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Oprava zatekajúcich a poškodených
striech a fasád.

Zrez rizikových stromov.
 Oprava žľabov, odkvapov, komínov.
 Práce vo výškach všetkého druhu.

BUKOVÉ 
PALIVOVÉ 
DREVO
VEĽKÝ ŠARIŠ 

0948 287 440
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od 
38 €
DOVOZ 

ZDARMA
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PRESOVSKO
SABINOVSKO

Monika Janovčíková 0905 719 145

Distribúcia:
distribucia.po@regionpress.sk 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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

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

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Budovateľská 50 
PREŠOV

Sabinov

Prešov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

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

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

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

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0917 56 36 12
0911 60 20 40

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

Otvorené:
Po-Pia:
8-17
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PRIAME EXPRESNÉ AUTOBUSOVÉ 
LINKY Z BRATISLAVY

Lístok 
kúpite na 

bus.daka.sk

KOŠICE

PREŠOV

KOMÁRNO
WiFi zadarmo
WC v autobuse
servis na palube 
najrýchlejšia preprava 

€
od
už3,99

Lístok 
kúpite na 

bus.daka.sk
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Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ A HLINÍKOVÉ

OKNÁ
SERVIS A OPRAVA OKIEN

ZĽAVA -45%

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

Predám funkčnú 

FIRMU S.R.O.
bez záväzkov, 
pohľadávok 
s históriou. 

Neplatca DPH.
0905 534 372
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0948 283 110          
Prostejovská 9, Prešov
michnakstefan@gmail.com
www.michnakzaluzie.sk

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

 DVERE
 PROTIPEĽOVÉ SIETE

Michňák
Žalúzie
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ZĽAVY AŽ 
DO 40 % 
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0911 60 20 40

Rezanie betónu ¦ Jadrové vŕtanie
www.diamantoverezanie.sk

Rezanie betónu ¦ Jadrové vŕtanie
www.diamantoverezanie.sk
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Kúpim GARÁŽ v Prešove
Platba v hotovosti 0949 854 569

Ako pijavice

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Moc neskutočne chutí. Niektorí sa 
jej nemôžu dojesť. Lenže – nekon-
trolované prejedanie sa dosť ochro-
muje činnosť mozgu.

Na druhej strane, sú aj takí, ktorí 
ho zas až tak bystrý nemajú ani v lač-
nom stave. V zásade však platí, že v 
stave presýtenosti sa mozgu nedostáva 
až tak veľa krvi a najmä kyslíku v nej. 
Krásny príklad máme v posledných 
dňoch za oceánom. Tam sa manželský 
pár Trumpovcov tak opil mocou, že v 
žiadnom prípade si neuzná, že splno-
mocnenie na výkon moci od voličov 
už dávno stratil. Žije v presvedčení, že 
moc je jeho, je jej vlastníkom, správ-
com, vykonávateľom. A ešte k tomu 
nikým a ničím neobmedzený. Ani len 
časom.

Pijavice sú v podstate (už na po-
hľad) nie celkom „apetitlich“ živočíchy. 
Prisajú sa a žijú si. Ale lapiduchovia už 
dávno zistili, že popri tom majú aj jed-
nu dobrú vlastnosť – keďže sú nenažra-
né a vysávajú čo im sily stačia, občas 
vysajú aj to zlé, čo sa v organizme člo-
veka nachádza.

V politike je to podobné. Pijavice 
nášho štátu, ktorých sú teraz plné titul-
ky médií, vysali z jeho občanov aj ne-

všímavosť, nepozornosť, ľahostajnosť. 
To by si mali všimnúť najmä súčasní 
„mocní“. Lebo história, ak sa z nej ne-
poučíme, sa rada zvykne opakovať.

Prisať sa na moc a zabudnúť na os-
tatných, dokonca aj na tých, ktorí k nej 
pomáhali. To je také – no – dosť nízke, 
ak nie hlavne smutné. Opiť sa tou mo-
cou, prestať uvažovať a robiť už len to 
a tak, aby sa tá moc nijak neoslabila. 
Používať na jej udržanie metódy, kto-
ré sa často pohybujú nielen na hrane 
etiky, morálky a empatie, ale už aj zá-
kona, nehovoriac o slušných mravoch. 
Je smutné, že to platí pre takmer každú 
moc a nielen na Slovensku. Výnimky 
sú voličmi nepochopenou raritou. Vý-
nimky sa totiž považujú za slabochov. 
Dokonca aj moc samotná podlieha 
strachu z toho, že by mohla pôsobiť 
slabošsky, ak by sa správala slušne, 
korektne, chápavo, povzbu-
dzujúco a nie zastrašova-
la, vydierala nútila...

„Prístup k moci by 
mal byť zakázaný tým, 
ktorí ju milujú.“ Myslel 
si  Platón. 

Pekný týždeň, 
vážení čitatelia

16. novembra 1989  
V Bratislave sa uskutočnil nepovolený študentský pochod za lep-
šie podmienky v školstve 

Výročia a udalosti
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*Ponuka platí na prvých 6 mesiacov.

Optik 300 + 
Televízia len za 

15 €
mesačne*

Miloš 
Socháň

 0903 615 355

OPTICKÝ 
INTERNET 
A TELEVÍZIA 
aj od Slovanetu

20SLO005_letak_Optika_A5_05_MilosSochan.indd   1 14/10/2020   20:21
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Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Hľadáme 
 zamestnancov na pozíciu 

skladník/čka, 
v Malom Šariši. Práca na zmeny. 

Mzda od 815€/brutto 
+ bonusy a príplatky, 

4€ stravný lístok/deň. 
Životopisy nám posielajte na 

email: presov@mahax.sk 15. novembra 1983     
bola založená Turecká republika Severný 
Cyprus.

Výročia a udalosti

17. novembra 1989  
násilný zásah štátu proti študentskej manifestácii v Prahe zname-
nal začiatok Nežnej revolúcie v Česko-Slovensku. 

Výročia a udalosti
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Do zimy pod strechou... Doprajte si ako darček pohodlie u vás doma. 

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017 objednavky@montter.sk

kde potrebujete.Staviame tam,

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

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022

 TIENENIE NA STRECH

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Priemyselný areál Šalgovík

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

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

83
-0
00
8

18. novembra 1928  
vyšiel animovaný film Steamboat Willie, prvá plne synchronizovaná 
zvuková animácia, ktorý sa považuje za zrodenie Mickeho Mousa. 

Výročia a udalosti

Keď sa spúšťalo testovanie, niektorí 
kritici varovali pred tým, že to ešte 
nikto neskúšal a budeme prví. Nie 
som odborník na testovanie, ale čo je 
zlé na tom, ak niekto vyskúša niečo 
ako prvý? 

Môže to byť prejav kreativity, ino-
vatívnosti alebo odvahy. Patrik Paul so 
svojim tímom vyvinul a vytlačil na 3D 
tlačiarni prvý elektrobicykel na svete. 
Bol som hrdý na to, že som bol pri tom, 
aj keď to mnohí ľudia spochybňovali. 
Patrik našiel novú cestu vývoja a výroby 
individuálnych elektrobicyklov a ukázal, 
že na Slovensku pracujú špičkové dizaj-
nérske a vývojové tímy. Spomínam si, 
ako som pred vyše 20 rokmi v centrále 
Fraunhoferovej spoločnosti prezentoval 
nápad založenia spoločného podniku. 
Boli sme prví a až potom nasledovali 
ďalšie krajiny. Keď je Peter Sagan prvý, 
tak sa celé Slovensko raduje. Keď chceme 
spustiť zložitú logistickú operáciu, tak ju 
spochybňujeme. Môžu prísť rôzne pandé-
mie, prírodné katastrofy alebo vojenské 
konflikty a my budeme potrebovať dobrú 
súčinnosť medzi vedením štátu, región-
mi, armádou a občanmi. Berme to teda 
aj ako celoslovenské cvičenie spolupráce. 

Sú chvíle, keď je lepšie spojiť sily, ako 

si dokazovať kto je viac, alebo šíriť medzi 
ľuďmi rôzne nezmysly o smrtiacich na-
norobotoch od Billa Gatesa, ktoré nám 
ilumináti s mimozemšťanmi vstreknú do 
tela. Bill Gates už dávno vymyslel svoju 
zbraň na ničenie ľudí a sveta - katastro-
fálny program pod názvom Windows. 

Žiaľ, mnohí tam hore, ani netušia, 
čo nevedia. Bojujú o to, aby si uchráni-
li „svoj piesoček“ na ministerstvách a 
mohli rozdeľovať veľké balíky peňazí. 
Nemajú ani potuchy o tom, ako rýchlo 
sa mení svet okolo nás. Nevedia o aké 
príležitosti prichádzame a ako premeniť 
tieto peniaze na lepšiu budúcnosť pre 
naše deti. Hlúpi a malí ľudia, nemajú 
múdre a veľké vízie. Ustráchaní, ufrfľaní 
a rozhádaní ľudia nikdy nedokážu nič 
významné. 

Inovácie zlepšujú naše životy a opra-
vujú svet. Bol by som 
rád, keby sme v nich 
boli častejšie medzi 
prvými. Prázdne reči 
a stratégie na papieri 
nám nepomôžu. Potre-
bujeme odvahu na 
akciu, znalos-
ti a spoluprá-
cu.

Prví

» Ján Košturiak
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6PONÚKNITE

Kúpim chatu na DOMAŠI
platba v hotovosti.
0917 830 888
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

presovsko.sk
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Ka�ica
• s drobmi
• cca 1,9 – 2,4 kg

CCHHLLAAADDEENNNÉÉ

079

-43%
kg

1.39

Mandarínky  

Brav�ové 
mäso v skle  
• rôzne druhy

229

500 g

(1 kg = 4,58)

219

-45%
cena za 1 kg

3.99

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Kura krá�ovské
- Welfare chov 219

-26%
cena za 1 kg

2.99**

10 kg
XXL balenie

Konzumné zemiaky neskoré
• varý typ B – prílohové

309

-52%

(1 kg = 0,31)

10 kg XXL balenie

6.49*

Camembert

095

150 g

(100 g = 0,63)

 

0 kg

u nás si nemuste 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 15. 11.

Ponuka tovaru platí od 15. 11. do 22. 11. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

Nitan/Paprkáš
• krájaný

089

120 g

(100 g = 0,74)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 29. 10. 2020.
**Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 5. 11. 2020.
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179

-51%

(1 kg = 6,63 - 5,97)

270 - 300 g

3.69

Milka �okoláda
• rôzne druhy

Staroprame� 
Smchov
• multpack 349

8 x 0,5 l

(1 l = 0,87)

4 l

Spišiacka 
Borovi�ka  
• v ponuke 

aj Spišiacka 
Jahodovica 
1 l za 12,99 €

40 % 
alkoholu

799

1 l

Capr-Sun 
• rôzne druhy 249

10 x 0,2 l

(1 l = 1,25)

2 l

Šalátové uhorky 044

-44%
kus

0.79

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 15. 11. do 22. 11. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

OD NEDELE
15. NOVEMBRA

Smotanový 
jogurt  
• rôzne druhy

029

200 g

(100 g = 0,15)

ýSS ý

Smotanová 
náterka 
klasik

085

250 g

(1 kg = 3,40)

Instantá 
káva 399

300 g

(1 kg = 13,30)259

4 x 2 l

(1 l = 0,32)

8 l

Kofola

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 29. 10. 2020.

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

Do divadla či galérie z vlastnej obý-
vačky? V sobotu 14.novembra 2020 
bude možné všetko. Aj to, len tak,  
v domácom oblečení, pozrieť si z 
pohodlia vlastnej sedačky podľa 
vlastného výberu virtuálne výsta-
vy, komentované audio či video 
prehliadky, kurátorské sprievody, 
prednášky, diskusie, inštruktážne 
videá, herné zóny, kvízy a iné zau-
jímavé aktivity a miesta vybraných 
slovenských múzeí a galérií. 

Online Noc múzeí a galérií 2020 
sa odohrá v sobotu 14.novembra od 
15h do 24h na webovej adrese nmag.
snm.sk, kde sa návštevníkom virtuál-
ne predstaví so svojou online ponukou 
20 múzeí a galérií v Bratislave a spolu 
s nimi aj všetkých 18 špecializovaných 
múzeí Slovenského národného múzea 
po celom Slovensku.

Organizátorom akcie, ktorá je už 
XVI. ročníkom populárneho celoeu-
rópskeho podujatia Noc múzeí a galé-
rií (len v tomto roku kvôli pandémii s 
posunutým termínom z tradičnej tretej 
májovej soboty na november a zmenou 
charakteru na online podujatie) je Slo-
venské národné múzeum v spolupráci 
so zbierkovými inštitúciami v Bratisla-
ve. 

Hoci posunutý novembrový termín 
mal byť pôvodne spojený s návštevou 

„kamenných“ kultúrnych inštitúcií, 
kvôli druhej vlne pandémie sa SNM 
rozhodlo Noc múzeí a galérií predsa 
zorganizovať aspoň v online forme. 

„Slovenské národné múzeum má 
síce s koordináciou tohto obľúbeného 
podujatia na Slovensku dlhoročné skú-
senosti, no tento špeciálny online roč-
ník predstavuje novú výzvu. Verme, 
že si aj táto snaha o priblíženie kultúry 
širokým vrstvám spoločnosti online 
cestou nájde svojich priaznivcov. 

Bolo by „fajn“, ak by sa ponuka 
múzeí  a galérií v online svete v budúc-
nosti začala stále viac približovať tej v 
„kamenných“ kultúrnych inštitúciách. 
Aby tak ľudia,  ktorí možno nemajú 
čas chodiť do múzeí a galérií častejšie, 
prípadne sa žiadne väčšie múzeum či 
galéria v blízkosti ich domova nena-
chádza, do nich zavítali z času na čas 
aspoň virtuálne,“ povedal generálny 
riaditeľ Slovenského národného múzea 
Branislav Panis.

Program online Noci múzeí a galé-
rií 2020: nmag.snm.sk

Z obývačky rovno 
do múzea? Prečo nie?

» Zdroj: SNM
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12,90 €/m2 

Gresová dlažba 
Liverpool

Inšpirujte sa gresovou dlažbou Liverpool od 
výrobcu Keramika Koňskie, ktorá sa dá pou-
žiť aj ako obklad. Krémový odtieň v rozmere 
31 x 62 centimetrov teraz do vypredania 
ponúkame so zľavou 40 %.

čerpacia 
technika

krby
pece
k
p

plyn, voda
kúrenie

kúpeľňové 
štúdio

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

kú
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WC kombi Jika Zeta  
zadný odpad
spodný odpad 

80,90 € 
114,86 €

Skrinka s umývadlom  
Nova Pro   
45 cm, biela 

Skrinka s umývadlom  
Brest Nova Pro   
60 cm, sivý brest
 

Umývadlo so skrinkou 
so zásuvkou LAUFEN Pro
100 cm, farba skrinky: wenge
ZĽAVA 70 %

289 € 
986 €

Sedatko Jika zeta 
biele, termoplast

9,90 € 
17,21 €

164,90 € 
234,54 €

159,90 € 
219,25 €

Závesná kúpeľňová skrinka s keramickým umývadlom 
rozmer 40 x 22,1 x 67,5 cm
dvierka majú ľavé i pravé otváranie s jednoduchou údržbou

Skrinka pod umývadlo 
REKORD KOLO 60 cm
biela, ľavá

61,90 € 
85,60€

čerešňa dub

87,20 € 
125,44 €

79,20 € 
119,23 €
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» KÚPIM SIMSON aj diely. 
0949505827

» Prenajmem izbu v ro-
dinnom dome na ul Pod 
Táborom v PO. V blízkos-
ti poliklinika, zastávka. 
0903642760

» Kúpim staré hodinky 
0905767777

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PO medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 
04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   
06 POZEMKY / predaj 
07 REALITY / iné       
08 STAVBA                    
09 DOMÁCNOSŤ    
10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
11 HOBBY A ŠPORT   
12 DEŤOM    
13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    
16 ZOZNAMKA    

62
-0
00
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PREPICHY
        POD CESTY

Maliarske práce
kvalitne

rýchlo

za dobrú
cenu

0905 585 701

cenník maliarskych prác na   www.pulzar.sk

99
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Nemecká pracovná zmuva I Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu I Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

www.simon-�eisch.de  I  job@simon-�eisch.de

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA PORÁŽKA 
A ROZRÁBKA  V NEMECKU

BRUTTO NA HODINU
PRÁCA VHODNÁ AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

12€ - 18€

36
-0
00
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Prešove

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

DOVOZ  
ZDARMA

BRIKETY
NESTRO 
179€ /PALETA

www.ekopalivosk.sk

BRIKETY RUF
169€ /PALETA

PELETY DUBOVÉ
BOROVICOVÉ

179€ /TONA

85
_0
79
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+421 951 546 351

PRIJMEME DO ZAMESTNANIA NA TPP

STROJNÝ ZÁMOČNÍK
CNC OPERÁTOR

PRAX V ODOBRE MINIMÁLNE 1 ROK
TEL.: +420 606 464 027 I +421 903 279 598

+421 904 981 591 

Mail.: eneliana@centrum.cz

61
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

14. november 1969 
Program Apollo: štart lode Apollo 12, druhej 
pilotovanej misie, ktorá pristála na Mesiaci.

19. novembra 1969 
Program Apollo: lunárny modul kozmickej 
lode Apollo 12 s astronautmi Conradom a 
Beanom pristál na Mesiaci 

Výročia a udalosti

presovsko.sk
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Chránime Vás a Váš majetok

=179€

¦ @

66
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349€

Poznáme viacero spôsobov ako od-
strániť pleseň. Samozrejme, je dôle-
žité aj na akom povrchu sa nachádza. 

Ocot je všestranný pomocník v do-
mácnosti. Je to čiastočne kyselina, ktorá 
zneškodní baktérie a plesne. Postup: 
Vlejte ocot do rozprašovača a vystriekaj-
te s ním steny, poprípade rohy v kúpeľni 
alebo sprchový kút. Nechajte pôsobiť. 

V kuchyni môžeme zostať, zimným 
ovocím je grappefruit. Často máva veľa 
jadierok, nevyhadzujte ich! Rozmixujte 
ich s prevarenou vodou, nechajte pár 
dní vylúhovať, dajte do ostrekovača a 
nastriekajte na miesta postihnuté ples-
ňou.

Peroxid je dobrý pomocník do do-
mácnosti, ale treba s ním pracovať opa-
trne. Zabíja plesne, vírusy a baktérie. Je 
šetrný k prostrediu a nevytvára toxické 
splodiny. Postup: Zmiešajte jeden diel 3 
percentného peroxidu a dva diely vody. 
Postriekajte ním poškodené miesta, 
snažte sa pracovať opatrne. Pri použití 
na stierateľné plochy necháme pôsobiť 
15 minút a zotrieme. Pri používaní na 
steny buďte opatrní. Vyskúšajte si účin-
nosť najskôr na malý kúsok, aby ste vi-
deli reakciu.

Prášok na pečenie môžete ho kom-
binovať s octom alebo aj samostatne s 
vodou. Prášok na pečenie kúpite v kaž-
dom obchode a je cenovo dostupný.  Po-
stup: Zmiešajte jeden prášok na pečenie 
s 0,5 l vody, môžete pridať pár kvapiek 

octu. Naneste na poškodené miesto a 
nechajte pôsobiť, poprípade jemne zo-
škrabte.

Borax je čistič na prírodnej báze, 
ktorý má množstvo využití v domác-
nosti. Podobne ako aj peroxid, borax 
nevytvára toxické prostredie, ale pri 
manipulácií s ním musíme byť nesmier-
ne opatrní. Postup: Zmiešame pol šálky 
boraxu a 1,5 l vody a nastriekame na 
miesta postihnuté plesňou. Necháme 
pôsobiť. Znova musíte byť opatrní pri 
používaní na steny. Vyskúšajte najskôr 
na menšiu plochu.

Osvedčený prostriedok je Savo 
proti plesniam. Existuje aj samostatne 
druh na steny, ktorý naozaj pomáha, ale 
musíte vyskúšať ako bude pôsobiť na 
farebné steny. Dá sa zakúpiť v bežnom 
supermarkete alebo v drogérií. Postup: 
Savo nastriekame na steny a necháme 
pôsobiť. Musíte však dbať na vetranie a 
z miestnosti odísť kým Savo pôsobí. 

Čo s plesňou v zime?

» red
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ODOLNÉ POLYKARBONÁTOVÉ

SKLENÍKY

0948 888 855
www.galerica.sk

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
BEZ BUDOVANIA ZÁKLADOV

46
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od 299€  DORUČENIE
ZADARMO
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V ZIME

34
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2Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatreniaD d ži
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7CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV

100% ZÁRUKA KVALITY

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

ROZVOZ HYDINY K VÁM

ZDRAVÉ VIANOCE

MORKY
HUSI

HUSOKAČKY
KAČKY

KOHÚTY
SLIEPKY, KURČATÁ

0902 466 448, 0902 606 436
Pondelok – Piatok 9.00 – 14.00 h
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Prijmeme nových zamestnancov 
���������������� 

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
����������
A INÉ
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Viac info 
��������������������

0800 500 091


