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Týždenne do 45 115 domácností

BUKOVÉ
od
PALIVOVÉ 38 €
DOVOZ
DREVO
ZDARMA

AKCIA
ŽUMPY

VEĽKÝ ŠARIŠ

Platí pri objednávke do 15.6.2020

šiak + šnúra
Lodžiový su lenie
ba
= komplet

Zľavy
pre bytové
domy
a zatepľovacie
my

záruka 5 rokov
E:
PONÚKAM ŠIAKY

SU
t OKENNÉ É SUŠIAKY
V
O
N
Ó
t BALK
É SUŠIAKY
V
IO
Ž
D
LO
t

PRENÁJOM
FASÁDNEHO
LEŠENIA

VÝKUP A PREDAJ
DREVENÝCH
PALIET

KOMPLETNÁ
PONUKA NA

www.eurosusiak.sk 0918 219 828

pre rodinné
a bytové domy

83-0141

0905 890 747

83-0156

ZATEPĽOVACIE
PRÁCE

VEĽKÝ ŠARIŠ

0948 236 456

83-0099

www.cistenie-hrobov.sk
0949 651 250 I 0911 996 087

84-0001

ntážou
Okenné sušiaky s mo
denia
ško
bez VŔTANIA a po
y!
ád
okna alebo fas

37-0088

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

0948 287 440

83-0016

55€

83-0122

od

00421 917 444 840 I 00421 905 341 105

WWW.STAHOVANIEPO.EU
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83-0004

INFO@STAHOVANIEPO.EU

83-0176

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

1
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PREšovsko

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Pre svojich klientov HĽADÁME:

BYTY, DOMY,
POZEMKY

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

alena.novakova@century21.sk

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 270€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

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

UPRATOVANIE
PRENÁJOM ČISTIACICH ROHOŽÍ

AJ
VÍKENDY
83-0014

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

Výročia a udalosti
sa narodil Gojko Mitič, nemecký herec srbského pôvodu.

13. júna 1940

14. júna 1942

66-0006-1

v ponuke aj

TEPOVANIE

0905 186 136

ČEREŠŇA
MATNÁ

83-0181

0948 501 772 I

3

Výročia a udalosti

si Anna Franková začala písať denník.
Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov

051 7765 451, 0949 056 793

Dočasná zmena otváracích hodín:

22

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

6 �/m�

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY

PREDAJŇA
ZNOVU
OTVORENÁ

Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

ONUFER.STRECHY, Humenné, tel.: 0905 866 578
e-mail: onufer.strechy@gmail.com

62-0003

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

Záručná doba 4 roky.

83-0039

Plechová strešná krytina

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

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

0911 313 632
www.axaproperty.sk

FÚKANÁ IZOLÁCIA
PO20-24 strana-
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83-0191

kalkulácia a odborné
poradenstvo zdarma

redakčné slovo / služby, bývanie

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

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

Prešov

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

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

DREVENÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY
- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

SERVIS A OPRAVA OKIEN

- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE
- GARÁŽOVÉ BRÁNY

ZĽAVA -45%

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

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

0948 283 110

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

Výročia a udalosti
sa uskutočnil prvý prelet ponad Atlantický oceán (John Alcock a
Arthur Whitten Brown na stroji Vickers Vimy).

Priemyselný areál Šalgovík

AJA Prešov, s.r.o.

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.

PREPICHY
POD CESTY

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

62-0004

Západné Slovensko

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

15. júna 1919

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

www.dachmann.sk

83-0011

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

kde sa vykričia, kde si zanadávajú a
kde – našťastie u nás zatiaľ nie – si
udrú, kopnú, rozbijú, kde môžu pustiť
svoj vandalizmus a deštrukciu z uzdy
bežne inak akože slušných ľudí. Dav
je pre nich indiferentná hmota, plná
anonymity, priestor pre sebarealizá„Konečne život“, vravím si vždy, ciu.
Civilizácia nespočíva v neustákeď opúšťam moje rodné a dlhé roky
milované mesto Bratislava. Milujem lom kriku, v nepretržitom sťažovaní
totiž civilizáciu vidieka, vidieckej sa, vo frfľaní, v agresivite a v egoizme,
obce, s jej medziľudskými vzťahmi, s večer spláchnutými kolou a zajedejej nefalšovanou prostou úprimnos- nými popcornom vo veľkokine alebo
ťou (pretože akákoľvek falošnosť je tu presedením v baroch. V tom štádiu sa
zjavná ako naháč na hlavnom námes- rozpadol vraj navždy večný Rím.
Veľké mestá sú už v mnohých kratí nejakej metropoly). Milujem vidiek
s malými kamennými obchodíkmi a jinách v rukojemníctve nenávisti, zlopoštou, kde každého poznajú aj bez by, ničenia, kariérizmu cez mŕtvoly,
kým na vidieku sa ešte stále civilizožltého lístka po mene.
Renomované nemecké, britské a vane tvorí a zmysluplne aktívne žije.
americké médiá sa zaoberajú novým To nie je môj poznatok, to je zistenie
fenoménom, ktorý sledujú už dlhší najčítanejších európskych mediálčas. Inteligentní, citliví a pracovití nych titulov. A zisťujem, že až prekvaľudia opúšťajú veľké mestá. Do určitej pivo pravdivé. Veľké mestá sú plné
miery je to dôsledok pandémie, ale negatívnej energie, v ktorej sa vyžívatento jav nemá korene iba v nej. Vo jú mnohí, mysliac si, že sú „konečne
veľkých mestách je veľa násilia, nie- v civilizácii“. Najviac však
len fyzického. Akéhokoľvek, kariér- tí, ktorí v podstate pre nineho, medziľudského, darí sa v nich koho iného, ako pre seba
samého – nežijú.
nenávisti.
Želám vám život v
Ľudia v nich protestujú proti
všetkému a každému, lebo nie sú spo- službách života, veď
kojní s vlastnými životmi, ani sami vy už viete, ako to
so sebou. Ventilujú svoju nenávisť, myslím.
S pozdravom
závisť, svoje komplexy a svoje osob» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
né krivdy na verejných protestoch,

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

INZERCIA

0905 719 145

Blaško - FaP

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

 3. bezpečnostná trieda

 oceľová konštrukcia a vystuženia

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

 17 istiacich bezpečnostných bodov

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

 protihluk 36 až 40 decibelov

 záruka na mechanizmus 72 mesiacov
 dvojité tesnenie ako štandard
 záručný a pozáručný servis

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

Masarykova 16, 080 01 Prešov I 0905 597 181 I 0907 293 570

WWW.SHERLOCK-PRESOV.SK
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NONSTOP

0908 580 291

87-0008

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

DACHMANN

Týmito slovami sa minulú sobotu
vyznala istá moderátorka komerčného média z pocitov, ktoré prežíva, keď prichádza do nášho hlavného mesta a vidí tabuľu s nápisom
Bratislava.

83-0013

Redakcia:

„Konečne civilizácia“

83-0008

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny
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Milióny od štátu na sezónne práce

Nedostatok sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve pomôže riešiť tzv. inštitút sezónnej práce, ktorým
podporíme vytvorenie 5 000 nových
pracovných miest. „Je to veľmi významné v číslo v časoch, keď sa snažíme pracovné miesta udržať. Podstatou
projektu je, aby ovocinári a zeleninári
mohli zamestnávať našich evidovaných nezamestnaných pri zbere úrody,
pri zakladaní úrody. Chceme nahradiť
to, že v čase zatvorených hraníc hrozilo, že nám tohto roku v tejto sezóne zostane úroda na poliach, v sadoch,“ vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a
rodiny Milan Krajniak.
Na projekt vyčlenil 12 miliónov eur
rezort financií. Poslúžia na preplácanie
odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a na starobné dôchodkové sporenie. Maximálna výška finančného príspevku na jedného zamestnanca bude
398,52 eura na mesiac, čo sú odvody
zamestnanca pri hrubej mzde 820 eur.
Príspevok na jedného zamestnanca

Toto združenie, ktorého členovia sa
delia o svoje príbytky s bezdomovcami,
založil vo Francúzsku v roku 2011 laik
Étienne Villemain. Bol to práve on, ktorý Svätému Otcovi navrhol myšlienku
ustanoviť Svetový deň chudobných,
uviedol v svojom článku denník La
Stampa.
V dôsledku opatrení spojených s
pandémiou prišlo na stretnutie s pápežom len osem osôb, ostatní členovia
sa s ním však spojili prostredníctvom
videokonferencie, ktorá trvala viac než
hodinu.
Jednou z otázok, na ktoré odpovedal pápež, bola otázka o dôstojnosti
človeka, najmä s mentálnym postihnutím. „Môžeš byť ten najlepší športovec,
môžeš mať železné zdravie, ak však
nemáš dôstojnosť, je to nanič”, pretože
dôstojnosť je „podmienkou k dobrému
životu“. Je to „spôsob ako žiť pred Bohom a druhými“, „s celou tou vnútornou silou vyplývajúcou z toho, že si
Božím dieťaťom“ a zároveň i s pokorou.

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

Renokom

r�n� st��� , �e��� �� n���






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

MNOHO
DVERÍ
ČAKÁ
NA SERVIS
VÁM
USPORÍ
PENIAZE
ZA NOVÉ
DVERE
ALEBO
NÁTER

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

Prezidentkin rok vo svetle pandémie

» red

Môžeš mať železné zdravie,
ak však nemáš dôstojnosť...
Svätý Otec František už začal prijímať aj skupinové audiencie, ktoré boli počas obdobia pandémie
takmer tri mesiace zrušené. V piatok 29. mája prijal kardinála Felipeho Barbarina, emeritného arcibiskupa Lyonu, spolu s delegáciou
komunity s názvom Lazare.

NÁTERY
STRIECH
VO VÝŠKACH

Ďalšou témou bolo - odpúšťať, aby
nám bolo odpustené. Naučiť sa to niekedy trvá i celý život, preto je dôležité
postupovať s pokojom a pokorou, až
kým sa nám neuzdraví srdce, vysvetlil
pápež. Naopak, ako ďalej zdôraznil,
nenávisť a zášť sú „zlým bohatstvom“.
Treba žiť „s Evanjeliom v ruke a v srdci“, „život kresťana musí byť svedectvom“.
Pri stretnutí sa hovorilo aj o dôležitosti chudoby srdca, a to aj u kňazov a
zasvätených osôb. Členovia združenia
Lazare položili pápežovi otázku, či by
mohli otvoriť svoj dom aj vo Vatikáne.
Svätý Otec im odporúčal modliť sa za
to. Na záver všetkým odporúčal reflektovať nad otázkou: „Akým spôsobom
odpovedáme na veľkodušnosť a lásku,
ktorú sme prijali?“

15. júna 2019 bola inaugurovaná do
funkcie prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. V parlamente predniesla svoj prejav o stave
spoločnosti, ktorému sa médiá i politici venovali dostatočne. Už menej
sa zaujímali o jej názory na to, v čom
by sme sa mali poučiť z nedávnej
krízy. Z jej zamyslenia vyberáme:

nemusíme chodiť tak často, ako sme boli
zvyknutí predtým a potvrdilo sa, že pracovať sa dá aj z domu. Uvedomili sme si
hodnotu blízkosti, silu objatia, sociálneho kontaktu.
Začali sme sa viac zaujímať o prírodu, lebo sme v nej našli útočisko v čase
pandémie. Začali sme pozorne počúvať
vedcov a expertov. Už vieme, čo znamená samota a pocit vylúčenia zo spo„Kríza, ktorá nás zastihla, má svoje ločnosti, keď sme zostali zavretí doma.
tragické dopady na zdravie a životy ľudí. Pocítili sme, akí sme slabí. Dnes už vieAle má aj svoje pozitívne stránky. Uká- me, že krízu by sme nezvládli bez ľudí,
zalo sa, že keď ako spoločnosť máme ktorí často nedostávajú za svoju prácu
adekvátnu odmenu - personál nemocníc
rovnaký cieľ, dokážeme veľké veci.
Prejavili sme veľkú dávku sú- a zdravotníckych zariadení, lekári a ledržnosti, solidarity a disciplíny. Boli sme kárky a všetci pracujúci v službách, ktoochotní prijať obmedzenia a správali ré nám v čase krízy zabezpečovali naše
základné potreby - predavačky a predasme sa naozaj príkladne.
Kríza našim svetom otriasla a vači v obchodoch, lekárnici a lekárničky
umožnila nám pozrieť sa na svet inak. a mnohí ďalší.
A to najdôležitejšie, čo nám kríza
Zastaviť sa, stíšiť sa a naplno prežiť to
málo, čo nám po prijatí prísnych opat- ukázala je, že bez obrovskej angažorení zostalo – kontakt so svojimi najbliž- vanosti ľudí a ochoty pomáhať jeden
druhému, by sme to nezvládli. Myslime
šími.
Zrazu sme dýchali čistejší vzduch, na to vždy, keď pred nami budú stáť ďalna uliciach sme sa nemuseli vyhýbať toľ- šie veľké výzvy a držme spolu aj naďakým autám, ukázalo sa, že do obchodu lej.“

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas
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budeme poskytovať najviac 6 mesiacov, pričom maximálna výška pomoci
je 2 390 eur na zamestnanca. „Pracovné miesta v poľnohospodárstve budeme podporovať týmto spôsobom až do
konca roka 2021. Podpora nie je viazaná iba na obdobie koronakrízy, ale
budeme ňou pomáhať ľuďom aj v budúcom roku,“ informoval minister práce.
Minister financií tento projekt
podporil.„Chceme, aby práca v tomto
odvetví bola atraktívna aj pre našich
občanov, aby mohli pomôcť poľnohospodárom tú úrodu vypestovať aj zozbierať a mohli si tak finančne vylepšiť
svoju situáciu. Verím, že projekt prinesie veľmi dobré ovocie nielen v podobe
ovocia a zeleniny, ale aj v podobe toho,
že bude impulzom do ekonomiky,“
konštatoval minister financií Eduard
Heger.

83-0006

Poľnohospodárom pomôžu pri sezónnych prácach evidovaní nezamestnaní. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo v
spolupráci s ministerstvom financií
a výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie nový
projekt na podporu zamestnávania
uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva.

PEKNÁ STRECHA

83-0179
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služby, bývanie, zamestnanie

MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

hrubá mzda od 600€, TPP, brigáda, lokalita Veľký Šariš
83-0189

Sprostredkovanie opatrovateľskej

člen ONLINE

PANELU

člen adMeter

PANELU

schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02 / 208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

66-0072-1

ančnú istotu, kontaktujte nás

33-0050

(el. meranie médií smartfónom)

práce v Rakúsku už 15 rokov

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

OHÝBANIE A STRIHANIE
BETONÁRSKEJ OCELE

HĽADÁ
extérnych spolupracovníkov

DO POTRAVINÁRSKEJ VÝROBY

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a

PONÚKAME PRÁCU V ARMOVNI

bol v bitke pri Waterloo Napoleon Bonaparte definitívne porazený.

PELETY
DUBOVÉ
BOROVICOVÉ

od 169€

BRIKETY
RUF

od 169€

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

ODPOVEDE

VÝKLAD
KARIET

0948 079 223

85_0349

18. júna 1815

85_0333

od 179€

0948 942 872

vznikla Slovenská republika rád.

0911 796 226

DOVOZ ZDARMA

BRIKETY
NESTRO

Airless striekanie (technika WAGNER)

Výročia a udalosti

pejupex@gmail.com

www.brikpell.sk

Maliarske práce
NOVOSTAVBY - BYTY
PRIEMYSELNÉ - HALY STRECHY
(PLECH, ETERNIT, ŠKRIDĽA),
FASÁDY A BRIZOLITY

16. júna 1919

• 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

43-0099

HĽADÁME PRACOVNÍKA
0918 692 692
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85_0302

PREšovsko

APC

SHOP

ALFA PRO CONCEPT s.r.o.
Vám ponúka

NAJ - STRECHA s.r.o.

obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0940 776 203
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

BUDEME OTVÁRAŤ NOVÝ
SHOWROOM V BARDEJOVE
V rámci príprav na otvorenie predajne
Vás pozývame

od 15 do 21. júna 2020
na promo testovaciu akciu

TÝŽDEŇ PEUGEOT KAWASAKI

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

Apc-Quad

PO20-24 strana-
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apc_quad

85_0360

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

- 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

služby, bývanie

Najčítanejšie regionálne noviny
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Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

12 DEŤOM

02 AUTO-MOTO / iné

13 RôZNE / predaj

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

14 RôZNE / iné

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
»PREDÁM CHATU NA DOMAŠI, 0902 431 198
»Od 1.7.dám do prenájmu
garáž v radovej zástavbe
na Štúr.ulici. 0907 349 154

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»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

»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
»Kúpim vojenské veci do
r.1945 šable bodáky odznaky a iné 0940 209 657
»Kúpim gramofónové platne 0911 565 876

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)

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 9 dolu.

Krížovky s úsmevom
E V
Spišskej
Novej Vsi

skratka
autonómnej oblasti

odpil si

celý, po
anglicky
2. as
tajni ky

staroindická
bohy a
zla

za iatok
pretekov

klepaním
odstráni

Alexander
(dom.)

1. as
tajni ky

poprie,
neprizná

Sára leží na smrte nej posteli, Dávid, jej manžel,
je pri nej a ona mu hovorí:
- Musím sa ti s nie ím prizna . Náš syn Izák
nie je od teba.
- A od koho?
- Od starostu.
- ože? - uduje sa Dávid. - Taký fešák a vyspal
sa s takou škaredou ženou ako si ty?
- Ja som mu za to zaplatila.
- A kde si vzala peniaze?
- Z tvojho ú tu.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

mužské
meno

starorímska
bohy a
smrti

mužské
meno

3. as
tajni ky

citoslovce
obdivu

zamaže
bežec
na stredné
trate

znoj
staršie
mužské
meno
osedláva

skratka
pre iteretur

pásmové
horstvo
mimo
ihriska

tákajúci
sa losa

ohýba
dozadu
lepkavá
tekutina
kto robí
s mínami

mohla

Felícia
(dom.)
prekážalo
(kniž.)

vzácny
kovový
prvok
tvar prídav-

Juliánsky
kalendár
oddelenie
jury

ného mena

sorta
hrozna

napevno
napchal
operený
stavovec

druh
po ovného
psa
uvedomovaná
sníva

tu h a

zna ka
elektrónvoltu

bosorák
zna ka
mililitra

majúca
schopnos
lomi sa

lejak
(expr.)

malý orol

kypri pôdu
pluhom!

www.scalpermedia.sk
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Pomôcky:
elatív, doger, all,
Kali, oron

www.facebook.com/krizovkysusmevom
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služby, bývanie, zdravie
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47-063

0918 623 064

87-0013

PREšovsko

TEST ZDRAVIA

Chcete si
podať
inzerát?

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

Objednajte sa telefonicky: 0944 535 568

99-0013-10

52-0061

Biorezonančné vyšetrenie celého tela 15 eur

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PO medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PO 12 Predám kočík,
0987 654 321.

OKNÁ A DVERE
R4CV0x3
)ùªÝĄõÒïÍĠě
PREŠOV

zakaznik@hesta.sk

PO20-24 strana-
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66-0079-1

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.

radíme, hlavu hore / služby, bývanie
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Námietky k vyúčtovaniu
nákladov za byt
V týchto dňoch si ešte niektorí oneskorenci preberajú na poštách pozdravy od správcov bytových spoločenstiev. Do konca mája mali byť
totiž doručené vlastníkom bytov
vyúčtovania nákladov. Lenže, čo ak
niečo nesedí?

Jazyk lásky
Zopár provokatérov uráža a zosmiešňuje kresťanov. Niektorí z nich si k
svojmu menu píšu aj slovo „teológ.“
Možno si myslia, že svoje útoky takto
posilnia.

dá nájsť veľmi veľa chýb - prichádzajú z
ulice alebo z väzenia. Nedávno sa jeden
vybral do obchodu a vypil tam fľašu koňaku. Kým mu alkohol stúpol do hlavy,
stihol predavačkám povedať, aby zavolali pána farára. On prišiel a povedal.
Aj na druhej strane však vznikajú „Čo sa ti stalo Jurko, poď domov.“ Zaplareakcie s útočným tónom. A tak si dva tá- til, naložil ho do auta a zobral so sebou.
Minule ďalší pojedol doma lieky a
bory nadávajú a bojujú proti sebe nepekným jazykom. Nedávno sa diskutovalo, zapil ich pálenkou. Zavolal si taxík a
aby boli v nedeľu obchody zatvorené. nechal sa doviesť k pánu farárovi. Ten
Vraj máme nedeľu pre Pána. A čo tí, čo zaplatil za taxík a prijal ho. Bez výčitiek
Pána nepoznajú? Už to slovo hovorí, že a s láskou, ako strateného syna. Neodsa „ne dělá.“ Rusi majú voskresenje, An- sudzuje, prijíma ľudí takých akí sú. A
gličania sunday a Nemci Sonnentag. Sl- to im pomáha, aby boli lepší. Niekto si
nečný deň znovuzrodenia a odpočinku s povie, že kňaza zneužívajú. Tak, ako aj
my pána Boha. Keď nám je zle, prosíme
rodinou je pre všetkých.
Načo zbytočne dvíhať bojové zástavy a keď nám je dobre, žijeme po svojom.
konzervatívcov a liberálov? Nepoznali Jazyk lásky lieči a spája, jazyk nenávisti
sme vojnu, ale v médiách a na internete zraňuje a rozdeľuje. Spájanie neznamevidíme denne veľa útokov, zákopy a bo- ná ústup z našich hodjové prápory. Nájsť na druhom človeku nôt. Ak prejavíme
chyby je ľahké. Denne vidíme zosmieš- druhej strane lásku a
ňovanie a ponižovanie protivníkov. rešpekt, aj oni lepšie
Prečo? Správanie druhého človeka ne- pochopia nás. Dialóg
zlepšíme tým, že budeme zvýrazňovať je lepší ako prestrelka.
jeho nedostatky a chyby. Spätná väzba Láskavé slová majú
je užitočná, ale netreba pri nej používať väčšiu moc
ako
nenáexpresívne a nenávistné slová.
Chýba nám jazyk lásky. Poznám vistné útoky.
kňaza. Pracuje s ľuďmi, na ktorých sa
» Ján Košturiak

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 40 000 domácností a firiem

vlastníkov bytov, reklamáciu treba adresovať rade, ktorá je dozorným orgánom. Ak sa so spoločenstvom vlastník
nedohodne, o spore môže rozhodnúť
súd. To sú však krajné riešenia.
Najefektívnejšou sa stále zdá cesta vznesenia námietky vedeniu spoločenstva vlastníkov bytov a to požiadať,
Ak vlastník bytu nie je spokojný s aby rokovalo so správcom bytového
výsledkom reklamácie ročného vyúč- spoločenstva. Spravidla je to schodná
tovania nákladov za plnenia služieb cesta, niektoré položky sa dostávajú
spojených s užívaním bytu, môže sa do vyúčtovania naozaj omylom a nikto
obrátiť na Štátnu obchodnú inšpekciu. nemá problém ich opraviť. Ak je námieToto právo však majú iba vlastníci v tok viac, dobrý správca vykoná revíziu
tých bytových domoch, ktoré sú spra- vyúčtovania položku po položke, zvolá
vované na základe zmluvy o výkone schôdzu vlastníkov a na nej vysvetlí
správy správcovskou spoločnosťou.
jednotlivé sumy.
Doba reklamácie a úhrady preplatNiekedy si problémy vo vyúčtovaní
ku alebo nedoplatku je vždy uvedená spôsobujú aj vlastníci sami, napríklad,
na ročnom vyúčtovaní alebo v zmlu- ak včas neaktualizujú počet obyvateve o spoločenstve alebo v zmluve o ľov bytu a podobne.
výkone správy. Štandardná lehota na
reklamáciu je do 30 dní od doručenia
vyúčtovania. Reklamácia by mala byť
vybavená podľa zákona o ochrane
spotrebiteľa tiež do 30 dní. Najskôr by
ste mali nedoplatok zaplatiť a potom ho
reklamovať.
Ak dom spravuje spoločenstvo
» red

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI

Slovenská firma

NON STOP lin

ka

0944 720 932

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

t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

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.

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

33-0051

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

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

52-0063

OBNOVA STRIECH

43-0037-6

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny
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PREšovsko

bývanie

PO20-24 strana-

11

11

10-0075

85 0334
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