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INZERÁT,
PREDÁVA

0905 719 145
• ROYAL CLEAN •

• Čistenie hrobov    • Obnova písma
• Čistenie zámkových dlažieb, betónových plôch,...

• Predaj čistiacej a impregnačnej chémie
AKCIA PLATNÁ PRI OBJEDNÁVKACH DO KONCA JÚNA

JEDNOHROB  90€  65€
     DVOJHROB  140€  95€

Obnova písma   1,20€  1€/ZNAK

Impregnácia a doprava ZDARMA
Záruka na znaky

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

SÚRNE HĽADÁM
Opatrovateľku pre staršieho
pána. Prešov a okolie 0940 891 324
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VEĽKÝ ŠARIŠ 

0948 287 440

od 

DOVOZ 
ZDARMA

frezovanie2@gmail.com
0915 35 33 35

KOMINÁRSTVO
KOLAUDÁCIE

FRÉZOVANIE /
VLOŽKOVANIE

NEREZOVÉ KOMÍNY
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Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

Klampiarska - zváračšská výroba
Prístrešky, atiky, 
oplechovanie každého druhu
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Murárske práce 
– kompletné stavebné práce

www.flexistav.sk 0950 889 209

omietky, obklady, 
dlažby, stavby 
rodinných domov, 
prerábky domov, 
skladov, 
kancelárií a iné.
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FORMALITY VYBAVÍME ZA VÁS

STAČÍ ZAVOLAŤ  PRÍDEME KEDYKOĽVEK

PENIAZE V HOTOVOSTI    IHNEĎ

sídlo Sabinov   0917 722 447
kalejatransport@gmail.com
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LETÁKY
0905 719 145

INZERCIA

 

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Monika Janovčíková     0905 719 145

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

párny týždeň: Bzenov, Demjata, 
Fričovce, Chmeľov, Kapušany, Ken-
dice, Kokošovce, Ľubotice, Pušovce, 
Sedlice, Prešov, Veľký Šariš, Ďačov, 
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ce, Torysa a Dubovica, Nižný Slavkov  

presovsko@regionpress.sk
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Dnes dopoludnia znela z obecného 
rozhlasu v našej dedine pieseň Kar-
la Gotta. Uvedomila som si, že hoci 
tento hudobný velikán už takmer tri 
roky nie je medzi nami, žije stále v 
srdciach mnohých. 

Je skvelé, ak človek zanechá po 
sebe stopu, svedectvo o tom, že tu bol, 
že žil. Podobne ako astronauti, ktorí 
vztýčili vlajky na Mesiaci, ako stavite-
lia, ktorých stavby pretrvávajú po stá-
ročia, ako maliari, ktorých diela nad-
chýnajú aj po rokoch, ako hudobníci, 
ktorí sa vďaka svojim melódiám stali 
nesmrteľnými, ako...

Ľudia už odpradávna budujú ča-
sové schránky, do ktorých ukrývajú 
historické predmety alebo informácie 
pre budúce generácie. Rodiny si zasa 
vytvárajú rodinné albumy ako spo-
mienku na pekné chvíle, ale aj ako pa-
miatku pre svojich potomkov.

Myslím si, že zanechať správu vo 
fľaši – odkaz, ktorý chytí iných za srd-
ce a bude živý aj potom, keď tu už my 
nebudeme, môže každý z nás. Svojou 
ľudskosťou, obetavosťou, empatiou, 
nezištnosťou i ochotou načúvať iným 

a byť tu, keď nás potrebujú. Tak ako 
dobrí učitelia, ktorí dokážu ovplyv-
niť niekoľko generácií žiakov, šikovní 
lekári a zdravotníci, ktorí pomáhajú 
mnohým pri ich neľahkom boji s rôzny-
mi chorobami, opatrovatelia a sociálni 
pracovníci, ktorí sú pri trpiacich aj v 
ich najťažších chvíľach, ako záchraná-
ri, bez odvahy ktorých by vyhaslo veľa 
ľudských životov, ako dobrovoľníci, 
starajúci sa o tých, ku ktorým bol ži-
vot krutý, ako rodičia, ktorí starostlivo 
vychovali svoje deti, či starí rodičia, 
ktorí sa rozdávajú pre svoje vnúčatá, 
alebo ako ľudia, ktorí si nájdu čas po-
môcť rozličnými formami tým, ktorí sú 
v núdzi.

Prednedávnom som dostala dar-
ček zabalený v škatuľke, na ktorej je 
napísané:„Zanechajte 
malú iskru, nech ste 
kdekoľvek.“ Myslím si, 
že práve to by mohla 
byť cesta.

Zanechajme stopu

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Kúpim GARÁŽ 
Kúpim BYT 
 v Prešove

PLATBA
v HOTOVOSTI

0949 854 569

NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

NÁTERY 
STRIECH
OPRAVA 
KOMÍNOV

mobil: 

0940 973 777
Za prijateľnú 

cenu
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PREKLADY
      A TLMOČENIE

 • Kurzy cudzích jazykov
   (AJ, NJ, FRJ, TAL, ŠP, RJ)
 • Príprava na maturitu z ANJ/NEJ - B2 
 • Doučovanie ZŠ, SŠ
• Kurzy - práce na PC 

Prešov, Masarykova 2
Tel: 051/ 758 1314, 0903 655 632

ww
w.
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k

aj s úradným overením

TAL, ANJ- konverzácia - rodený hovorca 
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REALIZUJEME KOMPLEXNÉ
A ČIASTOČNÉ

OBKLADY, DLAŽBY, OMIETKY,
SADROKARTÓNY A POD.

tel: 0905 551 636, andrejko.m@centrum.sk

STAVEBNÉ PRÁCE
A REKONŠTRUKCIE

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ
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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

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 440€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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Tel:0905 267 750 PREŠOV
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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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módny salón
Šijeme jedinečné modely spoločenských
šiat, kostýmov, blúzok, sukní.

Ponúkame Vám
- oprava odevov rýchlo, lacno aj na počkanie
- výmena zipsov, skracovanie, zužovanie...

Moletka módny salón  I  Levočská 19/A, Prešov  051/771 04 88

pracovné zdravotné košele

ĎAKUJEME - Vaša chránená dielňa
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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, vertikálne žalúzie látka, drevo,
strings, žalúzie hliník, bambus, drevo

 Vonkajšie žalúzie až -30%

Vonkajšie rolety až -30%
Int. žalúzie IDS až -21%

JARNÁ AKCIA! Záručná doba

4 ROKY UŽ 23
ROKOV

NA TRHU

Akcia platí
do 10. 6. ´2022

PONÚKAM

0944 214 314
VÝKOPOVÉ PRÁCE
s traktor-bagrom. Prešov

PRINÁŠAME PRÍRODU
DO VAŠICH DOMOVOV

►DLAŽBA  ►NÁSTENNÉ HODINY  ►OBALY NA KVETINÁČE
►VÁZY, MISY A DÓZY ►PRODUKTY Z VČELIEHO VOSKU

CHRÁNENÁ DIELŇA
uv.disgarda.sk

+421 948 481 520
garaj.robert@disgarda.sk
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1051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

     

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ

A HLINÍKOVÉ
OKNÁ

SERVIS A OPRAVA OKIEN

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

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com
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Používame materiál nemeckej kvality

www.cisteniehrobovsaris.sk

Čistenie zámkovej dlažby a betónových plôch
Ponuka detských a urnových pomníkov 

0902 509 700

jednohrob
dvojhrob
maľba písma

65€
95€
1€/znak

Predaj a montáž svietnikov a váz

Vyčistenie
okolia hrobu,
impregnácia
a doprava

R A S L A V I C E
POD KAŠTIEĽOM 659/29
0907 589 691 | 0905 865 233

SKLENÁRSTVO

samah@samah.sk
Sklenárstvo SAMAH -
Andrej Sabol
  

•SPRCHOVACIE KÚTY NA MIERU

•GRAFOSKLO NA KUCH. LINKY

•KOZUBOVÉ SKLÁ

•SKLENENÉ STRIEŽKY

•SKLENENÉ DVERE

• IZOLAČNÉ DVOJSKLÁ
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www.samah.sk
-nátery striech

-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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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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0902 685 259

66
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info@uni-dach.sk   www.uni-dach.sk
055/674 90 74 po 1800 hod.

NOVÉ VZORY
LEPENIEK
ICOPAL 3D

VILLAS

Hydroizolácia a zateplenie plochých striech

OBNOVA                   STRIECH
bez odstránenia krytiny

eternitových a plechových
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Sociálna poisťovňa pripomína poisten-
com legislatívne úpravy v krátkodobých 
dávkach účinné od 1. júna 2022.

Zmeny v ochrannej lehote tehotných: 
ochranná lehota bude osem mesiacov po 
skončení nemocenského poistenia, ak ne-
mocenské poistenie zanikne poistenke v 
období 42 týždňov pred očakávaným dňom 
pôrodu prvýkrát určeným lekárom. Osem-
mesačná ochranná lehota sa vzťahuje aj na 
ženy, ktoré otehotneli v období 180 dní od 
zániku nemocenského poistenia. Takýmto 
ženám, ktorým zanikne nemocenské poiste-
nie napr. z dôvodu straty práce, začne plynúť 
osem mesačná ochranná lehota od začiatku 
40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu 
určeným lekárom prvýkrát. Aj táto ochran-
ná lehota (rovnako ako všetky) však zanikne 
vznikom nového nemocenského poistenia.

Zmeny pri posudzovaní podmienky 
270 dní nemocenského poistenia v po-
sledných dvoch rokoch na účely vzniku 
nároku na nemocenské dávky: pri posú-
dení nároku na nemocenské dávky sa do ob-
dobia 270 dní nemocenského poistenia v po-
sledných dvoch rokoch nebude započítavať 
obdobie nemocenského poistenia zamest-
nanca, počas ktorého zamestnanec nemal 
vymeriavací základ na platenie poistného 
na nemocenské poistenie z dôvodu, že ne-
dosahoval príjem. Spravidla ide o situácie, 
kedy má zamestnanec uzatvorenú dohodu 
o prácach vykonávaných mimo pracovné-
ho pomeru, avšak prácu na základe tejto 
dohody nevykonáva. V tomto období síce je 

zamestnanec poistený, avšak poistné platí z 
nulových príjmov, t. j. v nulovej výške, resp. 
ho neplatí. Uvedené sa nebude vzťahovať na 
situácie, ak poistenec neplatil poistné, lebo 
mal vylúčenú povinnosť platiť poistné. Na 
účely splnenia uvedenej podmienky je roz-
hodujúce reálne platenie poistného na ne-
mocenské poistenie. Z tohto dôvodu sa tzv. 
nulové vymeriavacie základy budú považo-
vať za absenciu vymeriavacieho základu a 
obdobie takéhoto poistenia sa nezohľadní 
pri posudzovaní danej podmienky.

Zmena v posudzovaní nároku na ma-
terské v rámci ochrannej lehoty: poisten-
ky, ktoré si budú uplatňovať nárok na mater-
ské z ochrannej lehoty si tento nárok budú 
môcť uplatniť v rozmedzí 8 – 6 týždňov pred 
očakávaným dňom pôrodu.

Posun splatnosti poistného na nemo-
censké poistenie po skončení krízovej 
situácie na účely vzniku nároku povinne 
nemocensky poistených SZČO na nemo-
censké dávky: na účely posúdenia splnenia 
podmienky zaplatenia poistného na nemo-
censké poistenie včas a v správnej výške 
u povinne nemocensky poistených SZČO, 
ktoré požiadali o posun splatnosti poistného 
z dôvodu poklesu príjmov z podnikania a z 
inej samostatnej zárobkovej činnosti platí, 
že podmienka zaplatenia poistného na ne-
mocenské poistenie sa považuje za splnenú, 
ak poistenec doplatí poistné buď do konca 
tretieho mesiaca po skončení krízovej situá-
cie alebo do konca mesiaca posunutej splat-
nosti poistného, ak tento nastane neskôr.

Zmeny v nemocenskom poistení od júna

» ren

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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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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PEKNÁ STRECHA

NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
ČISTENIE A ÚPRAVA POZEMKOV

•NÁKLADNÁ DOPRAVA
•DOVOZ SYPKÝCH MATERIÁLOV
•PRENÁJOM, PRISTAVENIE
   A VÝVOZ KONTAJNEROV

MINIBAGROM

CHMEĽOV
0904 338 894

typ bagra 2,7 t
na pásoch0911 430 606 LIPANY 8
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PREDAJ
PALIVOVÉHO

DREVA
ŠTIEPANE KLÁTIKY

OD 45 EUR

79
-0
40

4. júna 1996  
prvý testovací štart nosnej rakety Ariane 5 so štyrmi vedeckými 
družicami skončil haváriou 

Výročia a udalosti

8. jún 1600  
v Prahe sa konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú usku-
točnil lekár Ján Jesenský-Jessenius; pitva trvala až do 12. júla 1600 

Výročia a udalosti
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Melanóm patrí k najzhubnejším a naj-
zákernejším nádorom. Keďže dokáže 
rýchlo tvoriť metastázy a postihovať 
ďalšie časti tela, je mimoriadne dôležité 
zachytiť ho včas.

Melanóm je typ rakoviny kože, ktorý 
vznikne v dôsledku premeny zdravých me-
lanocytov a straty kontroly pri delení tých-
to buniek. Melanóm môže vzniknúť aj z už 
existujúceho znamienka na koži. Vtedy je 
možné spozorovať premenu znamienka, 
konkrétne zmenu jeho tvaru, farby, veľko-
sti, prípadne jeho ohraničenia. Melanóm 
však môže vzniknúť kdekoľvek na tele, 
dokonca aj na koži pod nechtami, na dla-
niach či na chodidlách, na slizniciach, prí-
padne na pohlavných orgánoch. Melanóm 
dokáže postihnúť aj oči. Rast rakovinových 
buniek sa líši od rastu normálnych buniek. 
Rakovinové bunky namiesto odumierania 
pokračujú v raste a tvoria nové abnormál-
ne bunky, ktoré sa pomerne rýchlo dokážu 
rozšíriť aj do iných vzdialenejších tkanív 
tela a skryto metastázovať môže napríklad 
v črevách, v mozgu alebo v nadobličkách. 
Hoci je melanóm najmenej častým druhom 
rakoviny kože, je najagresívnejší a má zlú 
prognózu, ak sa odhalí neskoro. Pri včas-
nej diagnóze je možné ho vyliečiť chirur-
gicky, prípadne mu predchádzať, a to od-
stránením rizikového znamienka.

Odporúčaná ochrana 
pred slnečným žiarením

Riziko vzniku melanómu možno znižo-

vať dodržiavaním nasledujúcich zásad:
- Zahaľte sa. Chráňte sa pomocou vhod-
ného oblečenia, noste pokrývku hlavy a 
slnečné okuliare s UV filtrom - melanocyty 
sa nachádzajú aj v očiach. 
- Zostaňte v tieni. Medzi 11.00 h a 15.00 h, 
kedy je slnko obvykle najintenzívnejšie, 
vyhľadávajte tieň. 
- Vyhýbajte sa spáleniu kože. 
- Používajte prípravky ochrany pred sln-
kom s vysokým ochranným slnečným 
faktorom. Natrite sa krémom 30 minút pred 
pobytom na slnku. Opakovane aplikujte 
opaľovací krém aj počas dňa. 
- Chráňte pred slnkom svoje deti. Časté spá-
lenie najmä v priebehu detstva a dospieva-
nia sú spojené s výrazným zvýšením rizík 
ochorenia rakoviny kože neskôr v živote. 
- Vyhýbajte sa opaľovaniu a soláriám. 
- Pravidelne kontrolujte svoju pokožku. 
Okrem samovyšetrenia, pri ktorom sa sú-
stredíte na akékoľvek zmeny vzhľadu kože 
a znamienok, absolvujte aj kontrolu u der-
matológa, ktorý zhodnotí rizikovosť už prí-
tomných znamienok.

Čo je melanóm a ako sa chrániť

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto pixabay

Michňák
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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Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12

sk

66
-9
6

luxusný apartmán pri mori v Bulharsku
�� 5 mesiacov ������������������������������������������10-15% �������������������

info@bulgaria-property.czwww.bulgaria-property.sk

�������������������������������������������������

40.000 - 50.000 €
Bulgaria – Property

Ponuka
luxusných 

apartmánov
v Bulharsku

za cenu malej chatky

na Slovensku

47
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ŠPORTOVÝ TÁBOR - JUNIOR 2022 
07.08-13.08.2022 - SIGORD

ŠPORTOVÝ TÁBOR - JUNIOR 2022 
URČENÝ PRE VŠETKY DETI  

OD 5 ROKOV !!! 
dňa 07.–13.08.2022 

 (www.karate-presov.sk) 
Predpokladaný poplatok za pobyt - 249,- EUR 

(strava, ubytovanie, kúpalisko, super program, klubový prezent) 

0907 450 644 
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 DOMÁCNOSŤ, AUTO - MOTO, SLUŽBY PREŠOVSKO
6LETÁKY

0905 719 145

DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
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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 vy-
účtuje váš mobilný operátor. Cena je 
0,60 € s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozor-
nenie! Služba nefunguje u operáto-
rov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týž-
dňov, 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.

» Hladam projektanta 
na vypracovanie arch. 
studie: zahradny dom do 
28m2+situovanie stavby 
na pozemku+kompo-
zicné riesenie zahrady, 
0904970203

» Kúpim staré mince a 
bankovky z nášho územia 
0918844713

14 RÔZNE / iné    

08 STAVBA                    

info@topoknoslovakia.sk

Nájdete nás v novej
kancelárii a showroome:

KULL S.R.O. Kúpeľná 19

08501 Bardejov

0918 881 874
www.kull.sk

• OKNÁ DVERE

• GARÁŽOVÉ DVERE

• INTERIÉROVÉ DVERE

• ŽALÚZIE, ROLETY,
   SIETE

• PARAPETY

Rezervujte si objednávku v “STARÝCH CENÁCH” pred ďalším zdražovaním

Okná Vám vieme uskladniť a montovať neskôr - aj v jari

NOVOSTAVBY + REKONŠTRUKCIE

• plast, hliník
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O levanduli, jej pestovaní, zbere a 
účinkoch na naše zdravie sme už na 
stránkach nášho týždenníka písali. 
Dnes prinášame zopár tipov na jej 
využitie.

Levanduľa kvitne od júna až do 
septembra. Zberajte ju na začiatku 
kvitnutia počas slnečných dní. Stri-
hajte ju do kytice a sušte v menších 
trsoch zavesených na tmavom vzduš-
nom mieste. Rastlinka má mnohoraké 
využitie.

Levanduľový olej
Levanduľový olej môžete užívať po 

kvapkách – 4 až 5 kvapiek denne pri 
plynatosti, migréne či strate chuti do 
jedla. Vtierať môžete olej na bolestivé 
miesta pri dne, reumatizme či zápaloch 
nervov, ale aj do spánkov pri bolestiach 
hlavy.

Budeme potrebovať: 50g sušenej le-
vandule úzkolistej, 1/2 litra oleja - môže 
byť kvalitný olivový, mandľový alebo 
slnečnicový, sklený uzatvárateľný po-
hár, sklenú fľašu z tmavého skla, lie-
vik, plátno alebo sitko

Postup: Levanduľu vložte do pohá-
ra s olejom tak, aby boli bylinky úplne 
ponorené. Pohár dobre uzatvorte a ne-
chajte päť týždňov odstáť na tmavom 
mieste. Každý deň zmes pretrepte. Ná-
sledne môžete scediť cez plátno alebo 
sitko do fľaše z tmavého skla. Skladujte 
pri izbovej teplote.

Levanduľový kúpeľ
Ak si pridáte do kúpeľa za hrsť levan-

dule, upokojí nielen vašu myseľ ale aj 
pokožku.

Levanduľové vrecúška
Vrecúška plnené sušenými kvetmi 

levandule sa vkladajú pod vankúš pre 
dobrý spánok ale účinne tiež odpudia 
mole v šatníku.

Levanduľový čaj
Levanduľový čaj vás zbaví napätia. 

Piť ho môžete dva až trikrát denne. Ča-
jovú lyžičku sušenej levandule úzkolis-
tej zalejte 250 ml vriacej vody a nechaj-
te prikryté lúhovať 10 minút. Následne 
preceďte cez sitko a môžete popíjať.

Pozor!
Tak ako v prípade iných byliniek, aj 

levanduľu úzkolistú používajte s mie-
rou a čaj či olej nepite dlhodobo.

Levanduľa pre naše zdravie

» ren
Levanduľa. autor foto No-longer-here pixabay

Realizujeme

a ponúkame

dovoz zdarma

STROJOVÉ
POTERY

0948 300 988

PIESOK
ŠTRK
KAMENIVO
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S G B - D r e v o s t a v b y

0940 323 004

Výroba altánkov, pergol, terás,
garážové státie

s.stan@zoznam.sk
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0907 263 750  info@stroj-omietky.sk

VÁPENNOCEMENTOVÉ
STROJOVÉ OMIETKY
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PREPICHY
        POD CESTY
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25
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7. jún 1929
Vatikán sa stal suverénnym štátom 

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

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

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 

  5500%%
až do
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Prijmeme na dlhodobú spoluprácu

DO NEMECKA

+

2500 - 3000€
ELEKTRIKÁR A POMOCNÝ ELEKTRIKÁR

STAVBÁR
POKRÝVAČ PLOCHÝCH STRIECH
VODÁR/KÚRENÁR/INŠTALATÉR

Hľadáme
pracovníkov na vedúce

pozície v oblasti stavebníctva.
Nemecký jazyk podmienka

Nástup ihneď

+421 944 016 775 85
_0
0
20

SEMPER PARATUS
Ponuka práce:

Prax nieje nutná Na projektoch Vás partia zaučí
+421 948 800 200    info.petrosbau@gmail.com

MZDA: 2200€-3500€
Podľa odpracovaných hodín

a skúseností

VÝHODY:
•  Práca v celej EU
•  Firemné vozidlá
•  Cesta a ubytovanie
   zabezpečené (hradené)

PODMIENKY:
•  Živnostnenský list
•  Platná vyhláška (§21)

►ELEKTRIKÁR
►POMOCNÝ ELEKTIKÁR
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Prešove

0948 219 522 •  radovan.gubany@guarding.sk

Mzda: 3,713 €/h. brutto
Nástup ihneď. POS nutný!
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Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

vodičov MKD VP 
skupiny "C+E"

Odmena: mesačne 900€ brutto + prémie 
+ príplatky + cestovné náhrady 

možnosť zárobku 2.000 - 2.500€/mesiac

Kontakt: 00421 917 999 400 
e-mail: dispo@gvslovakia.eu 
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Spoločnosť LOM ONDAVA S.R.O.
sa zaoberá stavebnou činnosťou na Slovensku, Česku a v Nemecku. Taktiež

prevádzkujeme kameňolom vo Vyšnom Orlíku

Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom
čísle: +421 911 820 330
svoje životopisy zasielajte na :

lomondava@lomondava.sk
Získajte stabilné pracovné miesto v prosperujúcej firme,

zastavte sa u nás na osobnom pohovore
na na ul. Štefánikova 3794/97 (areál LASTER)

OBSLUHA PÁSOVÉHO
RÝPADLA
• miesto výkonu práce:
kameňolom Vyšný Orlík
• turnusová práca
  v Nemecku
• mzda • mzda 2000€ 

STAVEBNÝ PRACOVNÍK
NA BÚRACIE PRÁCE
• turnusová práca
   v Nemecku
• znalosť Nemčiny výhodou
• vodičské oprávnenie sk. B
   výhodou   výhodou
• mzda: 11€ / hod 
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Ponuka
práce

Prijmeme 
 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

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

10. jún 1944
nemeckí nacisti vypálili francúzsku obec 
Oradour-sur-Glane

Výročia a udalosti

INZERÁT,
PREDÁVA

0905 719 145

LETÁKY
0905 719 145
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Monika Janovčíková:
0905 719 145

PREŠOVSKO
presovsko@regionpress.sk
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Dovolenka s dotáciou pre 
dôchodcov na 6 dní/ 5 nocí

Iba za  222,- EUR/1 osoba a pobyt
Cena zahŕňa: 5 x plnú penziu, 

výber z ponuky jedál
5 x ubytovanie s vlastným soc.zariadením

100 % z dopravy na výlet do Zuberca 
a na Oravskú priehradu

BONUSY ZDARMA: grilovačka, 
káva a koláče, bicykle ....

Voľné termíny: od 11.7.22, od 25.7, od 1.8, 
od 8.8, od 15.8 ..... až do 19.9.22

Kontakt a rezervácie: 
Penzión *** Oravská horáreň 396, 

Oravský Podzámok
0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

www.oravskahoraren.sk

DOBRÉ ZDRAVIE Z ORAVSKEJ HORÁRNE !
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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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10%-
ZĽAVA

Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah
Znovu získajte radosť z používania všetkých poschodí vášho 
domu so schodiskovým výťahom, ktorý odráža váš exkluzívny 
štýl. Vhodné pre rovné a lomené schody.
Zavolajte spoločnosti Stannah ešte dnes, aby vám bezplatne a 
nezáväzne posúdila vaše schody. Spomeňte toto vydanie a 
získajte 10 % zľavu na svoj obľúbený schodiskový výťah.

Pre ŤZP občanov 
možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového 
výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

Táto ponuka je k dispozícii do 
15. 6. 2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.

RPR1
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