TAL, ANJ- konverzácia rodený hovorca

0948 287 440

83-0016

VEĽKÝ ŠARIŠ
83-0009

83-0099

ná
Východ

 Kurzy cudzích jazykov
(Aj, Nj, Frj, Tal, Šp., Rj)
 Príprava na maturitu
z ANJ/NEJ - B2
 Doučovanie ZŠ, SŠ
 Kurzy - práce na PC

ELMART

presovsko.sk

BUKOVÉ
od
PALIVOVÉ 38 €
DOVOZ
DREVO
ZDARMA

aj s úradným overením

www.cistenie-hrobov.sk

ého

jevsk

Dosto

ova

PREKLADY
A TLMOČENIE

Platí pri objednávke do 15.6.2020

VÝKUP A PREDAJ
DREVENÝCH
PALIET

SVIETIDLÁ - ELEKTRO
ELEKTROINŠTALAČNÝ
MATERIÁL
SVIETIDLÁ
VENTILÁTORY
ANTÉNY, DIGITÁLNE PRIJÍMAČE

0948 236 456

LED ŽIAROVKY, PÁSIKY

83-0175

NÁVRH OSVETLENIA

INZERCIA

83-0141

VEĽKÝ ŠARIŠ

OHRIEVAČE, KONEKTORY

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

chladničky, práčky,
TV prijímače, koberce . . .

Týždenne do 45 115 domácností

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O HROBY
JEDNOHROB 69 € 49 € OBNOVA
DVOJHROB 109 € 79 € 1 € PÍSMA
0,60 €/znak
0949 651 250 I 0911 996 087

vykupapredaj@gmail.com
0905748958

a r yk
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BAZÁR V OZKN
z Dostojevského ul.

M as

PRESOVSKO
SABINOVSKO

VÝKUP A PREDAJ
POUŽITÉHO NÁBYTKU
a elektrospotrebičov

84-0001

č. 21 / 22. máj 2020 / 24. ROČNÍK

VÝKUP STARŠÍCH

0905 719 145

VOZIDIEL

STAČÍ ZAVOLAŤ - PRÍDEME KEDYKOĽVEK

AKCIA
ŽUMPY

55€

83-0122

od

Čistenie striech a fasád od rias a machu
Maľovanie striech a fasád budov,
zrez rizikových stromov,
strechy na kľúč (oprava krovov
a striech), žľaby, odkvapy,
komíny, hromozvody.

0917 722 447

sídlo Sabinov I kalejatransport@gmail.com
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83-0129

37-0002-8

0911 150 447

FORMALITY VYBAVÍME ZA VÁS,
PENIAZE V HOTOVOSTI IHNEĎ!

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

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

DACHMANN

Michňák
Žalúzie

04 BYTY / prenájom

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

DREVENÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY

»PREDÁM STAV. POZ. V KENDICIACH 24 ÁROV 0905 145
220

- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

SERVIS A OPRAVA OKIEN

- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE

07 REALITY / iné

- GARÁŽOVÉ BRÁNY

ZĽAVA -45%

»PREDÁM CHATU NA DOMAŠI, 0902 431 198

08 STAVBA

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

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

PRENÁJOM
FASÁDNEHO
LEŠENIA

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

0905 890 747

83-0156

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

11 HOBBY A ŠPORT

ZATEPĽOVACIE
PRÁCE

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim jelenie parožie za
najlepšiu cenu! 0944 132
200
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 0905
350 531

pre rodinné
a bytové domy

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

13 RôZNE / predaj
»Kúpim domáce tkané plátno vrecovinu kroje šatky
sukne a starožitnosti. 0909
117 320
»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

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

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

s možnosťou
využitia
kamerového
systému
83-0174

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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NONSTOP

0908 580 291

87-0008

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

»Kúpim vzduchovky -ové
pištole aj vojenské vz 35-47
aj flóbertky. 0905 450 533
»Kúpim starý predvojnový
bicykel. 0905 450 533

12 DEŤOM

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

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ

Prešov

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

»Kúpim predvojnový bicykel. Ponúknite 0915 376 374
»Kúpim JAWU, SIMSON, PIONIER 0949 505 827
»KÚPIM staré motorky: JAWA-CZ, TATRAN, STADION,
PIONIER, BABETU, SIMSON,
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

www.dachmann.sk

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

83-0011

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 11 dolu.

služby, bývanie

PREšovsko
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Pre svojich klientov HĽADÁME:

CHCETE PREDAŤ SVOJ BYT,
DOM, ALEBO POZEMOK?

BYTY, DOMY,
POZEMKY

PONÚKAME VÁM
Ušitie slovenských 100% bavlnených

Priemyselný areál Šalgovík

RÚŠOK NA TVÁR,

AJA Prešov, s.r.o.

Ľubomír Suchý - realitný maklér | www.realityvychod.sk

83-0136

83-0006

Volajte 7 dní v týždni na: 0910 910 800. AJ TERAZ!

alena.novakova@century21.sk

83-0130

0948 501 772 I

Neriskujte a využite bezplatnú
pomoc realitnej kancelárie.

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

pre deti aj dospelých.

TEPOVANIE

Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov
051 7765 451, 0949 056 793

Dočasná zmena otváracích hodín:

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

UPRATOVANIE

22

PRENÁJOM ČISTIACICH ROHOŽÍ

0905 186 136

U VÁS DOMA strojom KARCHER.
Výročia a udalosti
sa uskutočnila sa druhá pražská defenestrácia.

23. mája 1618

83-0014

AJ
VÍKENDY

83-0008

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

PRACOVNÁ
PONUKA:

MONTÉR
TIENIACEJ
TECHNIKY
Nutné:
vodičský preukaz „B“
Vítané:
osvedčenie elektrotechnik §21

PREDAJŇA
ZNOVU
OTVORENÁ

0907 127 967
durica@dason.sk
DASON ŽALÚZIE

Záručná doba 4 roky.

83-0039

MOLETKA módny salón I Levočská 19/A, Prešov I 051/771 04 88

83-0142

DAKUJEME- Vaša chránená dielna

ÚNIKY TEPLA?
Cez nezateplený strop
Vám uniká 30-40% tepla.
MÁME PRE VÁS
RIEŠENIE
R

0911 313 632
www.axaproperty.sk

FÚKANÁ IZOLÁCIA
PO20-21 strana-
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83-0171

kalkulácia a odborné
poradenstvo zdarma

redakčné slovo, zdravie, právnik radí / služby

4
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Ach, tie dovolenky

COVID -19 odpovede pre diabetikov

Asi je to normálne, že s blížiacim sa koncom mája téma dovoleniek vyskakuje
pomaly už aj z povestnej „chladničky“.
Menej normálne je, že sa tak deje tento
rok.

Aké sú príznaky a varovné signály
u diabetika, na ktoré musí dávať pozor?
Rovnaké ako u nediabetika - zvýšená teplota alebo horúčka, suchý kašeľ a
dýchavičnosť. Úvodné symptómy môžu
byť ale u diabetikov menej výrazné.
Diabetici v popísaných prípadoch mali
zriedkavejšie horúčku, tlaky na hrudníku alebo pocit skráteného dychu. Častejšie sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti,
napínanie na vracanie a vracanie. Diabetik navyše môže spozorovať neočakávané rozkolísanie, alebo vzostup glykémií.

publike, asi... A to som nepožiadal štát ani o
euro pomoci, hoci som živnostník. A ani to
nespravím, lebo vidím, koľkí z nás ju potrebujú naozaj a súrne.
A keď už sme pri tých dovolenkách –
čo tak spoznať Krivoklatskú dolinu, dolinu
O dovolenkové dni prišli tí, ktorí mu- Červeného kameňa, obe na Považí, Alebo
seli zostať doma z práce. Väčšina z nich aj Látanú dolinu na Orave, či iné krásny našej
o peniaze. Súdiac podľa tlaku a kritiky na prírody od krajného východu až po západpomoc od štátu, sú mnohí doslova finančne nú hranicu? Prípadne nafúkať kolesá na
na dne. Hrozia bankrotmi, osobnými ban- bicykli? Aj to je jedna z foriem, ako si pomôkrotmi, ukončením podnikania, zatvára- žeme navzájom tu, na Slovensku.
Lebo skutočne sa mi nezdá príliš efekním živností.
Ale druhá najhlučnejšia mediálna tívne vyvážať našu štátnu pomoc napríklad
téma sú zároveň dovolenky – v zahraničí, podnikateľom na Jadrane. Použil by som aj
letecké, pri mori. Nejak mi to nejde do hla- iné výrazy, ale sem sa akosi
vy. Čakať na štátnu pomoc a zároveň takmer nehodia. Keď sa reštrikčné
po troch mesiacoch prakticky bez práce aj opatrenia utlmia, naozaj by
na – dovolenky. Nemá to logiku. Niekde sa sme mohli aj s dovolenkav niečom mýlime. Buď v tom, ako sme na mi začať u nás. O nič neprítom biedne, alebo v tom, že po takom prvom deme, to mi, prosím, verte.
S pozdravom –
polroku, ako je tento, je dovolenka pri mori
to najnevyhnutnejšie. Byť bez príjmu, ná- hlavne zdravie vám
rokovať si štátnu pomoc a zároveň žiadať o – (a aj trochu rozumožnosť cestovať k moru je naozaj viac ako mu)
divné. Možno žijem v inom svete, v inej re» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ako prebieha diabetologické vyšetrenie počas tohto obdobia?
Vyšetrenia prebiehajú v súlade s Metodickým usmernením hlavného odborníka MZ SR pre diabetológiu, ktoré
sa upravuje podľa vývoja pandemickej
situácie. Všetci privítame, keď pravidelné kontroly budú môcť byť vykonávané,
ako sú diabetici zvyknutí u svojho lekára. V súčasnosti všetci diabetológovia
veľmi ochotne poradia po telefóne, mailom, alebo niektorí aj cez videohovory.
Ak si to situácia vyžiada, termín na kontrolu si dohodnete na presný deň a čas.
Čo je potrebné mať nachystané pri
kontakte s diabetológom?
Keď zavoláte, majte k dispozícii údaje
o nameraných hodnotách hladiny cukru
a ak si meriate ketolátky, tak aj ich výsle-

dok. Sledujte si svoju spotrebu tekutín,
majte prehľad, koľko tekutín za deň asi
vypijete alebo užijete. Sledujte a opíšte
čo najpresnejšie svoje príznaky – únava,
smäd, močenie, kašeľ, bolesť hrdla,...
Čo mám robiť, aby sa zabránilo šíreniu COVID-19 v mojom dome - a čo
mám robiť, ak má vírus v domácnosti
niekto?
Všetkým hygienickým opatreniam je
potrebné venovať zvýšenú pozornosť,
hlavne umývaniu rúk a dezinfekcii povrchov. Ak má niektorý člen domácnosti
COVID-19 je diabetikovi najlepšie izolovať sa do samostatného bytu, či chaty.
Ak to nieje možné, o to viac je potrebné
chorému dať iba vyhradený priestor
v domácnosti.
Ovplyvňuje COVID-19 prístup k antidiabetickým liekom, inzulínu, či
zdravotníckym pomôckam?
Sledujte si, aby ste mali doma zásoby
svojich liekov a používaných zdravotníckych pomôcok minimálne na 1 mesiac. Výrobcovia uvádzajú,
že COVID-19 nemá v súčasnosti vplyv na súčasné výrobné a distribučné
schopnosti liekov pre diabetikov.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Skončenie pracovného pomeru
z organizačných dôvodov

NEjDE Vám
BIZNIS?
K
ONTAKTUjT

E NáS

janovcikova@regionpress.sk

0905 719 145

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný nanca vyplývajúcich zo skončenia pracovpomer z organizačných dôvodov so za- ného pomeru dohodou z organizačných
mestnancom dvomi spôsobmi, a to, buď dôvodov, nárok sa odvíja od dĺžky pracovvýpoveďou z organizačných dôvodov, ného pomeru, odstupné najmenej v sume
ktorú sme rozoberali v predchádzajú- jedného násobku priemerného mesačného
com článku alebo dohodou o skončení zárobku, je v prípade, keď pracovný pomer
pracovného pomeru z organizačných zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov. V prípade, že pracovný
dôvodov.
Dohoda o skončení pracovného pomeru pomer zamestnanca trval najmenej dvadje dvojstranný úkon, ktorým na základe sať rokov a viac je zamestnávateľ povinný
zhodného prejavu vôle zamestnanca a za- poskytnúť odstupné vo výške najmenej päťmestnávateľa dochádza ku skončeniu pra- násobku priemerného mesačného zárobku.
Toto odstupné je zákonné minimum,
covného pomeru k určitému dňu. Vzhľadom
na to, že ide o dvojstranný právny úkon, ktoré musí zamestnávateľ poskytnúť s tým,
strany sa môžu dohodnúť na rôznych ďal- že zamestnávateľ si môže so zamestnancom
ších podmienkach skončenia pracovného nad rámec zákona dohodnúť v dohode o
pomeru a to aj nad rámec Zákonníku práce. skočení pracovného pomeru aj vyššie odDohoda o skončení pracovného pomeru stupné.
musí obsahovať obligatórne dve podstatné
V prípadoch, ak zamestnanec nesúhlasí
náležitosti, ktorými sú vzájomný súhlasný s uzatvorením dohody o skočení pracovprejav vôle účastníkov skončiť pracovný po- ného pomeru, je možné predpokladať, že
mer a deň skončenia pracovného pomeru. zamestnávateľ bude postupovať v zmysle
Ak by niektorá z týchto podstatných nále- ustanovení Zákonníka práce a pracovný
žitostí chýbala, dohoda by bola neplatná. pomer skonči výpoveďou zo strany zamestVzhľadom na to, že pracovný pomer sa návateľa z organizačných dôvodov. Prípady,
skončil z organizačných dôvodov, je potreb- kedy tak zamestnávateľ môže urobiť sme roné, aby tento dôvod bol v zmysle ustanove- zoberali v predchádzajúcom čísle.
ní Zákonníka práce v dohode o skončení
pracovného pomeru uvedený. Uvedenie organizačných zmien ako dôvodu skončenia
pracovného pomeru dohodou oprávňuje
následne zamestnanca na získanie odstup» Tím advokátskej kancelárie
ného.
V4 Legal, s.r.o.
Odstupné je jeden z nárokov zameste-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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služby, bývanie, zamestnanie

PREšovsko

PEKNÁ STRECHA

SADROKARTÓN A ZATEPLENIE

fasádne omietky a farby
Revco a Helios (miešanie na počkanie)

MARMOLITOVÁ
OMIETKA
REVCO
NA POČKANIE

23,50 €
bez DPH/15 kg

COMMERCE EW Stav, s.r.o. I Strojnícka 20, Prešov (bývalý areál drobného tovaru)

0915 944 102 I 0905 528 841 I www.cew.sk I cew@cew.sk
Výročia a udalosti
zomrel Leonardo Vinci, taliansky barokový
operný skladateľ.

MURÁROV
A OBKLADAČOV

83-0173

28. mája 1730

Prijmeme do pracovného pomeru

DROGÉRIA
DOVOZOVÁ

VOLAJTE: 0907 616 524

83-0163

Práca v Prešove. Platíme načas.

Firma L. Griffon ponúka dlhodobú prácu pre

MALIAROV V HOLANDSKU

0951 428 674
62-0004

61_0135

0948 005 225

BIOCOMPOSITES.SK

PREPICHY
POD CESTY

0]GDRG½KRG,3UiFDMHQDçLYQRVř

Jesenná 1,Prešov 080 05

83-0168

0905 805 977



85-0332

ubytovanie a strava
zabezpečené. Práca
na stálo. Môže byť, dôchodca,
žena s dieťaťom, manželský
pár alebo môýe byť aj slušný
bezdomovec

sadrokartónové konštrukcie Rigips
 izolácie do podkrovia, priečok
a na zateplenie fasády


AKCIA!

STAVEBNINY - ŠTRKY, PIESKY
Stavebný materiál od základov po strechu

www.stavebninyvysnovsky.sk

Prevádzka: Chminianska Nová Ves a Kapušany (pri Slovnafte)

 Šalovacie dielce od 0,99€

 Presné tvárnice biele od 0,99€

 Cement multicem 42.5-25 kg - 3€
 Štrky, piesky od 16€ za tonu
DOPRAVA do 10

km za 10€.
Dovoz stavebného materiálu do 24 h.
Ceny sú uvedené s DPH.

0907 140 671 I stavebninyvysnovsky@azet.sk

PO20-21 strana-
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Hľadám pomocníka
k domácim zvieratám
do rodinného domu,

ŠPECIALIZOVANÝ
PREDAJNÝ SKLAD

83-0157

61_0066

NÁTERY
STRIECH
VO VÝŠKACH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

5
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37-0014-2

PREšovsko
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Prvý stupeň
nastúpi dobrovoľne do škôl

Štatutári viacerých
typov organizácií, pozor!

Od prvého júna sa opäť otvoria zák- minister školstva. Do materských škôl
ladné školy, do ktorých sa môžu vrá- sa budú môcť v prvom rade vrátiť deti
tiť žiaci prvého až piateho ročníka, zdravotníkov, policajtov, vojakov a
dochádzka však bude dobrovoľná.
tých, ktorí v čase koronakrízy zabezpečujú dôležité pozície, ale aj deti rodičov,
Škôlkari a prvostupniari budú pedagogických zamestnancov. Minismôcť stráviť jún v škole za prísnych ter školstva poznamenal, že zverejnepodmienok. Bez klimatizácie, iba vo ný bude pomocný materiál k otváraniu
svojej skupine a s rezervným rúškom v materských a základných škôl. Podľa
skrinke. O otvorení školy od 1. júna roz- neho aj otvorenie jaslí by sa mohlo stihhodne jej zriaďovateľ. Otvárať sa smú núť od 1. júna, ak nie, možno to bude o
škôlky, 1. stupeň a 5. ročník základ- týždeň neskôr.
ných aj špeciálnych škôl. V škôlke bude
Predseda vlády Igor Matovič posmieť byť v skupinách najviac 15 detí, v znamenal, že základné umelecké škoškolách najviac 20 žiakov na jednu trie- ly môžu vyučovať individuálne, teda
du. Pre žiakov, ktorí nepôjdu do školy, jedného žiaka. Bližšie podmienky,
a pre vyššie ročníky bude pokračovať za akých sa bude konať takéto vyučodištančné vyučovanie.
vanie, budú zverejnené v najbližších
Premiér Igor Matovič informoval, dňoch.
že od tohto dátumu sa môžu vrátiť aj
deti do materských škôl.
Minister školstva, vedy, výskumu a
športu Branislav Gröhling povedal, že
návrat do škôl bude sprevádzať viacero
hygienických a bezpečnostných opatrení. O tom, či sa škola alebo materská
škola otvorí, rozhodne zriaďovateľ.
„Rodičia budú môcť s deťmi zostať
doma, ak sa tak rozhodnú,“ povedal
» red

Budete totiž od 1. júna potrebovať
elektronický občiansky preukaz.
Týmto dňom Národná agentúra pre
sieťové a e-služby aktivuje elektronické schránky na doručovanie pre
subjekty a organizácie, ktoré nie sú
zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky.

Výročia a udalosti
CHUŤ
sir Edmund Hillary a šerpa Jamling Tenzing Norgay dosiahli vrchol
Mount Everestu.

29. mája 1953

K tomuto kroku dôjde na základe
zákona o e-Governmente. Na vstup do
elektronickej schránky je potrebný aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom. Ten budú potrebovať od 1.
júna 2020 štatutári organizácií tretieho
sektora, politických strán, cirkevných
organizácií, záujmových združení, veľvyslanectvá a ďalšie subjekty, ktorých
zoznam je dostupný na Ústrednom
portáli verejnej správy: https://www.
slovensko.sk/_img/CMS4/zoznam_nezapisanych_PO.pdf.
Ministerstvo vnútra upozorňuje,
že napriek obmedzenému režimu na
policajných oddeleniach dokladov
prijímanie, výdaj či aktivácia občianskych preukazov funguje v prijateľných čakacích dobách, keďže tento rok
sa kvôli pandémii nového koronavírusu v agende dokladov neprejavila tzv.
JARI
pasová sezóna, teda nával žiadateľov o
cestovné doklady.
V súčasnosti oddelenia dokladov

fungujú päť dní v týždni. V pondelok,
utorok, štvrtok a v piatok od 8. do 14.
hodiny, v stredu od 10. do 16. hodiny.
O elektronický občiansky preukaz
či jeho aktiváciu možno požiadať na
ktoromkoľvek oddelení dokladov na
Slovensku. Výmena starého typu dokladu za elektronický je bezplatná, rovnako aktivácia občianskeho preukazu.
Vo vlastnom záujme je teda nanajvýš
vhodné využiť zostávajúci čas do začiatku uplatňovania nového spôsobu
komunikácie s vybranými subjektami
zo strany štátu.
Elektronické občianske preukazy
s čipom vydáva Slovenská republika
od decembra 2013. V súčasnosti je držiteľom platného elektronického OP 3,25
milióna občanov, pričom 62 percent,
teda vyše 2 milióny občanov, majú doklad aktivovaný, čiže majú prístup do
elektronickej schránky a môžu používať elektronické služby.

» red

Chutné zeleninové nátierky a šaláty plné vitamínov

Jar na tanieri

Po zime náš organizmus priam
prahne po vitamínoch. V týchto
dňoch nám však už nič nebráni v
tom, aby sme oprášili košík a vyrazili na trh nakúpiť sviežu jarnú zeleninu. Pripraviť si z nej môžeme chutné
nátierky či šaláty.
Na pultoch obchodov či u predajcov na
trhu je už v ponuke dostatok mladej jarnej
cibuľky, reďkovky, šalátov či pažítky. Využitie tejto chrumkavej zeleniny plnej vitamínov je v našej kuchyni mnohoraké a
príprava chutných šalátov či nátierok z nej
nezaberie veľa času. Prinášame zopár námetov v podobe jednoduchých receptov.

do uvarené vajcia, 1PL nasekanej pažítky, citrónovú šťavu a soľ na dochutenie,
reďkovku na zdobenie pokrájanú na kolieska

Postup: Maslo dáme do misky, necháme ho zmäknúť a následne vymiešame s
krémovým syrom a soľou. Na strúhadle
s väčšími slzičkami postrúhame umyté
reďkovky a na tvrdo uvarené vajíčka a pridáme do misky k vymiešanému maslu so
syrom. Ochutíme citrónovou šťavou. Nátierku podávame natretú na tmavý alebo
celozrnný chlieb. Ozdobíme nasekanou
pažítkou a kolieskami reďkovky.
ilustračné foto

Zemiakový šalát s reďkovkami
Suroviny: 500 g zemiakov, 3PL olivo- umyté a na kolieska nakrájané reďkovky.

autor RitaE pixabay

Nátierka s jarnou cibuľkou
Postup zálievka: Nivu pretlačíme cez
Suroviny: 1/2 zeleru, 4 mrkvy, 2 jarné vého alebo repkového oleja, 2PL jablčné- Zalejeme zálievkou, dobre premiešame a sitko, prípadne poriadne pomrvíme medzi
cibuľky, šťavu z polovice citróna, 250 g
tvarohu, 1 biely jogurt, soľ

Postup: Zeler a mrkvu najemno nastrúhame, jarnú cibuľku pokrájame
na kolieska, všetko vložíme do misky a
dôkladne premiešame. Pridáme šťavu
z citróna, tvaroh, biely jogurt a opäť premiešame. Dochutíme soľou. Podávame s
celozrnným chlebom, prípadne bagetou.

ho octu, 2 ČL horčice, 1ČL medu, 8 reďko- necháme odstáť. Šalát pred podávaním
viek, 2PL nasekanej pažítky, soľ, mleté posypeme nasekanou pažítkou.
čierne korenie

Postup na zálievku: Metličkou v miske vymiešame horčicu, ocot, med, soľ a
mleté čierne korenie a za stáleho miešania prilievame olej.
Postup na šalát: Zemiaky umyjeme,
vložíme do hrnca s vriacou vodou a uvaríme do mäkka. Po uvarení zo zemiakov
zlejeme vodu a necháme ich vychladReďkovková nátierka
Suroviny: 3 viazaničky reďkovky, 100 núť. Zemiaky zbavíme šupky, rozkrojíme
g masla, 3 ks krémového syra, 3 na tvr- na polovice a vložíme do misy. Pridáme

prstami, dáme do misky a vymiešame s
citrónovou šťavou dohladka. Pridáme majonézu, kyslú smotanu, prípadne biely jogurt,
worcesterskú omáčku, podľa potreby soľ.
Jarný šalát
s reďkovkami a pažítkou
Postup šalát: Šalát rozoberieme na
Suroviny na šalát: 2 ks hlávkového jednotlivé listy, opláchneme ich a nechášalátu, viazaničku reďkovky, 2 vajcia, 1PL me odkvapkať. Reďkovku pokrájame na
nasekanej petržlenovej vňate, 1PL nase- kolieska, vajcia na osminky. Šalátové listy
kanej pažítky
rozložíme na väčší tanier, na ne navrstvíSuroviny na zálievku: 150 g syra s me reďkovku aj vajcia, prelejeme pripravemodrou plesňou, 2PL citrónovej šťavy, nou zálievkou a posypeme petržlenovou
2PL majonézy, 125 ml kyslej smotany prí- vňaťou a pažítkou. Podávame s tmavým
padne bieleho jogurtu, 1 KL worcesterskej pečivom.
omáčky, soľ
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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PREšovsko

TEST ZDRAVIA

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

Biorezonančné vyšetrenie celého tela 15 eur

Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.

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

farba
HNEDÁ

Materiály:
HLINÍK, DREVO

farba
ANTRACIT

99-0013-7

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

Objednajte sa telefonicky: 0944 535 568

9

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
b
e
tr
kd

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

objednavky@montter.sk

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

Videá a fotky realizácií nájdete na:

www.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 363

87-0091

PRÍSTREŠKY - TERASY � RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY � SKLENENÉ STRECHY � STAVEBNÉ PRÁCE

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

52-0061

0905 719 145

DUBOVÝ NÁBYTOK MASÍV
Y¿QLPRÏQ«RULJLQ£OQHNXV\
z dubového masívu ]DVNYHO«FHQ\!

7RW£OQ\Y¿SUHGDM
]G¶YRGXXNRQÏHQLDSUHY£G]N\

www.KRODQGVN\-QDE\WRN.sk

3UHģRY | /HYRÏVN£
Po-Pi 9ȻȻȻȻ | So-Ne zatvorené

051/|4 | 

66-0105

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

61_0010
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Máme šancu, že nás pandémia zmení
k lepšiemu
Pán Opaschowski, môžeme sa ako
spoločnosť poučiť z koronovej krízy?
„Áno, samozrejme. Táto kríza je jedinečná, pretože sa týka nás všetkých a klaNová skromnosť
„Celkovo zo strany ľudí vnímam silnú
neochotu rozhadzovať. A predpovedám, že to tak zostane aj dlhodobo.
Občania prehodnotia peniaze a potrebu. Zmení sa aj forma vlastníctva.
Bude väčší dopyt po prenajatom, ako
po vlastnom bývaní. Dalo by sa to nazvať novou skromnosťou. Zdieľanie
áut by mohlo byť atraktívnejšie ako
nákup automobilu so splátkami na
polovicu života. Spotrebitelia budú
opatrnejší ako predtým a rozvážnejší.
A to podstatné pre život budú ľudia
hľadať v inom a inde, ako doteraz.
Dúfam a verím v to.“
Horst Opaschowski

die pred nás základné otázky o živote, o
smrti, o utrpení, ale aj o podobách šťastia.
Nie je to také jednoduché teraz sa vrátiť
do bežného každodenného rytmu akoby
sa na prvý pohľad mohlo zdať a obávam
sa, že to ani možné nie je. Ľudia teraz zrejme prehodnotia priority. Nanovo si určia
to, čo je pre nich dôležité. Zdravie je zrazu najväčšie dobro, novými „svätými“ sú
sestry a lekári. Určite sa posunie spotrebiteľská orientácia, ktorú sme mali až do
vypuknutia pandémie. Po kríze sa ľudia
budú sami seba častejšie pýtať – čo je pre
mňa dôležité a bez čoho sa efektívne môžem zaobísť? „Prispôsobená spotreba“ by
mohla byť novým vzorcom šťastia.“
Možno z tejto krízy vyjdeme chudobnejší – ale teda nie nevyhnutne
nešťastnejší.
„Rozdiel je v tom, či je kríza vzdialená
– napríklad taká Fukušima niekde v Japonsku – alebo či sme všetci postihnutí.
Sused vedľa, rovnako ako ľudia na inom
kontinente. Vďaka tomu je kríza okamžite
hmatateľná. A z výskumu šťastia vychádza
určitý psychologický jav, ktorý hovorí: Ak
ostatní dostanú toľko, ako ja, potom som
šťastný. Ak mám aj ja 1 000 eur ako suseda, som spokojný. Ale ak dostanem 2 000
eur a suseda 3 000, nie som šťastný, aj keď

Foto: Prof. Dr. Horst Opaschowski
mám v ruke viac peňazí. Porovnávame sa.
A nezáleží na tom, či je to v Španielsku, Taliansku alebo vo Francúzsku. Všade majú
ľudia rovnaké problémy. To je jedinečnosť
tejto krízy, ktorú môžete porovnať iba s
druhou svetovou vojnou, do ktorej bola
zainteresovaná polovica sveta.”

na dno zo stavu slušnej prosperity. Nikto
to neočakával. Teraz vyvstáva otázka –
čo bude v budúcnosti znamenať „stále
lepšie“? Na takýto trend sú navyknuté
už celé generácie. Toto bude mať trvalý
vplyv. Ani hospodárstvo nemôže ísť zo
dňa na deň k lepšiemu. Možno z tejto
krízy vyjdeme chudobnejší. Ale nie nevyNaozaj si myslíte, že spoločenské hnutne nešťastnejší. Skôr by som to videl
zmeny budú trvať? Či sa po kríze ne- naopak.“
vrátime k normálu?
Zo zdroja Der SPIEGEL spracoval
„Dúfam v to. Táto kríza nás zniesla až
Ivan Brožík

49-0021

Prof. Dr. Horst Opaschowski je nemecký futurológ a dáva nám ako
ľudstvu nádej. Verí, že sa začneme
upínať na iné, no spoločensky dávno známe hodnoty.
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HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI

SERVIS OKIEN

Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

t;BTkFOJFCBMkónov
tBe[QFŘOPTUOÏEvere
tInteriérovÏEvere
t1MBTtovÏPkOÈVDIPEovÏEvere
tÇBMÞ[JFTJFƃLZrPMFULZDFŵBOPD

Máte plastové okná a prefukuje Vám?
Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?
tPonúkBNFÞEräCVBTFrWJTQMBTtovýDIPkJFOWÝFULýDItZQov
tOQravZBvâNFOVčBTUJkovania
AK
tPrFNB[BOJFBJNQrFHOÈDJVtFTOFOÓ
VÝFUkP[BOBKMFQÝJFcenZOBUSIV
PO CIOV zavPMBKtFOÈNBmyVÈNVrPCÓNFJOEJWJEVÈMOVQPOVku
tVâNFOVtFTOFOÓ
NU Á
tOETUrÈOFOJFQrefukovBOJBPkien
KA QPEűBvBÝJDIQrFETUáv#&;K0/,63&/ė/²$&/:
tOECMPkovBOJF[BTFknutÏIPkovania
GARAN

A
CI

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:

0919 379 250

OJ

K

www.brikpell.sk

Ďalej ponúkame

SPO

52-0063

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností,
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím
našich technických, právnych a ﬁnančných služieb.

V prípade záujmu nás kontaktujte na
tel.č. 0907 121 212 resp. na
e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

11
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PREšovsko

99-0091

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

DOVOZ ZDARMA
od 169€

BRIKETY
RUF

Nedostávate vaše
obľúbené noviny
do schránky?

od 169€

0950 754 847 - brikpell.sk@gmail.com
PONÚKAME NAJKVALITNEJŠIE PALIVO TRIEDY

Napíšte nám do redakcie
janovcikova@regionpress.sk

68-39

od 179€

PELETY
DUBOVÉ
BOROVICOVÉ

85_0302

BRIKETY
NESTRO

Občianska
riadková
inzercia
14 RôZNE / iné

OKNÁ A DVERE
R4CV0x3

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

16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?

zakaznik@hesta.sk

0903 990 816

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

66-0079-1

)ùªÝĄõÒïÍĠě
PREŠOV

»Mám 40 rokov, som stredoškolák a hľadám priateľku pre úprimný vzťah, 0908
084 806

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

85_0280

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.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

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

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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63-0077

0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

34-0002-3

splátky od 98 €

atia .
y pl
0
Zľav . 6. 202
do 1

zimné záhrady

zasklievanie terás

