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ČISTENIE
a STAROSTLIVOSŤ
o HROBY

BUKOVÉ
od
PALIVOVÉ 38 €
DOVOZ
DREVO
ZDARMA

JEDNOHROB
69 € 49 €
DVOJHROB
109 € 79 €

PRÁCE
INŠTALATÉRSKE

Pre svojich klientov HĽADÁME:

BYTY, DOMY,
POZEMKY
83-0025

C
dov  opravy W
 čistenie odpa
átorov
di
ra
ž
merov  montá
 montáž vodo

0905 262 932

0948 501 772 I

alena.novakova@century21.sk

TU mohla byť Vaša REKLAMA

presovsko.sk

Info: 0905 719 145

0948 287 440

83-0016

84-0001

DLHODOBÁ AKCIA

83-0130

0911 996 087

83-0099

0949 651 250

VEĽKÝ ŠARIŠ

VÝKUP A PREDAJ
DREVENÝCH
PALIET

VEĽKÝ ŠARIŠ

0948 236 456

83-0141

www.cistenie-hrobov.sk

Týždenne do 45 115 domácností

VÝKUP STARŠÍCH

VOZIDIEL

AKCIA
ŽUMPY

55€

83-0122

od

www.ocnaambulanciapresov.sk
NEŠTÁTNA A NEZMLUVNÁ AMBULANCIA

Pri kúpe okuliarov
v Očnej optike Diana

vyšetrenie zraku

FORMALITY VYBAVÍME ZA VÁS,
PENIAZE V HOTOVOSTI IHNEĎ!

ZDARMA

„NA OBJEDNÁVKU, BEZ ČAKANIA“

MUDr. Pavel Uličný

ocnaambulanciapo@gmail.com I 0908 165 615

83-0152

HLAVNÁ 24, PREŠOV

0917 722 447

sídlo Sabinov I kalejatransport@gmail.com
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83-0129

OPÄŤ
ORDINUJEME

STAČÍ ZAVOLAŤ - PRÍDEME KEDYKOĽVEK

služby, bývanie
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Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

DUB
vzor

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

AKCIA 270€

BIELE
vzor

kovanie ZDARMA

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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
DISTRIBÚCIA (45.115 domácností)
párny týždeň: Bzenov, Demjata,
Fričovce, Chmeľov, Kapušany,
Kendice, Kokošovce, Ľubotice, Pušovce, Sedlice, Prešov, Veľký Šariš,
Ďačov, Drienica, Jakubovany, Sabinov, Lipany
nepárny týždeň: Drienov, Drienovská Nová Ves, Dulova Ves,
Fintice, Haniska, Hermanovce,
Chminianska Nová Ves, Lada,
Lemešany, Ličartovce, Malý Šariš,
Petrovany, Ruská Nová Ves, Sedlice, Široké, Tulčík, Víťaz, Vyšná
Šebastová, Župčany, Prešov, Brezovica, Kamenica, Pečovská Nová
Ves, Šarišské Michaľany
Sabinov

02 AUTO-MOTO / iné

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR
Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník)
Otvorené:
0917 56 36 12
Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Po-Pia:
0911 60 20 40
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
8-17

0948 283 110

TEPOVANIE

Michňák
Žalúzie

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

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

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

UPRATOVANIE

04 BYTY / prenájom

0905 186 136

»Predám stavebný pozemok v Kendiciach 16 ar., pozri Bazoš 0905 145 220

05 DOMY / predaj

PRENÁJOM ČISTIACICH ROHOŽÍ

06 POZEMKY / predaj

AJ
VÍKENDY

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

08 STAVBA

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

DREVENÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ
SERVIS A OPRAVA OKIEN

83-0006

- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV
- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE
- GARÁŽOVÉ BRÁNY

ZĽAVA -45%

051/7718 607, 0903 634 202, 0944 047 008

OBKLADY, DLAŽBY, OMIETKY, SADROKARTÓNY A POD.

0905 551 636 I andrejko.m@centrum.sk

11 HOBBY A ŠPORT

PEKNÁ STRECHA

TU mohla byť

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

Vaša reklama

NÁTERY
STRIECH
VO VÝŠKACH

Info: 0905 719 145

Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

051 7765 451, 0949 056 793

Dočasná zmena otváracích hodín:

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

Po, Str, Št 9.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00

22

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

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

PREDAJŇA
ZNOVU
OTVORENÁ

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

Záručná doba 4 roky.
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13 RôZNE / predaj

14 RôZNE / iné
»Kúpim kroje sukne šatky
lajblíky čepce vrecovinu
veľké plachty staré hračky
maľované truhlice opasky.
0909 117 320

NONSTOP

0908 580 291

»Predám dievčenskú aktovku. 0918 576 055
»PREDÁM KOČIAR POSTIEĽKU
S OCTAVIU MPI 0907937861
»Predám staršie garážové
dvere so zárubňou. 0917
126 487

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

83-0039

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

»Kúpim vzduchovky -ové
pištole, aj vojenské vz 3547, aj flóbertky. 0905 450
533
»Kúpim starý predvojnový
bicykel. 0905 450 533

12 DEŤOM

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

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

09 DOMÁCNOSŤ
»Kúpim jelenie parožie za
najlepšiu cenu! 0944 132
200
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 0905
350 531

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

REALIZUJEME KOMPLEXNÉ A ČIASTOČNÉ

83-0162

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

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

61_0066

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

www.dachmann.sk

87-0008

Západné Slovensko

DACHMANN

83-0011

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

07 REALITY / iné
»PREDÁM CHATU NA DOMAŠI, 0902 431 198
»Chcete predať nehnuteľnosť? Kúpim v hotovosti.
Tel. 0948 068 938

Prešov

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

»Kúpim predvojnový bicykel. Ponúknite 0915 376 374
»Kúpim Jawu, CZ, MZ, Simson môžu byť aj nepojazdné alebo len diely. 0949
505 827
»KÚPIM staré motorky: JAWA-CZ, TATRAN, STADION,
PIONIER, vozík za motorku
PAV41 aj nekompletné alebo diely. 0905 450 533
»Kúpim Škoda Garde/Rapid, alebo 105l. Aj bez papierov. 0904 527 918

03 BYTY / predaj

83-0005

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

01 AUTO-MOTO / predaj

66-0006-1

Redakcia:

Občianska
riadková
inzercia

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

83-0014

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

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

služby, bývanie
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83-0165

PREšovsko

Výročia a udalosti
sa Stanislav Stolárik, novovymenovaný biskup Rožňavskej diecézy, ujal úradu diecézneho biskupa.

Výročia a udalosti
pristál Charles Lindbergh v Paríži, čím ukončil prvý sólový prelet
cez Atlantický oceán bez medzipristátia.

21. mája 1927

TM

OBHLIADKY A ZAMERIAVANIE
VYKONÁVAME V ŠPECIÁLNYCH
MASKÁCH!
TM

83-0164

16. mája 2015
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Pôvodne to malo byť inak

Diabetici a ich trápenia týchto týždňov

Pekný ďalší májový týždeň, vážení!
Za nami je taký z tých chladnejších –
veď akí by to boli zmrznutí svätí a Žofka (ktorá podľa mojej nebohej starej
mamy všetko „ociká“), ak by nebolo
chladno a ak by nezapršalo?

Majú ľudia s cukrovkou väčšiu pravdepodobnosť, že ochorejú na COVID-19? Tak znie asi najhlavnejšie.
Odpovedá pani doktorka Adriana
Ilavská.

vlastnej postele a často aj bez pocitu, že
sú ešte ľudia.

Áno, radšej som dal „zalomiť“ tento
text. Epidémia nám veľmi veľa zobrala, v
niektorých rodinách platili cenu najvyššiu. A hoci je možno iba v medzičase, aj
Začalo byť už tradíciou, že do kaž- priniesla čosi nové. U mňa poznanie, že
dého čísla píšem dve redakčné slová, ľudia, ktorí vás nepodrazia, keď padáte,
dva texty. A až v deň uzávierky sa roz- ešte žijú. Že vás podržia, dajú nádej, dobhodujem, ktorú verziu pošlem kolegovi ré slovo. Aj keď – kým „TO“ prišlo – bolo
grafikovi na spracovanie. Pôvodne aj oveľa viac počuť tých z opačného konca
na tomto mieste mohlo byť iné zamys- spoločenstva. A rozdrapujú sa stále. Lebo
lenie. O ľuďoch, ktorí všetko ignorujú, o na nich ani pandémia nemá, na nich nič
arogantných zúfalcoch, utápajúcich sa a nikto. Myslia si a mýlia sa. Ale to zistia,
v nenávisti celého sveta, dokonca aj v až príde ten ich čas.
nenávisti seba samých, o frajeroch, ktorí
si myslia, že nad nich a ich momentálne
Malo to byť dnes prevažne o nich, ale
potreby niet nikoho a ničoho. No – bolo nie je. Veľmi sa teším zo šťastia v Dobrom
tam toho akosi veľa o parazitoch. A my pastierovi, zo šťastia v mnohých podobvšetci máme predsa len svojich problé- ných zariadeniach, zo šťastia zo života
mov túto jar vyše hlavy. A mnohí z nás ako takého. Mali sme a mali by sme ešte
nielen svojich.
pár mesiacov mať - „scisknutú ric“ - prepáčte, to tá stará mama a spomienky na
Stále sú medzi nami. Nežijú iba jej rady.
pre seba, pre svoju betónovým plotom
obohnanú vilu s bazénom, pre svoj auAle musíme žiť, tešiť sa,
topark vo svojej garáži a pre svoje zlaté starať sa jeden o druhého,
kreditné karty. Z Dobrého pastiera V opatrovať odkázaných a
Kláštore pod Znievom mi dnes už po oslovovať osamelých. Lebo
tých rokoch priateľ Ján Košturiak poslal sme ešte stále tu a ešte stále
stručnú správu - „boli sme testovaní a sme ľudia. A tak to má byť!
sme všetci, aj všetci naši sú zdraví“. Teda
ľudia, ktorí sa starajú o tých, na ktorých
Veľa
šťastia
už všetci zabudli, o osamelých, o bytosti vám » Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
nielen bez strechy nad hlavou, ale aj bez

Diabetici sú rizikovou skupinou,
náchylnejšou na akékoľvek infekčné
ochorenie dýchacieho systému, či už
spôsobeného vírusom, napríklad chrípka, alebo baktériami. Diabetici majú
oslabený imunitný systém, a tým vyššie riziko infekčných ochorení horných
aj dolných dýchacích ciest. Vyššiu pravdepodobnosť na ochorenie COVID-19
majú diabetici s horšou glykemickou
kontrolou, teda vyššími glykémiami.
Majú ľudia s cukrovkou vyššiu pravdepodobnosť, že budú mať pri infekcii COVID-19 komplikácie?
U diabetikov je väčšia pravdepodobnosť výskytu závažných komplikácií
spôsobených vírusom COVID-19. Výskyt komplikácií závisí aj od stavu cukrovky. Platí, čím lepšie kompenzovaný
diabetik so stabilnejšími hodnotami
glykémií, tým má riziko vzniku akýchkoľvek komplikácií menšie. Diabetes
mellitus 2. typu je často spojený s obezitou a väčšina pacientov vyžadujúcich

intenzívnu starostlivosť je obéznych.
V situácii u nás, keď významne zvýšilo testovanie, môžeme pozorovať, že
výskyt vážnych komplikácií alebo fatálnych stavov je oproti ostatným krajinám výrazne nižšie.
Líšia sa riziká pre ľudí s cukrovkou
1. a 2. typu?
V súčasnosti nie sú ešte jednoznačné medicínske znalosti. Zatiaľ nie je
dôvod predpokladať, že by boli rozdiely medzi oboma najčastejšími typmi
cukrovky. Najdôležitejší rozdiel je vo
veku a prítomnosti komplikácií. Platí,
že diabetici 2. typu sú starší a majú viac
komplikácií hlavne z dôvodu vyššieho
veku a nie z dôvodu typu cukrovky. Ľudia, ktorí už majú zdravotné problémy
súvisiace s cukrovkou, budú mať pravdepodobne horšie výsledky a riziko vážnejších
komplikácií, ako ľudia
s cukrovkou, ktorí sú
inak zdraví, bez ohľadu na typ cukrovky,
ktorý majú.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Výročia a udalosti
sa narodil Róbert Remiáš, slovenský policajt známy z prípadu zavlečenia Michala Kováča ml. († 1996).

22. mája 1970
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Zľava až do výšky -��% na vybrané
komôrkové dosky hrúbky ��mm
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eshop.zenitsk.sk/akcia KOŠ: +421 46 5430 771 KOŠICE: +421 55 6254 006

721200101

83-0148

Viac informácií na:

ZREALIZUJEME

NON STOP

ODŤAHOVÁ
SLUŽBA

VAŠE SNY O BÝVANÍ

0908 084 340

99-0092

Každý zákazník
dostane ZDARMA
@{| }|z
@prvú {x~ 
@x
s kamerovým
systémom
21
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61_0080

elektrikárske, stavebné, vodárenske práce

po celom Slovensku

služby, bývanie, zamestnanie

PREšovsko

Prijmeme do pracovného pomeru

MURÁROV
A OBKLADAČOV

Blaško - FaP

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Práca v Prešove. Platíme načas.

ISTOTA PRE TVOJ SVET

83-0163

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

ANTIKORÓZNE CENTRUM

RM Car Servis

AUTOSERVIS

Masarykova 16, 080 01 Prešov

I I 0905 597 181

WWW.SHERLOCK-PRESOV.SK

PNEUSERVIS

I I 0907 293 570
83-0013

VOLAJTE: 0907 616 524

5

PIESKOVANIE

AJA Prešov, s.r.o.

Hľadám

PRENÁJOM
FASÁDNEHO
LEŠENIA

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

Mzda od 2000€ mesačne

ntážou
Okenné sušiaky s mo
denia
ško
po
bez VŔTANIA a
y!
ád
fas
okna alebo
šiak + šnúra
Lodžiový su lenie
a
b
= komplet

osobné stretnutie do 24 hodín

sprostredkovanie
predaja nehnuteľností

0905 890 747

finančná výpomoc pri riešení Vašich problémov
vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
83-0156

83-0008

0902 349 864

výkup zadĺžených nehnuteľností

pre rodinné
a bytové domy

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

MURÁROV

na strojové omietky prax nutná
61_128

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.

www.zakutansky.sk

0917 988 921

99-0092

Priemyselný areál Šalgovík

WWW.REGIONPRESS.SK

83-0047

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

Zľavy
pre bytové
domy
a zatepľovacie
my

záruka 5 rokov
SU
t OKENNÉ É SUŠIAKY
V
O
N
Ó
t BALK
É SUŠIAKY
t LODŽIOV

KOMPLETNÁ
PONUKA NA

47-063

www.eurosusiak.sk 0918 219 828

37-0076

E:
PONÚKAM ŠIAKY
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Pozor na zlodejov pod falošnou
značkou SP
Sociálna poisťovňa (SP) vyzýva poistencov, aby po doručení zásielky o
vymáhaní nedoplatku poistného boli
pozorní a nedali sa oklamať podvodníkmi.
Pokusy o podvod a neoprávnené vymáhanie dlhu zaznamenali klienti vo
viacerých pobočkách Sociálnej poisťovne.
Princíp podvodu je v týchto prípadoch podobný: Firma, ktorá je poistencovi neznáma, mu zašle upozornenie v
listovej podobe o tom, že má uhradiť svoj
nedoplatok v Sociálnej poisťovni. Informáciu o reálnom dlhu čerpá zo zoznamu
dlžníkov, ktorý je zverejnený na webovej
stránke Sociálnej poisťovne, preto upozornenie pôsobí dôveryhodne. Dlh, ktorý
firma žiada zaplatiť ešte navýši o určitú sumu (penále) a žiada ho zaplatiť na
číslo účtu, ktoré však nepatrí Sociálnej
poisťovni. V liste je priložená aj faktúra
na navýšenú sumu so splatnosťou v krátkom čase.
Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, aby si v takýchto prípadoch a
pri akýchkoľvek iných pochybnostiach
overili vymáhanie dlhu. Môžu tak urobiť
osobne, v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej
poisťovne alebo telefonicky prostredníctvom Informačno-poradenského centra
Sociálnej poisťovne.
Sociálna poisťovňa vymáha dlžné

poistné a penále tromi spôsobmi: v
tzv. správnom konaní, prostredníctvom
mandátnej správy alebo exekútora, avšak vždy až po tom, ako dlžníka najskôr
vyzve na uhradenie dlhu písomne originálnym rozhodnutím. Voči nemu sa
dlžník môže do 15 dní odvolať. Dôležité
je pritom vedieť, že Sociálna poisťovňa,
ústredie i všetky pobočky majú účty
otvorené výlučne v Štátnej pokladnici s
kódom banky 8180.
Taktiež nezabúdajme, že v tomto výnimočnom období sa Sociálna poisťovňa
sústreďuje na iné povinnosti, vyplývajúce z nariadení vlády a novej pandemickej
legislatívy. Je naozaj malý predpoklad, že
by sa venovala prioritne dlžníkom.
Zaradenie do zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne si poistenec rýchlo preverí tu: Zoznam dlžníkov - https://www.
socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s

» Zdroj SP - spracované

Zákaz návštev
nemocniciach dostal výnimky
Dospelých pacientov možno navštíviť, ak ide o jednu z nasledovných situácií:
- návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia - je povolená návšteva
súčasne dvoma blízkymi osobami,
- návšteva kňaza alebo duchovného u
ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
- jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,
- jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
- jedna osoba u pacienta s poruchami
duševného zdravia, ako je demencia,
porucha učenia alebo autizmus (ak by
neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti
osoby),
- s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať
na výsledky liečebného procesu,
- návšteva pacienta v umelom spánku
na OAIM v prípade, ak z liečebného
hľadiska je táto návšteva indikovaná
napr. stavy po ťažkých traumatických
poradeniach, coma vigile a pod.

Pôrodnice:
- jedna sprevádzajúca osoba pri pôrode a počas pobytu matky v nemocnici
za splnenia špecifických zdravotných
podmienok.
Ambulantné, jednodňové zariadenia, onkologické centrá:
- jedna sprevádzajúca osoba v prípade
uľahčenia starostlivosti, jednodňová
chirurgia a pod.,
- v onkologických centrách, dialyzačných a reumatologických centrách
vrátane ambulantného podávania
biologickej liečby z rôznych indikácií,
kde sa poskytuje starostlivosť imunokompromitovaným pacientom, je prítomnosť sprievodnej osoby zakázaná,
sprievodná osoba môže čakať v aute
alebo na určenom mieste (podľa pokynov v danej nemocnici).

» red

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

Biorezonančné vyšetrenie celého tela 15 eur

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

t zistí 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

IENKY

CALL CENTRUM:

0905 552 537
0915 971 823

- pracovník vo výrobe /ČR/
- montážny pracovník /ČR/
- zvárač /ČR/
- zámočník /ČR/
- tesár /DE/
- zdravotné asistentky /DE/

PREPICHY
POD CESTY
62-0004

99-0013-6

Objednajte sa telefonicky: 0944 535 568

nej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej
infekcie).

Deti na lôžkových oddeleniach
možno navštíviť, ak:
- ide o sprievod detského pacienta,
- je to návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane
iných detí žijúcich s rodičmi v spoloč-

TEST ZDRAVIA

Prešov, Nám. mieru č. 1, Dom kultúry č. dverí 116
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PRAVA hradené
UBYTOVANIE a DOVHODNÉ PRE MUŽOV,

ŽENY aj PÁRY

85_0305

6

TU mohla byť

Vaša reklama

Info: 0905 719 145

Predám RD
v obci Stebník

0917 988 921

99-0092

40 000€

85_0280

na pozemku
o výmere
2 783 m²
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bývanie

PREšovsko

kúpeľňové
štúdio

7

plyn, voda
kúrenie

krby
pece

čerpacia
technika

AKCIE a VÝPREDAJE

JARNÝ
VEĽKÝ
VÝPREDAJ

Sprchovacia batéria
KLUDI ALMERA

WC doska LAUFEN
SOFTCLOSE čierna

166 €

185,48 €

99,90 €

50 €

Závesné WC LAUFEN
MIMO

304,55 €

100 €

Sprchový systém Roth
SELMA bez batérie chróm

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

58,80 €

Skrinka REKORD 60 cm
pod umývadlo

94,45 €

64,90 €

Bidet závesný
LAUFEN PALOMBA

495,55 €

199 €

Sprchový systém
Roth FLORIDA COMBI
s pákovou batériou chróm

114,62 €

126,53 €

77,90 €

79,90 €

IMPULS SKRINKA UMÝVADLOVÁ
+ UMÝVADLO 70 x 50 cm pravé
bez batérie

682,50 €

229 €

JIKA CUBITO
skrinka polovysoká
96 cm

Sprchové dvere JIKA Cubito
1-krídlové 90 cm
nepriehľadné skl

455,80 €

199 €

sklápacie 90 cm
číre sklo

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

331 €

239 €
385 €

256 €

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

PO20-20 strana-

7

84-0002

82,90 €

Sprchový systém Roth
SELMA COMBI s pákovou
batériou chróm

varovanie, právnik radí / služby, bývanie
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Nebezpečný výživový
doplnok, pozor!

Výpoveď zo strany zamestnávateľa
z organizačných dôvodov

Dňa 9. 5. 2020 bolo Úradu verejného užívaný všade tam, kde sa niekto pozdravotníctva Slovenskej republi- treboval rýchlo dopracovať k ideálnym
ky Rýchlym výstražným systémom telesným rozmerom a pomerom. Jeho
pre potraviny a krmivá (RASFF) č. konzumácia však – ako ukazuje aj
2020.1924 zaslané varovné oznáme- táto urgentná výzva, môže mať fatálnie o podozrení na úmrtie po kon- ne dôsledky. Rýchly výstražný systém
zumácii výživového doplnku.
pre potraviny a potravinové doplnky
nepracuje s emóciami, ale s faktami.
Ide o výživový doplnok HYDROXY- Bol vytvorený ako účinný nástroj pre
CUT HARDCORE NEXT GEN obchodnej orgány úradnej kontroly potravín a krznačky MUSCLETECH TM , balenie: mív, pre vzájomnú výmenu informácií
dóza s obsahom 100 kapsúl, výrobca: o rizikových produktoch na trhu a priUSA.
jímanie opatrení s cieľom dosiahnuť čo
Môžete ho stále kúpiť v množstve možno najvyššiu úroveň bezpečnosti
internetových obchodov. Spravidla ho potravín a krmív a na ochranu zdravia
konzumujú všetci, ktorí sa chcú zbaviť a spotrebiteľa. Tento systém funguje na
nadbytočných telesných tukov, má to základe Nariadenia Európskeho parlavšak jeden významný háčik. Španiel- mentu a Rady, ktorým sa ustanovujú
sko nahlásilo úmrtie v priamej súvis- všeobecné zásady a požiadavky polosti s konzumáciou tohto výživového travinového práva, zriaďuje Európsky
doplnku. Podľa následného oznáme- úrad pre bezpečnosť potravín a stanonia je dodávateľom nebezpečného vý- vujú postupy v záležitostiach bezpečživového doplnku Nutribulk, S. L., Špa- nosti potravín.
nielsko a odberateľom na Slovensku
spoločnosť GymBeam s. r. o., Košice.
Predmetný nebezpečný výživový doplnok je ponúkaný aj prostredníctvom
internetu. V nadväznosti na na tieto
skutočnosti Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča
spotrebiteľom, aby predmetný nebezpečný výživový doplnok nekupovali a
už zakúpený neužívali.
Konkrétny preparát bol dosť po» red

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z organizačných dôvodov len v troch prípadoch, a to, ak sa
zamestnávateľ alebo časť jeho podniku, kde zamestnanec pracuje, zrušuje, premiestňuje, alebo z dôvodu, že
zamestnanec sa stane nadbytočným.
V dôsledku zrušenia zamestnávateľa
alebo jeho časti zamestnávateľ nemôže
zamestnancovi naďalej prideľovať prácu
a plniť si ďalšie svoje povinnosti podľa
pracovnej zmluvy. Podmienkou platnosti
výpovede však je, aby výpovedný dôvod
existoval a trval v čase podávania výpovede, teda, aby u zamestnávateľa bolo
prijaté rozhodnutie o zániku zamestnávateľa, pričom je potrebné, aby ku dňu
zániku zamestnávateľa uplynuli výpovedné doby. Zamestnávateľ preto musí
dať výpovede zamestnancom v dostatočnom časovom predstihu.
Pri zrušení je potrebné rozlišovať,
či sa zrušuje zamestnávateľ ako subjekt
alebo len časť podniku zamestnávateľa.
Ak sa jedná o úplný zánik, zamestnávateľ zaniká ako právny subjekt, a preto objektívne stráca možnosť si naďalej plniť
svoje povinnosti voči zamestnancom. Ak
sa zrušuje len časť podniku zamestnávateľa, zamestnávateľ je povinný písomne
ponúknuť zamestnancovi inú - náhradnú
prácu v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako
miesto výkonu práce, pričom zamestnávateľ môže ponúknuť zamestnancovi aj

prácu na kratší pracovný čas. V prípade
náhradnej práce je dôležité, že sa musí
jednať o prácu, ktorá je pre zamestnanca
vhodná.
Posledným dôvodom výpovede z organizačných dôvodov je, že zamestnanec
sa stane nadbytočným, a to v dôsledku
organizačných zmien, ktoré môžu nastať
v úlohách zamestnanca, technického vybavenia zamestnávateľa, optimalizácie
nákladov alebo s cieľom zabezpečiť vyššiu efektívnosť práce. Nadbytočnosť musí
byť v príčinnej súvislosti s prijatými zmenami u zamestnávateľa, napr. nahradenie
práce zamestnanca iným technickým či
technologickým postupom, prípadne zníženie počtu zamestnancov s cieľom zvýšiť
efektívnosť práce, a musí priamo súvisieť
so zrušovaným pracovným miestom.
Predtým, ako sa zamestnanec stane nadbytočným, je zamestnávateľ povinný písomne rozhodnúť o organizačných zmenách. V prípade výpovede zamestnanca
z dôvodu rozhodnutia o organizačných
zmenách, zamestnávateľ nemôže takto
zrušené pracovné miesto opätovne vytvoriť, a to na obdobie dvoch mesiacov.

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

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

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

VYHRAJTE 400 €

49-0021

0948 787 777 | www.balkona.eu

20.
. 20
1. 6

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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83-0166

PREšovsko
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Rozvod ako dobré riešenie?
„Dobrý deň. S manželom práve
prekonávame veľmi ťažké obdobie,
ktoré neviem, či zvládneme. Manžel
mi bol neverný a ja neviem, či mu to
chcem, alebo budem vedieť odpustiť. Obávam sa, že mu už nikdy nebudem vedieť dôverovať a vzťah bez
dôvery pre mňa nemá zmysel. Dá sa
niečo takéto prekonať?”

49-0023

svoje manželské krízy, odporúčame
vám pozrieť si povzbudivý film „Manželstvá z tlakového hrnca,“ ktorý je dostupný online zdarma. Jeho autormi sú
Tlakový Hrniec a Fórum života.
Tiež je dôležité zamyslieť sa nad
tým, čo je vlastne odpustenie? Často
si myslíme, že je to stav, kedy už nezažívam strach, hnev, smútok pri
spomienke na zradu. Odpustenie je
To, či sa dôvera dá, alebo nedá ob- však rozhodnutie. Rozohodujem sa, že
noviť, bude záležať na vás dvoch. Ak zradu, ktorú si voči mne spáchal ti už
sa obaja zhodnete v tom, že napriek nebudem pripomínať. Nebudem ťa už
momentálnej bolesti zo zrady chcete trestať, nebudem to vyťahovať počas
manželstvo naďalej udržať a obaja ste hádok. Na to, aby sa človek rozhodol
ochotní investovať energiu (veľa ener- odpustiť však potrebuje tie správne
gie) do obnovy vášho vzťahu, tak by podmienky. Jednou z nich je, že vidí,
sa to malo podariť. Dôvod, prečo sa to že partner vážne vníma zodpovednosť
mnohým párom nepodarí je, že buď za svoje zlyhanie. Doprajte si spoločný
stratili trpezlivosť, alebo jeden z nich čas, aj keby vám momentálne nebol poneprevzal sa svoje konanie zodpoved- hodlný. Váš vzťah môže byť ešte lepší,
nosť. Z nášho prieskumu vyplýva, že ako predtým.
90 percent ľudí, ktorí zažili manželskú
krízu a zostali spolu, s odstupom času
hodnotia svoje manželstvo ako ešte
kvalitnejšie ako pred krízou.
V skratke, ak manželia krízu prekonajú, tvrdia že ich vzťah je ešte pevnejší. Niektorí z nich dokonca povedali,
že teraz, keď už vedia že ich hoc čo len
tak nezlomí, cítia sa ešte bezpečnejšie
a preto spolu čelia novým výzvam v
živote ešte efektívnejšie. Odkiaľ to vieme? Pretože nám to manželia hovoria.
Ak by vás zaujímali ich výpovede (aj o
» Lívia Halmkan
nevere) a o tom ako úspešne prekonali riaditeľka neziskovej organizácie Tlakový Hrniec

SLOVENSKÁ 62 V PREŠOVE

0944 421 383
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služby, bývanie, zamestnanie

PREšovsko

»KÚPIM VZDUCHOVKU VZ35,47 (opakovačka na guličky) 0910 419 469
»Predám zachovalú, funkčnú mláťačku 22, cena 600€,
dohoda možná, okres
Detva. Tel: 0908 102 833
»Kúpim staré zlaté zuby,
zlaté a strieborné mince a
hodinky OMEGA, bodáky,
nem. helmy. 0907 166 358
»Kúpim hokejové kartičky
slovenskej extraligy 0908
876 988

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

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

61_0010

Občianska
riadková
inzercia

11

www.brikpell.sk
DOVOZ ZDARMA

BRIKETY
NESTRO

od 179€

PELETY
DUBOVÉ
BOROVICOVÉ

BRIKETY
RUF

od 169€

od 169€

15 HĽADÁM PRÁCU

»Mám 40 rokov, som stredoškolák a hľadám priateľku pre úprimný vzťah, 0908
084 806
»Hľadám sympatické dievča vo veku 19-29r. štíhlej
resp. plnoštíhlej postavy
z PO na priateľstvo. Mobil:
0940 575 627 (len SMS)

PONÚKAME NAJKVALITNEJŠIE PALIVO TRIEDY

87-0013

0918 623 064

85_0302

16 ZOZNAMKA

0950 754 847 - brikpell.sk@gmail.com

ČISTENIE HROBOV
JEDNOHROB 65 €
DVOJHOROB 100 €

KUPÓ

NA ZĽ

DOPRAVA ZDARMA

N

AVU

10€

www.peknehroby.sk

99-0043-2

»Hľadám si prácu na upratovanie bytu, udržiavanie
chaty, príp. okolie záhrad.
T:0948 39 32 14

"MNP?TLhÐQR?TGRCšQRTMÐ ?PBCHMT ÐQ P M ÐNMLĝI?KCÐNPĖAS

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. 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 novinách, PO zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

0914 341 097 - dolinakovam@dsbj.sk

TU

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.

mohla byť Vaša reklama

Materiály:
HLINÍK, DREVO

farba
ANTRACIT

Info: 0905 719 145

farba
HNEDÁ

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
treb
kd

Predám pojazdnú

ŠKODU 1202

ANTRACIT
7016

bez ŠPZ a TP

0917 988 921
3 500€

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

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

PRÍSTREŠKY - TERASY � RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY � SKLENENÉ STRECHY � STAVEBNÉ PRÁCE
Videá a fotky realizácií nájdete na:

www.montter.sk
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0919 370 730, 0919 383 363

87-0091

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

+MƢLMQƄÐNP?AMT?ƄÐÐ- v pracovnom pomere
ààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà àK>àȇFSKLPQBKPHiàLMOȚSKBKFB

61_0122

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PO medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

.PĖA?ÐQMÐQWQRhKMTĞKÐBC@LCLęKÐ"-) Ð.#0'

01/,'+ǲ( - )MJCQMThÐPĞN?BJM ÐRP?IRMP@?ECP

99-0092

Chcete si
podať
inzerát?

TÞ0Ǘ/ß́ß*2/Ǘ/ß
*,+1Ǘǩ+6ß-/!,3+ǲ(

85 0304

Chcete chovať hydinu?

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290
100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE
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0944 113 140

