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Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Pílenie, zrez rizikových stromov
Orezávame vysoké živé ploty
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu
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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, Ken-
dice, Kokošovce, Ľubotice, Pušovce, 
Sedlice, Prešov, Veľký Šariš, Ďačov, 
Drienica, Jakubovany, Sabinov, Lipa-
ny, Brezovica, Kameniaca, Pečovská 
Nová Ves, Šarišské Michaľany   

nepárny týždeň: Drienov, Drienov-
ská Nová Ves, Dulova Ves, Fintice, 
Haniska, Hermanovce, Chminianska 
Nová Ves, Lada, Lemešany, Ličar-
tovce, Malý Šariš, Petrovany, Ruská 
Nová Ves, Sedlice, Široké, Tulčík, Víťaz, 
Vyšná Šebastová, Župčany, Prešov, 
Sabinov, Krivany, Ražňany, Šarišské 
Dravce, Rožkovany, Šarišské Sokolov-
ce, Torysa a Dubovica, Nižný Slavkov  

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Budovateľská 50 
PREŠOV

Sabinov

Prešov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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    42.810 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   48.090 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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v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
 v Prešove

+421 944 016 775
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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STRECHY  M

LIKVIDÁCIA
AZBESTU
zo striech

 0908 082 634 STRECHY  M

www.strechym.sk

 facebook/ StrechyM Likvidácia azbestu
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

66
-

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 400€všetky dvere
SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

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

presovsko.sk

www.nessi.sk

Kvalitné strieborné 
a pozlátené náhrdelníky 
a náramky
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Novoročné príhovory majú jeden veľ-
ký nedostatok. Všetci vedia, že musia 
byť, mnohé sú plné neúprimných, no 
vzletných fráz a každý cíti potrebu 
niečím takým sa prezentovať.

Nuž, šéfredaktori spravidla patria 
do skupiny tých, ktorí „musia“. A keď už 
musím (lebo sa to bez irónie patrí), tak to 
naozaj skúsim inak.

Predposledný deň minulého roka 
som bol v miestnych potravinách. Pozná 
ich väčšina z vás, také tie „dedinské“, čo 
v nich nájdete okrem potravín aj metlu či 
dobrotky pre psa. Alebo baterky a handry 
na dlážku. Taký posledný nákup – sen-
dvič, šunka, syr, šalát, zelenina na ob-
lohu. Pani predavačke, ktorá mi rezala 
šunku, som na záver poprial zdravie v 
ďalšom roku. A pani pokladníčke, keď mi 
podávala bloček, zas pokoj, radosť. Obe 
sa na mňa pozreli s pohľadom, plným 
vďačnosti.

Pritom by sme mali byť vlastne my 
všetci vďační im. Predavačkám, čo denne 
slúžia dvanástky v infekčne rizikovom 
prostredí. Matkám, manželkám, dcéram. 
Plným už dva roky strachu z toho, či to 
neprinesú domov, blízkym.

Zabúdame na to, že stále je komu a za 
čo ďakovať, zaželať dobro, vyznať úctu. 

Topíme sa v nadávkach na tých, ktorých 
svet je svetom nadávok a morálnych 
oplzlostí. Nechajme im ten ich svet, oni 
sa v ňom zničia sami. A keď nie, tak sa 
určite dobijú aspoň ako boxeri v ringu. 
Navzájom, aj s podpásovkami.

My ešte stále máme dôvod žiť, teda, 
aspoň sa snažiť žiť, vo svetle dobra, nie v 
tme zla.

Netreba na to veľa, pohľad z utrá-
pených očí do utrápených očí je zázrak, 
trápenie mení na úsmev. Skúste. Uvidíte! 
Dobré slovo rozžiari vaše okolia tak isto 
ako jarné slnko ráno.

Epiktétos bol grécky filozof. Z jeho 
učenia zaznieva posolstvo, že človek sa 
má sústrediť na poznanie bezcennosti vecí 
a otázok, ktoré nie sú v jeho moci riešiť a 
meniť. Niekto si povie, to je porazenectvo. 
Nie, to je iba rozum. Takže ak o niečo na 
prahu roka 2022 prosím, tak 
prosím – usmievajte sa na 
ľudí, ďakujte im, dodávajte 
im energiu dobra!

A všetko dobré vám v 
roku 2022 za všetkých 
kolegov, za celé vy-
davateľstvo praje

Skúsim to inak

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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Príjmeme 
operátorov 

do automobil. výroby 
na TPP v Malom Šariši. 

Práca na zmeny. 
Mzda 690 € /brutto + odmeny a 

príplatky. Stravné lístky 
4,50 €/kus/deň

e-mail: presov@mahax.sk

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o.
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Prijímame nových 

pacientov

Konečne ambulancia na ktorú ste čakali
Skúsení praktickí lekári pre dospelých

Ordinujeme 12 hodín denne 8.00 - 20.00 hod

Objednávanie na presný čas zadarmo

Vyšetrenia hradené zo zdravotného poistenia

Prešov, OC NOVUM, Legionárov 1,  tel.: 051/ 321 64 07 
www.praktickaambulancia.sk

Strážme výšku verejných dlhov
V EÚ prebieha debata o tom, �i by sme mali u�ah�i� zadlžovanie �lenských štátov a Únie. 
Vä�šina serióznych ekonómov je presved�ená, že v krízach sa štáty môžu zadlži�, ale v 
dobrých �asoch musia poži�ané vráti�. V budúcnosti nás �akajú ve�ké výdavky spojené so 
starnutím obyvate�stva, s klimatickou zmenou a ur�ite aj s krízami, ktoré ešte nepoznáme. 
Som presved�ený, že na budúcnos� sa musíme pripravi� nízkym verejným dlhom.

Eugen Jurzyca
poslanec Európskeho parlamentu za SaS

120 %

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Verejný dlh 10 najvä�ších 
vyspelých krajín 
(% HDP)
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presovsko.sk

10. januára 1901    
v Texase bolo objavené prvé ložisko ropy 
(tzv. spindletopský vrt)

Výročia a udalosti 11. januára 1922    
v Toronte bol k liečbe diabetu prvýkrát po-
užitý inzulín.

Výročia a udalosti



PO22-01 strana- 4

hlavu hore / služby, zdravie Najčítanejšie regionálne noviny
4

33
-0
00
1

párky

249

250 g

(1 kg = 9,96)šunka

229

460 g

(1 kg = 4,98)

• 

099

250 g

(1 kg = 3,96)

• 

od pondelka 10. 1.

“M”

199
20 kusov

(1 kus = 0,10 )

• 

299

-37%
cena za 1 kg

449

-30%
cena za 1 kg

319
Supercena

1 kg balenie

339
920 g

(1 kg = 3,68)
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250 g

460 g

042

200 g

• 
• 
• 

• 

0
-33%

(1 kg = 0,83)

950 g

219

250 g

(1 kg = 8,76)

• 

• 
229

-29%
6 x 190 g = 1 140 g

269

-46%

(1 l = 0,34)

4 x 2 l = 8 l

20 kusov

99

500 g

(1 kg = 11,98)

299

3 x 200 g

(1 kg = 4,98)

600 g

-30%
cena za 1 kg

399
1200 g

(1 kg = 3,33)

od pondelka
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» Kúpim starý traktor aj po-
kazený 0905675749

» TOP výkup parožia! 
0944132200
» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

» Nový horský celoodpruz 
bicykel /9-12 r./ - 185e. 
0915953729

» Kúpim triodyn 320 funkč-
ný,alebo len rotor. 0944 
634153
»Predám kvalitné hranoly 
jedľa 12x15cm x 8,5m dlhé 
= 48 kusov a dub 15x15cm x 
5-8m dlhé = 44 kusov a du-
bové foršne 2 m3 Tel.číslo 
0908 460 040.

» Sympatický 49r. hľa-
dám kamarátku do 60r. 
na diskrétne stretnutia. 
0940207626
» Ponúkam vernú lásku a 
pekný vzťah žene do 38r. 
0911562156
» Ponúkam vernú lásku a 
pekný vzťah žene do 38r. 
0911562156
» Ahoj hľadám milú poho-
dovú partnerku na spo-
ločné chvíle sviat.aj prac... 
mám 59 vys.štíhly farmár 
z PO.Budem rád ak sa 
ozv.0940263081

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 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    
14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    
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PRÁCA VO FRANCÚZSKU A BELGICKU

(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

TOP PONUKY PRÁCE
Vy hľadáte, my Vám ponúkame

Kontaktné údaje:

0905 792 156
0905 662 251
info@christal-nabor.com
Hlavná 45, Košice

Vz ôv ra a r
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COVID 19 - očkovať - neočkovať
- hlavne zostaňte zdraví. 

liečba ochorení srdca, ciev s ťažkým
aterosklerotickým postihom, poruchy

metabolizmu tukov a iné.
Viac na webe:

MUDr. ŠIMKO AKU s.r.o.

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

 

Kontakt: 
e-mail: 13
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8. januára 2004 
britská kráľovná Alžbeta II. pokrstila Queen Mary 2, v tej dobe 
najväčšiu osobnú loď v histórii.

Výročia a udalosti

Vleky sa spustia a lyžovačka bude po-
volená. Táto správa zaznela vlani aj ten-
to rok. V čase, keď je na Slovensku pan-
démia, ktorá pripomína vojnový stav. 
Robia si z nás žarty? Alebo sa lyžiarske 
vleky stali našim nosným podnikateľ-
ským sektorom, tak ako v Rakúsku? Je 
to nejaká tajná zbraň v boji proti covi-
du? Lyžovanie na čerstvom vzduchu. 
Alebo je to preto, že na čele parlamentu 
sedí vlekár s desiatimi ženami?

Slovensko má veľa problémov. Zák-
lad ich riešenia je pochopiť ich skutoč-
nú príčinu a sústrediť sa na podstatu 
úspešného riešenia. Takto, žiaľ, nikto 
hore neuvažuje. Chaoticky sa hasia 
následky bez poznania skutočných prí-
čin. Nepracuje sa s dátami, analýzami 
a faktami. Politici pracujú v takomto 
algoritme - prieskum verejnej mienky, 
reagovanie na prieskum s cieľom získať 
preferencie, kontrolný prieskum verej-
nej mienky. A potom to vyzerá tak, ako 
vidíme. Preteky v populizme a chaos. A 
k tomu zmarené ľudské životy a likvidá-
cia slovenských podnikateľov. Systema-
tické riešenie problémov funguje takto 
- zachytávanie problémov, klasifikácia 
problémov a ich prioritizácia, hľadanie 
príčin a navrhovanie riešení, testovanie 

riešení, štandardizácia a stabilizácia 
procesu, aby sa problémy neopakova-
li. Používajú sa pritom rôzne nástroje 
riešenia. Predpokladám, že systematic-
ké postupy sa tam hore nenosia. Nie je 
čas. A tak strieľajú slepými nábojmi do 
tmy. Vlastne nie úplne do tmy, ale do 
prieskumov popularity.

Myslím si, že občania Slovenska sú 
oveľa rozumnejší, ako tí, ktorí túto kra-
jinu spravovali a spravujú. A iba krútia 
hlavami nad hlúosťami, ktoré prezentu-
jú a robia rôzni ministri a poslanci. Dá 
sa s tým ešte niečo robiť? Žiadať demi-
siu alebo čakať na nové voľby? Figúrky 
sa vymenia a chaos bude pokračovať. 
Alebo príde Ficov „víťazný február“ a 
budeme sa sťahovať do zahraničia. Mali 
by sme urobiť to, čo dokázali Tomáš 
Baťa a Jan Antonín Baťa. Postupne si zo-
brať svoju krajinu z rúk 
politikov späť. Spojiť 
sa začať si spravovať 
svoje regióny, firmy a 
rodiny tak, aby na ne 
politici mali minimál-
ny vplyv. A politikov 
nechať robiť 
stand-up ko-
mikov.

Slovensko lyžuje

» Ján Košturiak
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PREPICHY
        POD CESTY

9. januára 1913 
sa narodil Vladimír Sýkora, slovenský dramatik, divadelný kritik a 
režisér; známejší ako Peter Zvon († 1942).

Výročia a udalosti

13. januára 1928    
narodil sa Karol Machata, slovenský herec 
(† 2016).

Výročia a udalosti

 

78
-0
01
1-
1

Príjmeme 
skladníkov 

do automobil. výroby 
na TPP v Malom Šariši. 

Práca na 3 zmeny. 
Mzda 872 Eur + odmeny.

Stravné lístky 4,20 €/kus/deň
e-mail: presov@mahax.sk

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o.
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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
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� Vynikajúca kvalita prevedenia
�  Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
�  Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
�  Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


