od 249 €

zimné záhrady 

oblastné zastúpenie pre východný región

0918 973 129  |  www.balkona.eu

PONUKA 
PRÁCE

JEDNOTLIVCOV
 PARTIE 

FASÁDNIK

85
_0
16
5

10.  marca 1876 
Alexander Graham Bell uskutočnil prvý úspešný 
telefónny hovor, keď povedal: „Mr. Watson, come 
here, I want to see you.“ 
11. marca 1994  
Národná rada SR vyslovila predsedovi vlády SR 
Vladimírovi Mečiarovi nedôveru.

Výročia a udalosti

TU mohla byť Vaša REKLAMA
Info: 0905 719 145
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■ REGIONPRESS: Pán Matovič, aký je to pocit 
z pozície (v čase vzniku rozhovoru s najväčšou 
pravdepodobnosťou) budúceho predsedu 
vlády Slovenskej republiky poskytovať 
rozhovor novinám, ktoré ste vy s vašou pani 
manželkou založili a uverejňovali ste v nich aj 
svoje stĺpčeky o víziách lepšieho života v našej 
krajine?

■ Igor Matovič: Určite zaujímavý, ( úsmev – pozn. 
red.) V každom prípade, veľmi pekne ďakujem za 
možnosť sa prihovoriť vašim čitateľom, ktorým som 
dlhé roky písal moje stĺpčeky.

■ REGIONPRESS: Budú to trochu iné otázky, 
ako ste dostávali v prvých hodinách po 
oznámení výsledku volieb. Pamätáte sa 
ešte na naše stretnutie na Trnavskom Mýte 
v Bratislave pred rokmi a na rozprávanie o 
grilovanej kožke na kuracom stehne?

■ Igor Matovič:  Samozrejme, na také niečo sa 
len tak ľahko zabudnúť nedá a myslím, že ani vy 
ste nezabudli. (Opäť úsmev – vysvetlenie red.. Ide 
o paralelu na tému skromnosť a vďačnosť v živote 
dospievajúceho Igora Matoviča – z jeho pohľadu.)

■ REGIONPRESS: Medzinárodný deň žien 
ani napriek straníckym zámerom politickej 
konkurencie nikdy nebol vo februári, ale 
prichádza teraz, 8. marca. Aký je váš vzťah k 
mamám, k ženám... k bytostiam, ktoré nám 
do života prinášajú šťastie a lásku, aj za cenu 
neraz veľkých obetí?

■ Igor Matovič: Bez našich ženičiek by na svete 
bola strašná nuda. Ale vážne, samozrejme, že si 
prácu a obetu našich žien veľmi vážim a veľmi ma 
mrzí, že doplácajú za výchovu detí tým, že majú 
v práci nižšie platy a dôchodky ako muži. Máme 
čo robiť, aby sme si ich prínos pre spoločnosť 
dostatočne vážili a ohodnotili.

■ REGIONPRESS: Nikto sa vás nepýtal ani 
na to, čo všetko si musela „preskákať“ vaša 
manželka, pani Pavlínka, vaše dcéry, kým 
ste sa vo svojej politickej práci – nehovorím 
o kariére, lebo viem, že tá vás nezaujíma 
– dostali až do bodu zostavovania vlády 
Slovenskej republiky?

■ Igor Matovič: Mám úžasnú manželku a 
nenáročné dcéry. Viem, že by boli veľmi radi, aby 
sme spolu trávili viac času, ale veľmi dobre vidia, 
že chcem pre Slovensko zabrať naplno. Vyžaduje 
to aj takúto obetu. Bohužiaľ, potom sa to prejaví aj 
tým, že úplne obyčajný dom staviam miesto roku 
päť rokov.

■ REGIONPRESS: V to ráno, keď boli známe 
výsledky, v jednom z komentárov Českého 
rozhlasu na adresu našich volieb zaznelo: 
„Tam, kde je pravda kompromisom, tam 
sa kompromis stane pravdou.“ Vy nie ste v 
súvislosti s pravdou človek kompromisov, 
púšťate sa do boja s dlhoročnou lžou. 
Zvládnete to? Vydržíte? Práve s takýmto 
predpokladom vám ľudia zverili svoju dôveru. 
Ľudia, dusení nepravdou a podvodmi.

■ Igor Matovič:  Urobím pre to všetko, ale ak 
budete mať čo i len najmenší pocit, že som zblúdil, 
prosím, dajte mi to patrične vedieť.

■ REGIONPRESS:  Ako dlho ministerstvo 
vnútra pod vedením niekoho z vašej vlády 
bude ešte poskytovať fi nančne náročnú 
ochranu predsedom iných politických strán 
bez toho, aby zastávali ústavnú funkciu?

■ Igor Matovič:  Podľa mojich informácií 
neexistujú žiadne zákonné dôvody na poskytovanie 
mimoriadne drahej ochranky Róbertovi Ficovi.

■ REGIONPRESS: Boli ste niekedy v minulosti 
zúfalý, znechutený, bez energie pokračovať?

■ Igor Matovič:  Veľakrát, ale našťastie ma vždy 
vrátila späť výčitka, ktorú som si sám sebe nadelil, 
že nemôžem utiecť z bojiska, kým mafi u defi nitívne 
neporazím.

■ REGIONPRESS: Aké vzťahy predpokladáte v 
pracovných témach s pani prezidentkou?

■ Igor Matovič:  Nemám najmenšie obavy, ba 
priam sa na naše stretnutia priamo teším.

■ REGIONPRESS: Vo vašom volebnom 
štábe bola v prvú marcovú noc prítomná 
aj verejnosť. Otvoríte občas pre bežných, 
naozaj obyčajných ľudí aj priestory vlády, 
parlamentu..?

■ Igor Matovič:  Určite áno. Otvorené vládnutie, 
kde budú môcť ľudia zažiť politiku zblízka, je jeden 
z mojich hlavných cieľov. To však zďaleka nie je len 
otvorený Úrad vlády pre verejnosť, ale mimoriadne 
otvorené informovanie ľudí o všetkom, čo vláda robí 
a pozvanie ľudí do spolurozhodovania o dôležitých 
rozhodnutiach našej krajiny.

■ REGIONPRESS: Napíšete, pán Matovič, 
ešte niekedy do REGIONPRESSu stĺpček? 
A prípadne, ako oslovíte svojich bývalých 
kolegov, jeho tvorcov a tiež jeho čitateľov?

■ Igor Matovič:  
Veľmi rád, ak by 
som taký priestor 
dostal. Uvidíme, 
(šibalský úsmev 
– pozn. red.) ... 
Pozdravujem vás 
všetci moji bývalí 
(a aj súčasní) 
blízki, chýbate 
mi, veľmi, ani 
neviete ako.

Za rozhovor ďakuje 
Igorovi Matovičovi 
Ivan Brožík

Neutečiem, kým mafi u neporazím
Ak budete mať pocit, že som zblúdil, dajte mi to vedieť

Mgr. Igor Matovič (11. máj 1973, Trnava) je slovenský politik a bývalý podnikateľ. Okrem iného, aj zakladateľ 
novín, ktoré práve držíte v rukách. Od roku 2010 je poslanec NR SR, najskôr za stranu SaS a neskôr ako 
predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Muž, ktorý sa nehanbí za city, za zásady, ani za 
presvedčenie, že dobro musí raz zvíťaziť nad zlom. REGIONPRESSu poskytol nasledujúci rozhovor.

Ide mi o mimoriadne otvorené 
informovanie ľudí 

o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí 

do spolurozhodovania 
o dôležitých rozhodnutiach 

našej krajiny.

■ zdroj foto SITA / AP
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Exkluzívne 
ceny len do 

Prémiový stavebný materiál 

Komfort
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Prešov
TEL.: 0918 570 094   E-MAIL: presov@pilstav.sk

Sabinov
TEL.: 0917 350 371   EMAIL: sabinov@pilstav.sk

www.pilstav.sk
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PREPICHY
        POD CESTY

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

Kompletné rekonštrukcie:

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

Dodávateľokien a dverí
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kde potrebujete.Staviame tam,

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

ANTRACIT
7016

BIELA
9016

HNEDÁ
8003

Materiály:
HLINÍK, DREVO

Nám zima nevadí, objednajte si pred sezónou a vyhnite sa čakaniu.Nám zima nevadí, objednajte si pred sezónou a vyhnite sa čakaniu.

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

farba
ANTRACIT

farba
HNEDÁ

PRÍSTREŠKY - TERASY  �  RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY  �  SKLENENÉ STRECHY  �  STAVEBNÉ PRÁCE
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ZAMESTNANCA?
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Vyšetrenia na vlastnú žiadosť 
budú dostupnejšie

Praktické balíčky laboratórnych vyšetrení na vlastnú žiadosť 
ste si mohli doteraz vybrať v štyroch odberových centrách labo-
ratórií Medirex v Bratislave, v Košiciach a v Nitre. Novinkou 
je, že široká paleta týchto vyšetrení bude od marca dostupnej-
šia. Laboratóriá Medirex plánujú otvoriť ďalších šesť nových 
odberových miest.

V laboratóriách Medirex si môžete vybrať z ponuky vyšetrení 
laboratórne vyšetrenie, ktoré vám vykonajú priamo v laborató-
riu bez toho, aby ste museli žiadať o vyšetrenie lekára. V labora-
tóriu vám zabezpečia odbery krvi, moču a ďalšieho biologické-
ho materiálu, z ktorého môžu zistiť stav vášho zdravia. 

Ponúkané balíčky laboratórnych vyšetrení sú rozdelené do 
skupín tak, aby si ich mohli vybrať rôzne skupiny ľudí. Ide o vy-
šetrenia, ktoré v súčasnosti patria k najžiadanejším. 

V kategórii Alergie a intolerancie nájdete napríklad vyšetre-
nia na rôzne potraviny spôsobujúce alergie, alebo test laktózo-
vej a fruktózovej intolerancie či vyšetrenie celiakie. V skupine 
Prevencia chorôb sú základné laboratórne testy pre každého, 
kardiálny balík, vyšetrenie zamerané na bolesť kĺbov a ďalšie 
vyšetrenia orientované na časté civilizačné ochorenia. V ponu-
ke je tiež tzv. Intímny balík pre mužov i ženy. Zdravie ženy a 
Zdravie muža sú ďalšie kategórie zacielené na špecifické potre-

by každého pohlavia. Ženy môžu napríklad podstúpiť vyšetre-
nie pečeňových enzýmov, ak užívajú antikoncepciu. Kategória 
Životný štýl prináša vyšetrenia pre športovcov či manažérov, 
ktorí sú pracovne vyťažení. Ak si nie ste istý a neviete si vybrať, 
môžete využiť možnosť konzultácie s laboratórnym lekárom.

Viac informácií o vyšetreniach nájdete na webovej stránke 
www.medirex.sk v sekcii „SOM PACIENT“. Vyšetrenia na vlast-
nú žiadosť pacienta nie sú hradené zdravotnými poisťovňami. 
Pacient si ich uhrádza sám.

Uvedené vyšetrenia ste mohli doteraz absolvovať v odbero-
vých centrách Medirexu v Bratislave na Galvaniho, na polikli-
nike Mýtna, v Košiciach na Magnezitárskej a v Nitre na Novozá-
mockej ulici. 

Laboratóriá Medirex chcú ísť bližšie k ľuďom a preto plánu-
jú otvoriť v marci ďalšie nové odberové miesta. Čoskoro ich tak 
nájdete v Trebišove na ulici M. R. Štefánika, vo fakultnej ne-
mocnici s poliklinikou v Prešove, v Moldave na poliklinike, 
v Košiciach na poliklinike KVP a dve odberové miesta v po-
liklinikách  Bratislave na Šustekovej ulici a na poliklinike v 
Karlovej Vsi. Pre jednoduchšie rozpoznanie odberových miest 
sú všetky navrhnuté v rovnakom dizajne, ktorým je kreslený po-
stavička Dr. Skúmavka.

Viac informácií nájdete na: www.medirex.sk 
Ak potrebujete informáciu o laboratórnych vyšetreniach, kontaktujte Klientske centrum: +421 800 400 800

OTVÁRAME 6 NOVÝCH ODBEROVÝCH MIEST:
BRATISLAVA
Poliklinika Šustekova
Šustekova 2

PREŠOV
FNsP J. A. Reimana 
Jána Hollého 14

TREBIŠOV
Laboratórium Medirex
M. R. Štefánika 3544/30

MOLDAVA NAD BODVOU
Poliklinika M. nad Bodvou
Československej armády 35

BRATISLAVA
Medirex, a.s./Medicyt, s.r.o.
Galvaniho 17/C

BRATISLAVA
Poliklinika Mýtna (1.p., č. 117)
Mýtna 5

KOŠICE
Medirex, a.s./Medicyt, s.r.o.
Magnezitárska 2/B

NITRA
Medirex, a.s./Medicyt, s.r.o.
Novozámocká 67

BRATISLAVA
Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57

KOŠICE
Poliklinika KVP
Cottbuská 13

EXISTUJÚCE ODBEROVÉ CENTRÁ:

Viac informácií nájdete na: www.medirex.sk 
Ak potrebujete informáciu o laboratórnych vyšetreniach, kontaktujte Klientske centrum: +421 800 400 800
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

�����������������������������
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���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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REALIZUJEME
KOMPLEXNÉ A ČIASTOČNÉ 

STAVEBNÉ PRÁCE 
A REKONŠTRUKCIE
OBKLADY, DLAŽBY, OMIETKY, 

SADROKARTÓNY A POD.

0905 551 636
andrejko.m@centrum.sk


