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PRESOVSKO
SABINOVSKO

Týždenne do 45 115 domácností

BUKOVÉ
od
PALIVOVÉ 38 €
DOVOZ
DREVO
ZDARMA

VÝKUP A PREDAJ
POUŽITÉHO NÁBYTKU
a elektrospotrebičov
BAZÁR V OZKN
z Dostojevského ul.
vykupapredaj@gmail.com
0905748958

chladničky, práčky,
TV prijímače, koberce . . .

VÝKUP A PREDAJ
DREVENÝCH
PALIET

pre rodinné
a bytové domy

ZATEPĽOVACIE
PRÁCE
0905 890 747

VEĽKÝ ŠARIŠ
83-0156

83-0099

www.cistenie-hrobov.sk

aj s úradným overením

0905 262 932

83-0009

TAL, ANJ- konverzácia rodený hovorca

presovsko.sk

83-0186

WWW.STAHOVANIEPO.EU

83-0176

INFO@STAHOVANIEPO.EU

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

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

SŤAHOVANIE - DOMOV, BYTOV, FIRIEM
AUTODOPRAVA - V CELEJ SR A EÚ
PRENÁJOM DODÁVKY - S VODIČOM AJ BEZ OD 50 EUR
LIKVIDÁCIA A VÝVOZ ODPADU
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ - NÁBYTKU ...
STAVEBNÉ PRÁCE

PODLAHÁR

PREPICHY
POD CESTY

0903 855 350

NOVINKA!

Švábska 57, Prešov, dusanbaca@centrum.sk

0905 682 471 I WWW.PODLAHARPRESOV.SK

PREDAJ A SERVIS PC
  Ƨ
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83-0187

Veľkosklad stavebnej chémie zn.UZIN a BONA
62-0004

0905 507 735

OD ROZVOJ

 pokladanie - PVC, korok, koberce, parkety,
plávajúce podlahy  renovácia parkiet
 vyrovnávanie podkladových betónov
 hĺbkové čistenie podláh

najlepšie ceny
v okrese SL

0948 236 456
PRÁCE
E
K
S
R
É
T
A
L
A
T
Š
IN

PREKLADY
A TLMOČENIE

00421 917 444 840 I 00421 905 341 105

0948 287 440

83-0016

84-0001

83-0122

VEĽKÝ ŠARIŠ

PRENÁJOM
FASÁDNEHO
LEŠENIA

Platí pri objednávke do 15.6.2020

0949 651 250 I 0911 996 087

ova

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O HROBY
JEDNOHROB 69 € 49 € OBNOVA
DVOJHROB 109 € 79 € 1 € PÍSMA
0,60 €/znak

ého

jevsk

Dosto

ná
Východ

55€

ar yk

od

M as

ŽUMPY

83-0141

AKCIA

83-0185
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redakčné slovo / služby, bývanie

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

Prešov

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

AJ
VÍKENDY

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

VÝROBA OCEĽOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ
balkóny, brány, ploty a iné...

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

0917 469 524

Výročia a udalosti
prijatie Memoranda národa slovenského v
Turčianskom sv. Martine.

6. jún 1861

ODPOVEDE

VÝKLAD
KARIET

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

0948 079 223

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

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

DACHMANN

Michňák
Žalúzie

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

NONSTOP

0908 580 291

www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

DREVENÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ
SERVIS A OPRAVA OKIEN

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

ZĽAVA -45%

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com
83-0005

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

0905 186 136

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

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

PRENÁJOM ČISTIACICH ROHOŽÍ

83-0014

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

UPRATOVANIE

83-0076

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

naspäť v čase a zopakujte si, čo všetko
tak dôležité sme chceli na Slovensku
z pohľadu médií a sociálnych sietí. A
na druhej strane – zaregistrovali ste
nejaké želanie? Zmysluplné, hodné civilizovaného človeka? Mimochodom,
želanie, v príkrom rozpore s potrebou,
znamená v slovenskom jazyku aj žičenie. Ale to je už asi iná téma, na inoTakmer každý niečo chce už roky kedy – žičlivosť a jej opak. A ľudskosť,
a pre seba. A je veľký rozdiel medzi všímavosť, empatia.
slovami chcieť a želať si. Želať si je
Asi je nám dobre, keď už si nič nenormálne, chcieť už až tak celkom nie. želáme, len hlučne a často nedôstojne
Želáme si zdravie, dostatok materiálny a obmedzujúc iných dávame najavo
i duchovný. V poriadku. Ale ak chce- iba svoje potreby. Nie je to však príme to a tamto, v zdraví, v dostatku, tak liš hodné života človeka ako súčasti
už prekračujeme čiaru. To „chcenie“ jedinca v nejakom spoločne organije totiž takmer vždy na úkor potrieb a zovanom spoločenstve. Mohli by sme
želaní niekoho iného. Chcenie je pre- sa vrátiť k takým výrokom ako „kto je
sadzovaním si vlastného ja nad oča- bez viny, nech hodí kameňom“, alebo
kávania tých, ktorí majú „iba“ želania. tým o nastavení tváre, alebo mnohým
Jedni chcú zastavenie budova- iným. Nikde v biblii sa nehovorí o krinia siete 5G, inú chcú bojovať proti ku, egoizme, arogancii, presadzovaní
chemtrails. V poriadku, to sú prípady si vlastného ja. Ani o klamstvách,
pre odborníkov z oblasti duševného úmyselne šírenej lži, o nenávisti. No,
zdravia. Aj keď nie je práve v poriad- síce možno hovorí. Tam, kde sa píše
ku, že ich chcenia zaplňujú verejný napríklad o veži v Babylodiskusný priestor a agresívne z neho ne.
Pekný júnový týžvytláčajú tých, čo majú želania, medzi
ktoré v poslednom čase patrí aj veľmi deň, milí čitatelia a asintenzívne želanie mať pokoj od hlu- poň niekoľko želaní v
ňom.
pákov. A od hlúposti.
S pozdravom
Okolo nás je veľa ľudí, ktorí skutočne čosi vážne potrebujú a ticho si
nesú svoj trpký údel nedostatku. Až
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
priveľa. Vráťte sa iba niekoľko dní

85_0349

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

TEPOVANIE

Musí to tak byť. Až príliš dobre.
Lebo keby bolo zle, tak by sa ľudia
inak správali. Všeobecne, voči spoločnosti, medzi sebou navzájom,
ale aj k sebe. Takmer každý niečo
chce. Nemyslím tým často oprávnené nároky na pomoc v čase pandémie.

52-0061

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

66-0006-1

Redakcia:

Asi je nám dobre

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

0905 719 145

služby, bývanie

Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov

Pre svojich klientov HĽADÁME:

051 7765 451, 0949 056 793

BYTY, DOMY,
POZEMKY

Dočasná zmena otváracích hodín:

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

22

NA PREVÁDZKE
V KOŠICIACH

83-0006

0907 127 967
durica@dason.sk
DASON ŽALÚZIE

Záručná doba 4 roky.

INZERCIA

PEKNÁ STRECHA

NÁTERY
STRIECH
VO VÝŠKACH

STRECHY - čistenie - nátery - opravy
VÝ ŠK OV É PR ÁC E 0905 161 243

0905 719 145

61_0066

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

AJA Prešov, s.r.o.

PREDAJCA

(OBCHODNÍK)
PREDAJŇA
ZNOVU
OTVORENÁ

Priemyselný areál Šalgovík

PRACOVNÁ
PONUKA:

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.

SADROKARTÓN A ZATEPLENIE
ŠPECIALIZOVANÝ
PREDAJNÝ SKLAD
sadrokartónové konštrukcie Rigips
 izolácie do podkrovia, priečok
a na zateplenie fasády


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

83-0039

alena.novakova@century21.sk

83-0130

0948 501 772 I

3

34-0045-4

PREšovsko



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

AKCIA!

MARMOLITOVÁ
OMIETKA
REVCO
NA POČKANIE

23,50 €
bez DPH/15 kg

0915 944 102 I 0905 528 841 I www.cew.sk I cew@cew.sk

83-0157

83-0008

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

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

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

0911 313 632
www.axaproperty.sk

FÚKANÁ IZOLÁCIA
PO20-23 strana-
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83-0178

kalkulácia a odborné
poradenstvo zdarma

hlavu hore, kultúra / bývanie

4
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Kríza alebo cunami?

Škrtá sa všade, ale na nulu?

Mnohé diskusie o kríze a návrate z nej
nie sú správne. Mnohé veci sa zásadne
zmenia. Nespôsobí to ani koronavírus
ani kríza - je to transformácia, ktorá
prebieha už dlhšie, ale súčasné udalosti môžu mnohé zmeny urýchliť.

Dosť sa v súvislosti so zrušením dotačnej schémy v Bratislavskom kraji
rozvírila voda. Ale málo!

Zdá sa, že automobilový a ropný priemysel stratia svoje pozície. Keď sa bude
vyrábať menej automobilov, poklesne aj
výroba ocele, hliníka, ozubených kolies
do prevodoviek alebo odvaľovacích obrábacích strojov na ich výrobu. A bude sa
stavať menej nových výrobných a montážnych liniek s robotmi.
Slovensko premrhalo úrodné roky
na to, aby sa pripravilo na transformáciu
- vo vzdelávaní, v inováciách, priemysle
a poľnohospodárstve. Stratili sme čas aj
peniaze a dopady transformácie budú nemilosrdné.
Na poliach máme technické monokultúry, zničili sme mnohé chovy zvierat,
salaše a bitúnky. Aj priemysel máme monokultúrny - postavený na výrobe automobilov zahraničných značiek. Roky sme na
úkor slovenských podnikateľov podporovali podnikanie zahraničných koncernov
na našom území, na poliach máme repku
olejnú a sklady supermarketov, do ktorých
vozí denne 700 kamiónov zahraničné po-

traviny.
Tridsaťtisíc stredoškolákov odchádza ročne študovať do cudziny a mnohí
tam po ukončení štúdia zostanú. Máme
najväčšie regionálne rozdiely v Európskej
únií, sme na chvoste v inováciách a úrovni
školstva a patríme k najohrozenejším ekonomikám sveta v dôsledku zmien, ktoré
sa očakávajú v automobilovom priemysle
(pokles výroby a automatizácia).
Proti tomu, čo nás čaká, je koronavírus
len neškodný bacil. Škoda, že sa politici
neučia to, čo my v našej Podnikateľskej
univerzite - 3P. Pozorovať prostredie, pochopiť súvislosti a podniknúť akciu. Výkonnosť ľudí, ktorí majú v rukách moc, je v
tom, že sa vedia koncentrovať na správne
priority. Stav, v ktorom sa naša krajina nachádza, nám veľa času nedáva. Pri koronavíruse sú dôležité rýchle a správne kroky,
pri transformácii, ktorej
následky budú oveľa
väčšie, je to podobné.
Vlna cunami kedysi
zmietla tisíce bezstarostných turistov.
Transformácia
sveta sa tiež
nedá zastaviť.

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
abdikoval Edvard Beneš na úrad prezidenta, jeho nástupcom sa
stal Klement Gottwald.

7. júna 1948

ostatných 6 žúp? Nič. Len čakajú, kým
to utíchne a chcela by som sa mýliť, že
s vysokou pravdepodobnosťou napíšu:
dotácie v roku 2020 - 0 eur! A o koľkých
Otázka, z čoho budú aktéri nezávis- umelcoch a ich spolupracovníkoch na
lej kultúry v najbližších mesiacoch a v voľnej nohe v tejto chvíli hovoríme? Len
roku 2021 tvoriť, sa totiž doteraz verejne o 27.000 odborníkoch. No to stále nie je
nepoložila, len v kuloároch. Všade sa koniec príbehu. Oni si totiž časom svoje
hľadajú teraz financie, bude sa škrtať, miesto niekde inde nájdu, len nám bude
vieme všetci. Ale prvýkrát zaznela nie- niečo chýbať.
Tie netradičné priestory divadiel,
čomu podpora 0 eur!
tie nekonvenčné knihy, filmové klubíky,
Čo to znamená?
folkové, džezové, metalové, punkové
Na Slovensku je kultúra zriaďovaná hudobné večery v kluboch či kultúrnych
buď štátom, samosprávami a potom je centrách, diskusné témy, ktoré inde nenie úplne presne nazvaná nezávislá kul- nájdete a s ľuďmi, ktorí majú trochu iný
túra (z angl. independent culture). A o tú slovník a – iný spôsob života – väčšinou
pri škrtoch dotácií ide! Pozor, nehovorí- pod priemernou mzdou tejto krajiny.
me o amatéroch tvoriacich po pracovnej
Tak len toľko sa stalo tou sumou 0
dobe alebo po škole, hovoríme zväčša eur pri dotáciách zatiaľ len bratislavskéo vyštudovaných profesionáloch, ktorí ho a žilinského kraja. Legitimizoval sa
sú na voľnej nohe (SZČO). A nielen umel- nezáujem o nezávislú kultúru... - Hm.
ci, ale aj pomocné profesie ako zvukári, Chcela by som sa mýliť...!
osvetľovači, manažéri, bufetári a iní – sú
teraz ohrození dotáciami 0 eur!
Tak čo sa vlastne stalo škrtnutím dotácií v BSK?
Nič. Len to, že kraj dávaný iným za
príklad výborného dotačného systému, si svoju viacročnú prácu len tak
spakruky zmetie zo stola a tvári sa, že
0 eur nezávislej kultúre vlastne patrí.
Nič, len v kriku zaniklo, že sa aj na
stránkach žilinskej župy znenazdania
ocitlo pri dotáciách 0 eur! A čo tých

» Viki Janoušková
nezávislá divadelníčka

www.brikpell.sk
DOVOZ ZDARMA

BRIKETY
NESTRO

od 179€

«[¤Ɖ®

ěƑă%

Zľava až do výšky -��% na vybrané
komôrkové dosky hrúbky ��mm

jÚƉîØƆîƉ7wĵ ƉŸƉ%zB
2

PELETY
DUBOVÉ
BOROVICOVÉ

od 169€

BRIKETY
RUF

od 169€

0950 754 847 - brikpell.sk@gmail.com

85_0302

zjX¤U~jbj+
%jU¤

PONÚKAME NAJKVALITNEJŠIE PALIVO TRIEDY

721200108

Viac informácií na:
eshop.zenitsk.sk/akcia KOŠ: +421 46 5430 771 KOŠICE: +421 55 6254 006

Výročia a udalosti
koniec Viedenského kongresu: nastalo
nové politické rozdelenie Európy.

9. júna 1815

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PO20-23 strana-
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63-0045

0948 787 777 | www.balkona.eu

.
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15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

služby, bývanie, zamestnanie

r�n� st��� , �e��� �� n���






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

VÁM
USPORÍ
PENIAZE
ZA NOVÉ
DVERE
ALEBO
NÁTER

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

75-41

Renokom

5

MNOHO
DVERÍ
ČAKÁ
NA SERVIS

Výročia a udalosti
sa v Prahe konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú
uskutočnil lekár Ján Jesenius; pitva trvala až do 12. júla 1600.

8. júna 1600
83-0179

PREšovsko

Ponuka práce v NITRE

WŽŶƷŬĂŶǉƉůĂƚ͗ϵϳϬƵƌďƌƵƩŽƉƌŝŽĚƉƌĂĐŽǀĂŶşĐĞůĠŚŽŵĞƐŝĂĐĂ
WŽǌşĐŝĂ͗^ŬůĂĚŶşŬďĞǌss;ŵĂŶŝƉƵůĂŶƚͿ

Pozícia: Operátor/ka výroby LCD

EĄƉůŸƉƌĄĐĞƉƌĞƉŽǌşĐŝƵ^ŬůĂĚŶşŬďĞǌss͗

EĄƉůŸƉƌĄĐĞƉƌĞƉŽǌşĐŝƵKƉĞƌĄƚŽƌͬŬĂǀǉƌŽďǇ>͗

ǌĄƐŽďŽǀĂŶŝĞǀǉƌŽďŶǉĐŚůŝŶŝĞŬƉĂůĞƚŽǀǉŵǀŽǌşŬŽŵ

ǀǉƌŽďĂ͕ƐŬůĂĚĂŶŝĞĂŬŽŵƉůĞƟǌŽǀĂŶŝĞŬŽŵƉŽŶĞŶƚŽǀ

Miesto práce

Termín nástupu

Nitra, Slovensko

ŝŚŶĞě͕ĚŽŚŽĚŽƵ

^ƚƌĂǀŶĠůşƐƚŬǇ
ĂďĞǌƉĞēĞŶĠƵďǇƚŽǀĂŶŝĞƉƌĞǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ

Miesto práce

Termín nástupu

Nitra, Slovensko

ŝŚŶĞě͕ĚŽŚŽĚŽƵ

^ƚƌĂǀŶĠůşƐƚŬǇ
ĂďĞǌƉĞēĞŶĠƵďǇƚŽǀĂŶŝĞƉƌĞǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ

sƉƌşƉĂĚĞǌĄƵũŵƵǀŽůĂũƚĞ
02 208 50 102 alebo 0915 896 479
ePersonal s.r.o.,

59-0000
59-0199

e

E-mail: info@epersonal.sk, web: www.epersonal.sk

STAVEBNINY - ŠTRKY, PIESKY

APC

Stavebný materiál od základov po strechu

SHOP

ALFA PRO CONCEPT s.r.o.

www.stavebninyvysnovsky.sk

Vám ponúka

- Predaj štvorkoliek Polaris, Goes, Stels
- Predaj motoriek Kawasaki
- Predaj skútrov Peugeot
- Predaj náhradných dielov a doplnkov
- Predaj moto textil, obuv, prilby
- Servis motoriek a štvorkoliek
- Požičovňa motoriek a skútrov

Prevádzka: Chminianska Nová Ves a Kapušany (pri Slovnafte)

 Šalovacie dielce od 0,99€

 Presné tvárnice biele od 0,99€

BUDEME OTVÁRAŤ NOVÝ
SHOWROOM V BARDEJOVE

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

V rámci príprav na otvorenie predajne
Vás pozývame

od 15 do 21. júna 2020

DOPRAVA do 10

km za 10€.
Dovoz stavebného materiálu do 24 h.

na promo testovaciu akciu

TÝŽDEŇ PEUGEOT KAWASAKI

Radi Vás privítame v našich
priestoroch APC SHOP na Duklianskej
ulici ( smer Bardejovské Kúpele
oproti ČS Slovnaft)

0907 140 671 I stavebninyvysnovsky@azet.sk
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apc_quad

85_0360

Apc-Quad

Ceny sú uvedené s DPH.

právnik radí / služby, bývanie

Najčítanejšie regionálne noviny

Vlastníctvo bytov
Zvažujete kúpu alebo predaj bytu?
Ako sa nadobúda vlastníctvo k bytu,
čo je s vlastníctvom bytu spojené a
aké náležitosti má zmluva o prevode
vlastníctva bytu?

schodie a číslo bytu a taktiež súpisné
číslo stavby a pozemok, na ktorom je
stavba postavená), rozlohu v m2. Je
v nej potrebné vymedziť prevádzaný
spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach
Vlastníctvo bytov súhrnne upravu- domu, na jeho príslušenstve a taktiež
je zákon o vlastníctve bytov a nebyto- úpravu práv k pozemku /pozemkom),
vých priestorov (ďalej len ako „Zákon“). na ktorých je postavený bytový dom.
V zmysle predmetného Zákona sa by- Dôležitou súčasťou zmluvy je pristúpetom rozumie miestnosť alebo súbor nie nadobúdateľa k zmluve o správe bymiestností, ktoré sú určené na bývanie. tového domu alebo k zmluve o spoloByty sa zväčša nachádzajú v bytových čenstve vlastníkov bytov. Prílohou tejto
domoch, ktorými sa rozumejú budovy, zmluvy musí byť taktiež potvrdenie od
v ktorých je viac ako polovica podlaho- správcu, resp. predsedu spoločenstva,
vej plochy určená na bývanie. Tento by- že vlastník bytu (t.j. predávajúci), nemá
tový dom má svoje spoločné časti a spo- voči nemu nedoplatky.
ločné zariadenia, na ktorých majú svoj
Zmluva s osvedčenými podpismi by
podiel všetci vlastníci bytov, prípadne mala byť vyhotovená pre každú zmluvnebytových priestorov v bytovom dome. nú stranu v jednom vyhotovení, v jedS vlastníctvom bytu neraz často súvisí nom vyhotovení pre banku a v dvoch
aj podiel na pozemku, na ktorom je by- vyhotoveniach pre katastrálny úrad.
tový dom postavený. Napokon, s vlast- Zmluva v dvoch vyhotoveniach je spolu
níctvom samotného bytu sú spojené aj s vyhlásením správcu, resp. predsedu
spoločenstva a dokladom o zaplatení
zariadenia a príslušenstvo bytu.
Všetky vyššie spomenuté záleži- správneho poplatku vo výške 66,00
tosti je potrebné riadne špecifikovať EUR, prílohou návrhu na vklad vlastaj pri nadobudnutí vlastníctva k bytu. níckeho práva do katastra nehnuteľOkrem zdedenia a výstavby, vstavby ností.
alebo nadstavby bytu je to najčastejšie
Zmluva o prevode vlastníctva k bytu.
Okrem jej podstatných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka, musí táto
zmluva obsahovať aj popis bytu a jeho
» Tím advokátskej kancelárie
príslušenstva, vymedzenie umiestV4 Legal, s.r.o.
nenia bytu (adresa, číslo vchodu, poe-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

49-0021

85_0352

6
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krby
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čerpacia
technika

IA

AKCIE a VÝPREDAJE

K
C

    

A

Ponuku WC série Lyra
Plus rozširuje závesné WC
s technológiou rimless.
Konštrukcia bez oplachového kruhu zabraňuje usadzovaniu nečistôt
na ťažko dostupných
miestach a prináša tak
úplne nový rozmer
čistoty. Samozrejmosťou je tiež úsporné
splachovanie.

Ponu
bez o
a prin


AKCIA

166 €

inz_Mirad_Lyra plus rimless_210x148_SK.indd 1

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

 

420€

Kludi Basic sprchovacia
termostatická batéria





  s DPH*


       

Hansgrohe
Croma select
E1 Jet
sprchovacia
sada 65 cm

Umývadlo
LAUFEN MIMO ROUGE
55 x 40 cm

13.02.20 14:20

112, 56€

259 €

78,90 €

59,90 €
Laufen Living city umývadlo black
60 x 46 cm
s otvorom pre batériu

406,28 €

JIKA Tigo umývadlo
70 x 37 cm
s otvorom pre batériu
pravé

109,25 €

119,90 €

49,90 €

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

Kompletný prehľad akcií a výpredajov nájdete na www.mirad.sk | Bardejovská 23, Prešov
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Uvedené ceny s DPH. Platí do vypredania zásob. IIustračné foto.

1

259 €

116,68 €

Ponuku WC série Lyra Plus rozširuje závesné WC s technológiou rimless. Konštrukcia
JIKA MIO
bez oplachového
kruhuumývadlo
zabraňuje usadzovaniu nečistôt na ťažko dostupných miestach
Skrinka pod
a prináša
úplne
55tak
x 43
cmnový rozmer čistoty. Samozrejmosťou je tiež úsporné splachovanie.

+ Skrinka stredná

199 €

229 €

99,90 €

   

464 €

682,50 €

JIKA MIO SET
inz_Mirad_Lyra
plus rimless_210x148_SK.indd
skrinka
+ umývadlo
+ nožička
pod umývadlo



rodinná poradňa, farmári / služby

8
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Tehotenstvo počas korony
Vzhľadom na to, že rodina Vám v
tejto situácii môže ťažko pomôcť, vhodným riešením na určitý čas by bolo
krízové centrum, kde by Vám poskytli
ubytovanie, stravu a najmä odborné
sociálne, psychologické, právne poradenstvo a pomohli naštartovať ďalší
život. Naša organizácia Fórum života
v projekte Zachráňme životy spolupracuje s viacerými krízovými centrami
a poskytuje matkám zaradených do
projektu finančnú a hmotnú pomoc na
preklenutie ťažkej situácie počas jedného roka po narodení dieťaťa. Bližšie
informácie o projekte nájdete na www.
zachranmezivoty.sk.
Vo Vašej situácii je možné využiť aj ďalšie projekty, napr. Femina
– Centrum konkrétnej pomoci, ktoré
pomáha nečakane tehotným, obetiam
diskriminácie alebo násilia, pri prežívaní krízy v rodine, rodinám v sociálnej núdzi, s nedostkom potravín, šatstva alebo v problémoch s bývaním, či
Poradňu Alexis, poskytujúca pomoc v
situáciách spojených s neplánovaným
V tomto období, keď ľudia trávia tehotenstvom, kde odborní pracovníci
spolu viac času vplyvom opatrení sú- dokážu sprevádzať klientky až do vyvisiacich s COVID-19, vzrástol aj počet riešenia ich zložitej situácie aj kontaktehotenstiev, medzi nimi aj tínedžeriek tovaním a spoluprácou s inštitúciami
. Mnohé z nich sú však nechcené, či už štátnej správy, samosprávy a ďalšími
z ekonomických alebo sociálnych dô- organizáciami.
vodov. Vo svojom liste píšete, že umelý
potrat pre Vás nie je riešenie. Preto Vám
ponúkame aj iné možnosti a spôsoby,
» Mária Demeterová
ako ťažkú situáciu riešiť.
Koordinátorka projektu Zachráňme životy
„Som 17 ročná študentka strednej
školy. Pochádzam z disfunkčnej rodiny. Mama je alkoholička (neliečená), opustila nás a odišla z rodiny. So
dvoma súrodencami a otcom žijeme v
dvojizbovom byte. Našla som si priateľa, tínedžera, veľmi som sa do neho
zaľúbila. Pomáhal mi zabudnúť na
problémy v našej rodine. Po čase som
zistila, že som tehotná. Práve v tejto
zložitej situácii koronavírusu. Keď
sa priateľ dozvedel, že som tehotná,
navrhol mi ísť na potrat. Namietala
som, že by som nezvládla dať si zobrať vlastné dieťa, dal mi na výber:
on alebo dieťa. Opustil ma a viac sa
neukázal. Teraz som v šiestom mesiaci tehotenstva. Môj otec ťažko nesie vzniknutú situáciu. Jeho zárobok
nedokáže pokryť naše náklady na
nájomné, jedlo a ďalšie potreby. Po
narodení dieťatka už vôbec nemôžem doma zostať. Preto Vás prosím,
poraďte mi, čo môžem v tejto situácii
urobiť? Vopred ďakujem.“

Desiatky miliónov
pre gazdov „na pôde“

„Vážime si mozole všetkých tvrdo
pracujúcich a poctivých pôdohospodárov. Po detailných analýzach prostriedkov v II. pilieri PRV SR sa nám podarilo
získať zdroje v objeme 45 miliónov eur,
ktoré presmerujeme našim pôdohospodárom na efektívne opatrenia. Tieto
nedočerpané prostriedky, ktoré boli
nesprávne nastavené predchádzajúcimi vládami, tak využijeme v prospech
našej potravinovej sebestačnosti a pre
zdravšie životné prostredie na Slovensku,“ informoval Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Ministerstvo pod jeho vedením v
týchto dňoch intenzívne pracovalo na
detailných hĺbkových analýzach prostriedkov z Európskej únie, aby našlo
možné rezervy a zabezpečilo ich najefektívnejšie využitie. Experti zvažovali
a prepočítavali rôzne alternatívy využitia európskych financií, pričom toto
riešenie identifikovali ako najlepšie pre

pôdohospodárstvo na Slovensku, občanov i krajinu.
„Aj tento náš krok ukazuje, že
budeme podporovať poctivých pôdohospodárov, ktorí prinášajú našej
krajine skutočný úžitok. Časy neslávne známych „mulčovačov“, ktorí brali
podpory za ničnerobenie, sa skončili.
Presmerovanie týchto prvých desiatok
miliónov eur je symbolom toho, ako
plánujeme nastaviť nové programovacie obdobie Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Efektívne, s dôrazom na
potravinovú sebestačnosť, ochranu
životného prostredia a v prospech poctivých pôdohospodárov vo všetkých
sektoroch,“ pripomenul v tejto súvislosti Martin Fecko, prvý štátny tajomník agrorezortu.

Najúčinejnejšia zbraň proti vírusom,
baktériam, plesniam a zápachu

ČISTENIE OZÓNOM
BYTY - DOMY - OBCHODNÉ PRIESTORY
REŠTAURÁCIE - TELOCVIČNE
ŠKOLY - HOTELY - AUTÁ - ŠPORTOVÁ VÝSTROJ

» ib

www.ozoncistenie.eu
+421 949 412 417
kontakt@ozoncistenie.eu
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Slovenskí prvovýrobcovia, spracovatelia potravín aj lesníci získajú
desiatky miliónov eur, ktoré by inak
vyšli navnivoč ako nevyčerpané
prostriedky aktuálneho programovacieho obdobia Programu rozvoja
vidieka. Agrorezort ich presmeruje
po hĺbkovom prehodnotení aktuálneho programu.

služby

9

83-0188

PREšovsko
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ZDRAVOTNÍCTVO
zdravotníctvo
/ služby
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Zdravotníctvo je už v bežnom režime,
tu sú praktické rady
Slovensko patrí medzi špičku vo
zvládnutí nového koronavírusu,
čo je výsledkom kombinácie rýchlych, razantných opatrení a disciplinovanosti verejnosti. Odmenou
pre ľudí je postupný návrat do bežného režimu aj v zdravotníctve.
Ambulancie

minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. „Pacient by mal byť objednaný na
konkrétnu dobu tak, aby nedochádzalo
k prítomnosti viac než 3 pacientov v čakárni súčasne,“ vysvetlil. Vyšetrenie pacienta v ambulancii sa musí uskutočniť
s asistenciou osobných ochranných pomôcok a dostupnosťou dezinfekčných
prípravkov. „Aj naďalej je odporúčané
využívať možnosť vzdialeného prístupu
k preskripcii formou e-receptu, vydávaniu OČR, karanténnej PN elektronickou
formou, zaistenie žiadaniek na laboratórne vyšetrenie prostredníctvom aplikácie NCZI a COVID-PASS-u,“ povedal
minister zdravotníctva.

Vzhľadom na dobrú epidemiologickú
situáciu je opäť možné poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v takmer celom
rozsahu. Naďalej však treba dodržiavať
opatrenia, ktoré znižujú riziko prenosu
ochorenia. „Na vyšetrenie by sa mali
pacienti objednávať telefonicky alebo
elektronicky, ak je to možné a dodržiavať odporúčania lekárov ohľadom Lekárne
času a spôsobu vyšetrenia,“ vysvetlil
Ľudia, ktorí čakajú v rade v lekárni,
by mali medzi sebou dodržiavať 2-metrové odstupy. Zachovaný by mal byť
priestor 15 m2 na zákazníka a dostupPacienti, nebojte sa!
nosť dezinfekčných prostriedkov.
„Pacienti môžu v týchto dňoch absolvovať už aj bežné vyšetrenia, očkovania či preventívne prehliadky, ktoré
Nemocnice - operácie
dokážu včas podchytiť viaceré závažné
Pred plánovaným operačným alebo
ochorenia a zlepšiť tak ich vyhliadky
intervenčným výkonom pri súčasnej
na úspešnú liečbu.“
epidemiologickej situácii už nie je poPrezidentka Asociácie na ochranu
trebné dodržiavať 14-dňovú karanténu,
práv pacientov SR Mária Lévyová
takisto nie je povinné preukázať sa negatívnym testom na COVID-19. Súčasťou

ilustr. foto
základného lekárskeho vyšetrenia pred
operačným/intervenčným
výkonom
je však stále povinná epidemiologická
anamnéza. Treba však počítať aj s možnosťou, že čakacie lehoty na zákroky sa
predĺžia.

Jednodňová staroslivosť

Zdravotnú starostlivosť v domácom
prostredí pacienta je možné poskytovať bez obmedzenia za predpokladu
dostupnosti a používania osobných
ochranných pomôcok podľa odporúča-

PO20-23 strana-

10

ní Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Lôžková starostlivosť

Dlhodobú lôžkovú zdravotnú starostlivosť je možné poskytovať bez obmedzení za predpokladu dostupnosti a
používania osobných ochranných pomôcok podľa odporúčaní Ministerstva
zdravotníctva SR. Pre prijatie nových
pacientov sa odporúča vykonať zodpovedanie takzvaných triediacich otázok.
ib

»Kúpim hokejové kartičky
slovenskej extraligy 0908
876 988
»Kúpim staré odznaky, vyznamenania, mince, hodinky. 0907 910 755
»Kúpim staré odznaky, mince, hodinky. 0907 910 755
»Kúpim staršie obrazy
sloven. a maďar. maliarov.
0903 617 901
»Kúpim vojenské veci do
r.1945 šable bodáky odznaky a iné 0940 209 657
»Kúpim gramofónové platne 0911 565 876

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
»PREDÁM STAV. POZ. V KENDICIACH /PO/ 24 ÁROV 0905
145 220

07 REALITY / iné
»Od 1.7.dám do prenájmu
garáž v radovej zástavbe
na Štúr.ulici. 0907 349 154

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

15 HĽADÁM PRÁCU
»Vypomôžem v domácnosti, postrážim deti, 0949 810
080
»Hľadám si prácu na upratovanie bytu, udržiavanie
chaty, príp. okolie záhrad.
T:0948 39 32 14

16 ZOZNAMKA
»HĽADÁM INTELIGENTNÉHO
MUŽA S LÁSKAVÝM SRDCOM.
VEK DO 61 ROKOV. PREŠOV A
OKOLIE. KONTAKT 0910 111
106
»Hľadám sympatické dievča vo veku 19-27r. štíhlej
resp. plnoštíhlej postavy
z PO na priateľstvo. Mobil:
0940 575 627 (len SMS)

0918 623 064
Výročia a udalosti
nemeckí nacisti zrovnali so zemou českú obec Lidice, ten istý deň o
dva roky neskôr vypálili francúzsku obec Oradour-sur-Glane.

10. júna 1942

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.

»Kúpim jelenie parožie za
najlepšiu cenu! 0944 132
200

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim vzduchovky- ové
pištole aj vojenské vz 35-47
aj flóbertky. 0905 450 533

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
»Predám dámsky bicykel
lacno. 0949 810 080

14 RôZNE / iné
»Kúpim vojenské odznaky,
vyznamenania a i. 0907
910 755
»Kúpim staré zlaté zuby,
zlaté a strieborné mince a
hodinky OMEGA, bodáky,
nem.helmy. 0907 166 358
»Kúpim domáce tkané plátno, vrecovinu, kroje, šatky,
sukne a starožitnosti. 0909
117 320
»Vezmem do prenájmu záhradku pod Wilec.Horkou
alebo pod Kamenou Baňou,
0908 088 045
»Kúpim gramofónové platne 0911 565 876

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 11 dolu.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PO medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PO 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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.

farba
HNEDÁ

Materiály:
HLINÍK, DREVO

farba
ANTRACIT

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
b
tre
kd

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

objednavky@montter.sk

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

PONÚKAME PRÁCU V ARMOVNI

SD INSTAL s.r.o.

OHÝBANIE A STRIHANIE
BETONÁRSKEJ OCELE
• Miesto výkonu práce - Rakúsko (20 km od BA)
• Termín nástupu - ihneď po vybavení
vstupných povolení
• Hrubá mzda 1300 eur brutto/mesiac
• Celoročná práca na TPP aj živnosť
• Prax nie je podmienkou
• Aj ucelené partie
pejupex@gmail.com

0911 796 226
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0919 370 730, 0919 383 363

87-0091

»Kúpim Jawu, CZ, Simson,
Pionier, Štadión aj nepojazdné. 0949 505 827
»KÚPIM staré motorky: JAWA-CZ, TATRAN, STADION,
PIONIER, BABETU, SIMSON,
vozik za motorku PAV41 aj
nekompletn, alebo diely.
0905 450 533
»Kúpim Škoda Garde/Rapid, alebo 105l. Aj bez papierov. 0904 527 918

Ponuka práce pre

VODOINŠTALATÉROV

ŽIVNOSTNÍKOV DO NEMECKA /Frankfurt am Main/
TURNUSOVÁ PRÁCA:

3 týždne sa pracuje a týždeň voľno
Práca pre jednotlivcov aj partie

Plat: 16 – 19 EUR/hod. podľa skúsenosti a praxe
3000 – 3300 EUR mesačne

11

sdinstal.sro@gmail.com

+421 905 139 201
+421 948 259 552

61_0047

02 AUTO-MOTO / iné

43-0099

»Predám Volvo C 30. Stk
1/2020. 0908 728 102

11

87-0013

01 AUTO-MOTO / predaj

Kontaktujte svojho obchodného zástupcu: 0905 719 145

Občianska
riadková
inzercia

39 regionálnych týždenníkov po celej Slovenskej republike - dosah na 1 500 000 domácností a ﬁriem

Občianska
riadková
inzercia

V našej radakcii si môžete podať inzerciu
do celej siete regionálnych novín

bývanie, zamestnanie

PREšovsko

CO A
Á
R
P
ÉH
ŽD
KA
PRE
IENKY

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

0918 726 754

CALL CENTRUM:

0905 552 537
0915 971 823
é

VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY aj PÁRY

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-3

PRAVA hraden
UBYTOVANIE a DO

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

10-0075

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

85_0353

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
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