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Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY
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020911 150 447

Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Pílenie, zrez rizikových stromov
Orezávame vysoké živé ploty
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

ANTIQUART.sk
Lacné knihy, LP platne,
časopisy-Hlavná 137, PO

0951 922 156 obchod@antiquart.sk
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VEĽKÝ ŠARIŠ 

0948 287 440

od 

DOVOZ 
ZDARMA

novootvorená
ocná optika

odborny personál
meranie zraku

tel: 0915 964 482
Jozefína Babejová 83
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v OC Opal-Sekcov

Zľavy na multifokálne
sklá do 50%. Zábrus
okuliarov do hodiny
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presovsko.sk
Veličina ako voda – bez farby, chuti, 
vône a zápachu. Bez vody nevieme 
prežiť pár dní, hodnotu a význam 
času pre náš život si uvedomujeme 
až v jeho záverečnej fáze.

Počúvam práve českého herca 
Václava Koptu. Rozpráva o čase z jeho 
pohľadu. Nie ako tí naši (nielen herci), 
o frajerkách, peniazoch a dovolenkách 
z ich pohľadu. „Nikdy som sa neflákal, 
v našej rodine bol systém, každý mal 
nejakú prácu. Ale nikdy som netušil, 
že čím je človek starší, tým viac tej prá-
ce má. Na starobu prichádza čas, keď 
nevieme, kam skôr skočiť. Akoby sa 
hodina zmenila na desať minút. Až v 
seniorskom veku zistíme, že čas si treba 
vážiť už od mladosti. Nič iné, ako čas 
nemáme, ostatné sú banality.“Hovorí 
pán herec, Václav Kopta, ktorý si počas 
pandémie privyrábal ako vodič autobu-
su na pravidelnej linke MHD v Prahe.

Počúvam, že ten  ten mladý človek 
je zase tam a onam, tá je zas v inom štá-
te, tamtá na dovolenke, ktorá trvá už 
niekoľko mesiacov. Zabíjači času, toho 
vlastného. A veční hľadači zázrakov a 
pokladov súčasne. Pritom to najcennej-
šie, čím disponujú a vládnu, je čas. Pre-
flákaný život. A keď na to dôjdu aj sami, 

už je neskoro. Nejde o to, že by okrem 
dlhov nič nemali, ale oni už dávno 
stratili aj svoje ja. Svoju osobnosť. Stali 
sa masou a prestali ako jedinci tvoriť, 
budovať, zvelebovať.

Život je boj o život. Poznajú to dob-
re tí, ktorí by šťastní pracovali, keby 
mali kde a na čom, prípadne u koho. 
Poznajú to veľmi dobre „neperspektív-
ni“ ľudia po päťdesiatke, ktorých nikto 
nezamestná, lebo „nie sú dosť dyna-
mickí“.

Žijeme vo svete obrátených hodnôt, 
v ktorom tie najdôležitejšie nezname-
najú absolútne nič. Vrátane času. Len-
že, život nie je video, ktorá sa dá púšťať 
odznova a odznova. Život túto funkciu 
nemá. Ak sa raz blížime k jeho záveru, 
niet možnosti návratu. A zostávajú iba 
výčitky. V tom lepšom prípade. Mnohí 
nazývajú životom hodnotové živore-
nie. Biologickú existenciu. 
Podľa možnosti čo najpo-
hodlnejšiu. Lenže – nie!

„Nečakajte na zá-
zraky. Celý váš život je 
zázrak.“ —  Albert Ein-
stein.

Všetko dobré v 
živote vám želá

Čas

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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 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
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425

BYTOV     DOMOV
KANCELÁRIÍ
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10948 501 772 novakova.makler@gmail.com

SERIÓZNE A SPOĽAHLIVO

PRE SVOJICH
KLIENTOV HĽADÁME
DOMY, BYTY, POZEMKY
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8PLATBA
v HOTOVOSTI0949 854 569

Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
 v Prešove
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NAJLACNEJŠIE
VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU

AJA Prešov, s.r.o.
www.ajanabytok-presov.sk
aja.presov.sro@gmail.com

tel: 0910 366 966
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Nábytok AJA Prešov, s.r.o.
Priemyselné centrum - Šalgovik

Vstavané skrine    Šatníky
Kuchynské linky    Kancelársky nábytok
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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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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

207x67_PO.indd   1 21. 10. 2021   10:07:26Michňák
Žalúzie

Duchnovičovo námestie 1, Prešov    michnakstefan@gmail.com
www.michnakzaluzie.sk    tel: 0948 283 110

ŽALÚZIE
MARKÍZY

LÁTKOVÉ ROLETY
GARÁŽOVÉ BRÁNY

BALKÓNOVÉ ROLETY
SIETE PROTI HMYZU
ROLETY DEŇ / NOC

VNÚTORNÉ
A VONKAJŠIE

PARAPETY
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www.sergio.sk

Sergio s.r.o.
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23. februára 1455  
Johannes Gutenberg začal hromadné tlačenie tzv. Gutenbergovej 
Biblie, prvej Biblie, ktorá sa na svete objavila vo väčšom náklade.

Výročia a udalosti

Čudný pán, ktorý vymyslel Facebook, 
informoval svet, že má novú víziu. Ma-
nipulovanie ľudí na fejsbúku chce roz-
šíriť na virtuálnu meta platformu, na 
ktorej budú ľudia tráviť stále viac času. 

Technologické firmy vyvíjajú rôzne 
zariadenia a programy, aby nás vytrhli z 
reálneho sveta a napojili na svet virtuál-
ny. Lenže niečo podobné robia aj predaj-
covia drog. Mohli by sme argumentovať, 
že drogy ničia ľudské zdravie a pobyt vo 
virtuálnom internetovom svete nie. Nie je 
to pravda. Vznikajú poruchy sústredenia 
a poškodenia mozgu.

Kedysi podnikatelia zbohatli na tom, 
že vyrábali niečo užitočné pre ľudí. Baťa 
začal vyrábať topánky a priemyselné 
mestá. Ford vymyslel výrobu automobi-
lov dostupných pre bežných ľudí. Zbyněk 
Frolík v Linete vyrába nemocničné lôžka, 
ktoré zlepšujú kvalitu života pacientov. 

Potom prišla éra svetových boháčov, 
ktorí nám priniesli reklamné internetové 
platformy. Umožňujú ľuďom zverejňovať 
texty, fotografie a videá a zbierajú o nich 
informácie. Z týchto informácií sa umelá 
inteligencia o nás učí stále viac a viac - aby 
nás mohla bombardovať presne cielenou 
reklamou, ovplyvňovať naše vedomie a 
manipulovať nás. Tieto nástroje už dnes 

dokážu vyhrať v krajine voľby alebo roz-
pútať revolúciu, či vojnu. Virtuálny svet 
sa stáva hrozbou reálneho sveta. Najskôr 
odpúta ľudí z reality a potom im ovplyv-
ní myslenie a rozhodovanie. Všetko pod 
pláštikom nevinnej zábavy na internete.

Chorobami dnešného sveta sú osa-
melosť, egoizmus, individualizmus a 
agresivita. Ich živnou pôdou je naše vy-
trhnutie z reálneho sveta a pripútanie na 
virtuálnu platformu Marka Zuckenberga. 
Európska únia ho chce obmedziť a on sa 
vyhráža, že nám vypne svoje škodlivé 
programy. Bolo by dobré, keby splnil svo-
je sľuby.

Nezávidím týmto ľuďom bohatstvo, 
ale spôsob jeho nadobudnutia pripomína 
mafiu, ktorá v minulosti ovládala obchod 
s alkoholom a drogami. Zostaňme na 
zemi. Všímajme si ľudí okolo nás a pomá-
hajme im. Buďme prepo-
jení s prírodou, chráň-
me ju a čerpajme z nej 
silu. Raz príde čas, 
keď odídeme z tohto 
sveta. Ten druhý svet 
však bude iný, ako 
nám pripravu-
jú internetoví 
blázni.

Virtuálny svet

» Ján Košturiak
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Vzorková predajňa
Levočská 11, Prešov

... sme s vami v každom počasí.

tel: 051 7765 451
         0949 056 793
         0907 120 716

Po, Ut | 8:30-16:30  •  Str | 8:00-17:30  •  Št | zatvorené  •  Pia | 8:30-15:00

dason.sk

ŽALÚZIE  |  MARKÍZY
ROLETY

SIETE PROTI HMYZU
japonské zásteny, rolety látkové,

plissé, ver�kálne žalúzie látka, drevo,
strings, žalúzie hliník, bambus, drevo

 Vonkajšie žalúzie až -30%

Vonkajšie rolety až -30%

Int. žalúzie IDS až -21%

ZIMNÁ AKCIA! Záručná doba

4 ROKY UŽ 23
ROKOV

NA TRHU

Akcia pla�
do 27. 2. ´2022
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pre ženy,
mužov aj páry

v oblasti výroby a
kontroly plast. výliskov
Plat od 700 € - 900 €
v ČISTOM
• ubytovanie, dopravu
   hradíme
• nástup možný ihneď

0949 283 296

UHERSKÝ
BROD

PONÚKAME PRÁCU
na turnusy v ČR
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VIZITKY
0905 719 145
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čerpacia 
technika

krby
pece

plyn, voda
kúrenie

kúpeľňové 
štúdio

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

HYGIE WC kombi  
misa s nádržkou  
+ sedátko
bez armatúry  
a pripojenia

Toto WC je ideálnym 
variantom do malých 
miestností, kde je po-
treba ušetriť priestor.
Umiestnením umýva-
dielka na nádržke do-
chádza k šetreniu vody, 
ktorá pri umývaní rúk 
preteká do nádržky, až 
do jej úplného napus-
tenie. V prípade plnej 
nádržky odteká voda 
do misy. 

305,46 € 

Vaňová nástenná batéria 
HANSA TWIST 
otvorená páka

117 € 
224,42 €

Umývadlová batéria 
Ideal Standard  
CERAFLEX  
GRANDE

99,90 € 
133,20 €

Drew Met DREX 20 kW
emisná norma 5
palivo: drevo, uhlie
dostupné verzie na objednávku: 
14,20,24,28,35 kW

POSLEDNÉ KOTLY 
NA TUHÉ PALIVO

1 668  € 

DEFRO DNS 23 kW
emisná norma 5
súčasťou je aj regulácia  
a odťahový ventilátor

1 999  € 

DEFRO DNS 18 kW

1 818  € 

DEFRO DNS 13 kW

1 602  € 

Kúpeľňová zostava LAUFEN MIMO
vysoká skrinka + umývadlo  
+ umývadlová skrinka + batéria
VÝPREDAJ 
ZĽAVA 53%

149 € 
860,25 €

Vysoká skrinka  
LAUFEN KARTEL
čierny lesk
180 x 30 x 30 cm
VÝPREDAJ 

99 € 
944,40 €

VYSOKÉ, PRAKTICKÉ  
A VKUSNÉ SKRINKY

Veľký úložný priestor 
a univerzálny dizajn je 
vhodný do ktorejkoľvek 
izby: chodby, obývačky, 
spálne či detskej izby.

1 379 € 
2 934 €

Vysoká skrinka  
LAUFEN BASE 
farba wenge-tmavá 
hnedá s viditeľnou 
štruktúrou dreva
165 x 34 x 35 cm
VÝPREDAJ 



PO22-07 strana- 6

SPOMÍNAME, RADÍME / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
6

33
-0

00
1



PO22-07 strana- 7

HLAVU HORE, PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBYPREŠOVSKO 7

33
-0

00
1



PO22-07 strana- 8

RADÍME, EKOOKIENKO / NA VOLNÝ ČAS Najčítanejšie regionálne noviny
8

ŠPECIÁLNA
PONUKA
PRE ŠKOLY 
ŠTÚDIUM v roku
2022/2023 

Práve oni budú v ďalšom školskom roku
študovať možno aj u vás! 

Oslovte žiakov základných
škôl prostredníctvom
najčítanejšich novín!

Nechajte si u nás navrhnúť inzerát ktorý zaujme! 

janovcikova@regionpress.sk 0905 719 137

Ukážte svoje prednosti a zahrnte do návrhu aj:
• možné uplatnenie absolventov
• úspechy školy a jej študentov

• mimoškolské aktivity
My vám ponúkame:

• umiestnenie v rámci témy "ŠKOLY" 
• možnosť inzerovať viac týždňov po sebe

• zviditeľnenie - naše noviny poputujú
do najväčšieho počtu domácností v rámci

regiónu ale aj celého Slovenska 

Maturita pozostáva z testu, sloho-
vých prác a z ústnej odpovede. Je 
vyústením štúdia na strednej škole. 
Na nej žiaci preukážu, čo sa naučili 
za celé štúdium. Súčasní maturanti 
však majú ťažkú situáciu. Zažili dva 
roky, keď sa striedalo prezenčné 
štúdium s online vyučovaním. Teda 
neraz boli odkázaní na seba. 

Nie všetci tento režim zvládajú. 
Preto požiadavku študentov, aby sa 
zrušili aj tento rok maturity, považujem 
za opodstatnenú. Zrušenie maturity 
zohľadňuje situáciu, ktorá sa pre Covid 
19 deje v školách. Učitelia ani žiaci ne-
boli pripravení na online vyučovanie, 
a to mohlo mať nedostatky. Nedá sa 
povedať, ako som to zažil v nejednej 
diskusii, že sa žiaci na online štúdium 
vykašľali, flákali sa a zabávali. Isto, sú 
aj takí. Ale sú aj takí, ktorým tento typ 
štúdia nevyhovuje a nevedia ho spra-
covať tak, aby sa dostatočne naučili.  
Nehovoriac o strate sociálnych kon-
taktov. Nepridalo tomu ani to, že zrazu 
mnohé školy zadávali množstvo úloh 
a známkovali viac ako počas bežnej 
výučby. Tým zaťažili aj rodičov a pri-
pravili žiakov o oddych. To mohlo ústiť 
do rezignácie i ľahostajnosti. Pritom aj 
online vyučovanie sa dá viesť efektív-
ne, humanisticky a bez nátlaku.  

V tejto situácii minister školstva B. 
Gröhling zrušil po dva roky maturity. 
Tým nastolil trend, na ktorý si žiaci 

zvykli, a je jasné, že dnes požadujú 
opäť zrušenie maturít. A ak súčasní 
tretiaci opäť zažijú covidové zatváranie 
škôl, tak budú mať za sebou tri roky 
prerušovaného štúdia. 

Maturitu bolo možné realizovať. 
Mohli sa zredukovať štandardy, prispô-
sobiť ich aktuálnej situácii. Aj ochran-
né opatrenia by sa dali zachovať, keby 
sa to nechalo na školách a nie na roz-
hodnutí ministra, ktorý by najradšej 
odstránil všetko učenie. Ak by sa ma-
turity mali zrušiť, má to byť oznáme-
né na začiatku školského roka, aby sa 
školy na to pripravili a počítali s tým. 
Ministerstvo má aj predvídať. Nesmie 
sa stať to, že školy v septembri nevedia, 
či sa maturita zmení alebo zruší, ako sa 
to už stalo. Takže tu možno pripisovať 
lajdácky prístup ministerstvu, nie žia-
kom, ktorí sa oprávnene obávajú, že 
nie sú dostatočne pripravení.

Osobne by som maturity v tomto 
čase už nerušil. Ale politický zásah 
môže všetko zmeniť. Považoval by som 
to však za neférové konanie, keďže od 
septembra sa učitelia maturantov sna-
žia so žiakmi intenzívne opakovať, aby 
na skúške dospelosti uspeli. Navyše 
sa tým otvára otázka, či vôbec chceme 
maturitu. Ak nie, čo bude výstupom 
stredoškolského štúdia? Toto sú otáz-
ky, na ktoré sa má odpovedať bez ohľa-
du na pandemickú situáciu. 

Maturita v rukách B. Gröhlinga

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg0905 719 145
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ZUZKIN SMIECH NÁM ZNIE V UŠIACH STÁLE
Zdravotné klaunky primárka Ritka a sestrička 
Bodka opatrne klopú na dvere trojročnej Zuzky na 
detskej onkológii. „Môžeme vojsť?“ pýta sa primár-
ka Ritka. Zuzka sedí v detskej stoličke, papá chrumky 
a uprene pozerá do tabletu. „Áno, nech sa páči!“ od-
povie mamička. Klaunské doktorky začínajú hrať 
pesničku na ukulele a pomaly sa blížia k Zuzke. Tá ich 
vytrvalo ignoruje a tvári sa, že ju nezaujíma nič, len 
chrumky a rozprávka. Primárka Ritka sa chopí situá-
cie: „Zuzka, chceli sme ťa pozdraviť a zároveň ti pred-
staviť sovu Rózu, ktorá sa na teba veľmi teší. Ak sa s ňou 
chceš zoznámiť daj mi signál tak, že kusneš do chrum-
ky.“ Zuzka kusne. Inak to samozrejme ani nemohlo 
byť. „Sláva, môžeme zavolať Rózu, Zuzka súhlasila!“ ra-
dostne povie Ritka. Zuzka je vytrvalá a stále sa tvári, 
že tam nie sme. Vtom Ritka vytiahne z vrecka Sovu 
Rózu v podobe hnedej maňušky. Róza pristáva na 
Zuzkinom stolíku a chce spievať. Pri umeleckej po-
klone si narazí zobák do Zuzkinho stolíka. Výbuch 

detského smiechu. Róza sa začína opakovane klaňať a opa-
kovane búchať do stolíka. Potom začne Zuzke papať chrum-
ky. Zuzka sa zo srdca smeje a začína ručná naháňačka. Zuz-
ka chce Rózu chytiť, ale tá je rýchla a vždy sa schová. Nako-
niec sestrička Bodka začne hrať pesničku a Róza ukáže svoj 
spevácky raperský talent. Na záver sa samozrejme ukloní. 
Opäť si narazí zobák o stolík, ale tentokrát od únavy zaspí. 
„Joj! Róza sa nám po tomto umeleckom výkone riadne unavi-
la!“ konštatuje primárka Ritka a berie Rózu do vrecka zdra-
votného plášťa. Vtedy Róza začne chrápať. Ďalší výbuch 
smiechu. „Ďakujeme ti Zuzka, že si Rózu uspala, lebo Róza 
je nezmar, nie a nie spať!“ povie potichu sestrička Bodka 
a obe doktorky sa začnú opatrne vytrácať z izby. Zuzka im 
s úsmevom kýva a pri pohľade na mamičku je vidieť, ako jej 
stekajú slzy po tvári. Tiež sa usmieva. Šťastný moment. Ten 
Zuzkin smiech od srdca nám v ušiach znie stále. 

Pošlite svoje 2 % o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, aby choré deti v nemocniciach zažívali šťastné momenty, 
aké vo svojom príbehu popísala Katarína Baranová alias primárka Ritka. Viac informácií na www.cervenynos.sk.
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INZERÁT,
PREDÁVA

0905 719 145»Kúpim akékoľvek motor-
ky JAWA,Čz,Simson aj die-
ly.0949505827 

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

»Kúpim gramofónové plat-
ne.0911565876

»Lacno predám pekné ob-
lečenie aj zimné pre dievča 
od 8 do 13r.0918403655

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    

Predaj a rozvoz po celej SR

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk

Ultralight 2/10 
číra

12,07 €/m2 s DPH

Frost 2/10
číra 

13,20 €/m2 s DPH

POLYKARBONÁT
KOMÔRKOVÝ, TRAPÉZOVÝ

Za akciové ceny!

eshop.zenitsk.sk

-20%

-20%
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Prijmeme na dlhodobú spoluprácu

DO NEMECKA 2500 - 3000€

2500 - 3000€

ELEKTRIKÁROV A POMOCNÝCH ELEKTRIKÁROV

Hľadáme VODÁROV/KURENÁROV na prácu
do NEMECKA (inštalatér)

Hľadáme pokrývačov plochých striech
na prácu do NEMECKA /izolatér

Ponuka práce pre rôzne pozície
STAVBÁR

Nástup ihneď

+421 944 016 775 85
_0
0
20

V ČESKU
VHODNÉ

PRE MUŽOV,
ŽENY aj PÁRY

VHODNÉ
PRE MUŽOV,

ŽENY aj PÁRY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

V NEMECKUPRÁCA

0915 971 823 0917 650 018
nemecko@modd.sk

8
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PONÚKAME PRÁCU

Náplň práce:

Hodinová mzda: 20€
Ubytovanie hradené + príspevok na cestovné

+421 907 363 562 info.iljob@gmail.com

Požiadavky:
» Montáž automatických dojacich
    systémov a chladiacich zariadení

» Nemecký jazyk (komunikatívny)
» Vodičský preukaz B
» Práca na živnosť (A1 formulár)

do Nemecka pre  Montážneho pracovníka
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STAVEBNÉ
STAVEBNÉ

PRÁCEPRÁCE

BELGICKOBELGICKO

STAVEBNÉ

PRÁCE

BELGICKO

MURÁRSKE, LEŠENÁRSKE,
MALIARSKE PRÁCE
PRÁCA NA ŽIVNOSŤ
UBYTOVANIE ZABEZPEÈENÉ
PLAT 3000 – 3500 EUR

0944 552 311
HLAVAJPAVEL@GMAIL.COM

83
-0

00
2

Vykupujeme meď, mosadz, bronz, hliník, piliny
z farebných kovov, olovo, cín, nerez, žalúzie,
hliníkové plechovky, papier

Nákup a predaj

PRESOV
Za Kalváriou 3

VÝHODNÉ CENY
pri väčšom

množstve
dohodou

tel: 0905 962 799, 0915 658 107
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Príjmeme 
operátorov 

do automobil. výroby 
na TPP v Malom Šariši. 

Práca na zmeny. 
Mzda 715 € /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.

21. februára 1431    
narodil sa Kurt Cobain, americký hudobník 
(Nirvana) († 1994).

Výročia a udalosti
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TIP na výlet

Oborín
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 TERASY• ZIMNÉ ZÁHRADY • PRÍSTREŠKY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

VYHRAJTE 400 €FEBRUÁROVÉ ZĽAVY AŽ DO   5500%%

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 149 €

zimné záhradyzasklievanie terás

splátky od 98 €

Zľavy platia do 28. 2. 2022

Rezervujte si svoj termín na:
kontakt: 0949 006 703 alebo
www.schneider-laboratoria.sk

Odberové miesto

Justičná 15, 080 01 Prešov
(OC Dubník, Sekčov)
Antigénový test 
5,- €

Testovanie COVID-19
66
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HĽADÁME STOLÁROV

Nástupný plat 3800€ mesačne

0910 659 242

NA  PRÁCE DO

HOLANDSKA

Práca na živnosť!

Jazyk výhodou!

62
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PREPICHY
        POD CESTY

PRENÁJOM
TEPOVAČOV,
ČISTIACICH
ROHOŽÍ A
PARNÝCH
ČISTIČOV

TEPOVANIE, UPRATOVANIE
Strojom Karcher u vás doma, aj víkendy
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BRÚSENIE PARKIET
tel: 0905 186 136, www.tepovanieivan.sk

WWW.REGIONPRESS.SK
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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!
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