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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 40 000 domácností 

PRESOVSKO
SABINOVSKO

č. 9 / 1. marec 2019 / 23. rOčNÍK

VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL
EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA
 aj POŠKODENÝCH  aj NEPOJAZDNÝCH

 odhlásenie vozidla vybavíme za vás

0944 414 457  I  VYKUPSTARSICHVOZIDIEL@GMAIL.COM

Od roku 

výroby 1998
ODVOZ 

ZDARMA

PENIAZE NA RUKU
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0907 085 086
www.dverepodlahy.sk

|   MASARYKOVA 22 BÝVALÉ ODEVNÉ ZÁVODY OZKN
VCHOD Z VÝCHODNEJ ULICE

VÝHODNÁ AKCIA NA PODLAHU

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665

27
-0

01
7-

7
84

-0
00

2

83
-0

00
4

Bukové palivové drevo
od 38 €

DOVOZ ZDARMA

G-WOOD, spol. s r.o. Veľký Šariš 
tel. 0948 287 440
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Ponúkame prácu pre 

VŠEOBECNÝCH 
LEKÁROV

KK,SĽ,PP
Nadštandartné platobné

podmienky. 
0904 115 676
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Každý týždeň: Prešov-Sídlisko 
II,III, Sekčov, Solivar, Šalgovík, Šid-
lovec, Fintice, N.Šebastová, Veľký 
Šariš, Ľubotice, Haniska, Teriakov-
ce, Záborské, Petrovany

+ párny týždeň: Sídlisko Šváby, 
Sabinov, Okrucany, Lipany, Šariš-
ské Michaľany, Ražňany 

+ nepárny týždeň: Sidlisko 
II-rodinné domy, Kapušany, Ch-
minianska N.V., Henrichovce, 
Fričovce, Víťaz, Široké, Kendice, 
Lada, Tulčík, Demjata, Bzenov, 
Rokycany, Bajerov

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Kúpeľná 3 
PREŠOV

Sabinov

Prešov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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.

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

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

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

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:
9-17
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Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov
Tel./fax: 051 7765 451, 0949 056 793

Otvorené: Po, Ut, Št 9.00 - 17.00, Str 8.00 - 18.00 Pia 9.00 - 16.00

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 8.3. 2019

ZIMNÁ AKCIA
MARKÍZY
30%

PERGOLY, MEDITERÁNY
-25%

Do prezidentskej kampane som 
vstúpil s čistými úmyslami, s ambíciou, 
aby Slovensko malo slušného a rozum-
ného prezidenta. Keď som 17. novembra 
minulého roka povedal, že nastal čas 
spojiť sily, povedal som to z viacerých 
dôvodov:

Povedal som to preto, lebo som 
bol - a stále som - presvedčený, že už do 
prvého kola má ísť jeden demokratický 
kandidát s čo najširšou podporou, aby 
sme prezidentský úrad neprenechali Fi-
covmu alebo Mečiarovmu človeku. 

Druhý, rovnako podstatný dôvod 
bol, že som chcel predísť tomu, aby sa 
demokratickí kandidáti medzi sebou 
niekoľko mesiacov okopávali, aby do 
volieb nezasiahli emócie, ktoré môžu 
byť aj úprimné, ale veľmi kontraproduk-
tívne. Tohto som sa po celý čas držal, 
na svojich súperov z demokratického 
tábora som neútočil a vyzýval som k ta-
kémuto prístupu aj mojich priaznivcov. 

Od začiatku som hovoril, že sa za-
chovám zodpovedne a nikdy som toto 
vyhlásenie nemusel korigovať. Dal som 
svoje slovo - a moje slovo platí. Preto, po 
zrelej a nie ľahkej úvahe, ale po zvážení 
všetkých dostupných informácií, z pre-
zidentských volieb odstupujem. 

Obrovská vďaka patrí všetkým 
vám, ľuďom, ktorých oslovila moja 
ponuka nezávislého, nadstraníckeho 
prezidenta, ktorý háji demokratické 
hodnoty, slobodu a spravodlivosť. Ešte 

raz všetkým úprimne ďakujem.
To spájanie síl, o ktorom som ho-

voril 17. novembra, chcem pretaviť do 
obsahu: preto vyjadrujem nahlas, verej-
ne a jednoznačne podporu pani Zuzane 
Čaputovej. Zároveň prosím vás, svojich 
priaznivcov, aby ste aj vy zvážili pod-
poru p. Čaputovej. Teraz už nejde len 
o nás dvoch, nejde o viac alebo menej 
významné rozdiely medzi nami: ide o 
Slovensko, ide doslova o budúcnosť nás 
všetkých.

Nikdy mi nešlo o osobné ambície. 
Vždy som mal na pamäti osud Sloven-
ska a verím, že aj toto moje gesto prispe-
je k tak potrebnej zásadnej spoločen-
skej zmene. História ukazuje, že veľké 
pozitívne zmeny sa u nás diali vtedy, 
keď sa demokratické sily spojili. Bolo to 
tak v roku 1989, v roku 1998 a verím, že 
tomu bude tak aj v roku 2019. V týchto 
voľbách ide o veľa, do prezidentského 
úradu nesmieme pustiť predĺženú ruku 
Roberta Fica ani Vladimíra Mečiara.

Sme na dobrej ceste - ide sa ďalej.

Verím v lepšie Slovensko

» Robert Mistrík
slovenský vedec a podnikateľslovenský vedec
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»Kúpim Jawu 90, 175, 250, 
350 a CZ 125, 150, 175, 250 aj 
nepojazdné. 0949 50 5827
»Kúpim starú motorku a 
predvojnový bicykel. Po-
núknite. 0915 376 374

»Predám 3 izbový byt v SB. 
65990 eur. 0908983453

»POZEMOK CHATU DOM 0949 
467 691

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991.  

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 200

»Kúpim obrazy a knihy. Naj 
ceny. 0915 956 695

»Darujem veci pre bábätko, 
0902 288 608

Občianska
riadková
inzercia

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    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 2 dolu.

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

»Predám kontajnerový stá-
nok- predajňa 5mx3m 4000 
eúr 0905 194 175
»Predám prvorepublikový 
nábytok z masívu vo vý-
nimočnom stave. Kontakt: 
alena.ulicnikova@gmail.
com
»Kúpim obrazy, rámy, soš-
ky, hodinky, mince, vojen-
ské veci, pracky, šable a iné 
0905 401 697 
»Kúpim jelenie parožie za 
16-20€/kg, 0944132200 
»KTO DARUJE RODINE V 
ŤAŽKEJ FINANČNEJ SITUÁCII 
OBLEČENIE OBUV ŠKOLSKÉ 
POMÔCKY HRAČKY DROGÉ-
RIU POTRAVINY ĎAKUJEM 
t.č.0948710036
»ČZ-JAWA Kúpim takéto mo-
torky aj diely. 0949505827

»Som dôchodca (tech.el.) a 
hľadám prácu priamo v Pre-
šove cca na 4hod. (zn.zod-
povednosť) tel.0915042284
»Invalidný dôchodca hľa-
dá prácu možnosť refun-
dácie mzdy z úradu práce 
0908040682 

»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»Hľadám sympatické diev-
ča vo veku 19-27r. štíhlej 
resp. plnoštíhlej postavy 
z PO na priateľstvo. Mobi-
l:0944810987 (+SMS).

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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.

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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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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TEPOVANIE

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE
bytov, domov, firiem

0905 186 136 AJ
VÍKENDY najmodernejšími profi strojmi

0911 60 20 40

panelu

Najlacnejšie
REZANIE
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Diamond cut s.r.o.
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

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
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Prevŕtať panel ? Zavesiť obraz - poličku ?
Poskladať alebo rozobrať nábytok ? 
Opraviť, vymeniť niečo v domácnosti ?

Potrebujete
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- DOMÁCI MAJSTER
HODINOVÝ MANŽEL

0915 94 90 71
hodinovy.majster22@gmail.com
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Byť riaditeľom je „honor“. Presa-
dzuje svoju koncepciu, vyšší plat, be-
nefity typu služobné auto, dizajnová 
kancelária. Stať sa však riaditeľom v 
bežnej škole nie je výhrou. Mestská 
časť, v ktorej som žil 28 rokov, mi dala 
tú dôveru. Považujem to za „systémo-
vú chybu“. Som školským aktivistom, 
verejne sa vyjadrujem a vystupujem 
v médiách. Je to jediná možnosť ako 
primäť zodpovedných ku konaniu. 
Takéto „vyčíňanie“ sa riaditeľovi ne-
patrí, ako mi bolo odkázané. Pre mňa 
je však sloboda slova nedotknuteľná a 
nesúvisí s tým, akú pozíciu mám. V 21. 
storočí sa odmietam riadiť tým, čo sa 
patrí a čo nie, ako to bolo v socializme. 
O problémoch školstva treba hovoriť a 
navrhovať zlepšenia. Keď to robí riadi-
teľ školy, má to väčší dôraz. Keby tak 
konali viacerí, som presvedčený, že 
by sa k zmenám dospelo rýchlejšie. 
Ale chápem postoj mlčiacich. Riadi-
teľ školy zodpovedá za všetko, nemá 
veľký referát pracovníkov, ktorí by mu 
pomáhali. Prípadná kontrola, ktorej 
úlohou je nájsť chyby, môže odhaliť 
nejaké nedostatky. Nie je v silách ria-
diteľa viesť dokonalo stále prebujne-
nejšiu administráciu s minimálnymi 
možnosťami v rozpočte.

Ako to súvisí s mlčaním? Medzi 
riaditeľmi je rozšírené, aby na seba 
neupozorňovali. Práve tí, čo by mali 
byť hnacími silami zmien, no boja sa, 
akoby sme žili v totalite. Tento ich po-

stoj je ale opodstatnený. Na rebelujú-
ceho riaditeľa sa spustia mechanizmy, 
ktoré mu pripravia ťažké chvíle. Môže 
prísť kontrola: predloženie tisícov do-
kumentov, písanie opatrení a ich rea-
lizácia, opätovná kontrola. To uberá z 
minima času, ktorý riaditeľ má. Aj pre-
to si riaditelia volia cestu konformity, 
pasivity - pokoja.  

Keďže sa nevzdávam aktivizmu, 
pociťujem dôsledky v podobe štvrtej 
kontroly za krátky čas  riadenia školy. 
I keď nemám strach a v prospech školy 
som spravil veľa pozitívneho, demo-
tivuje ma to, pretože to odvádza po-
zornosť od podstaty - od vyučovania. 
Jedna z mojich kontrol bola dokonca 
z ministerstva školstva, ktoré by malo 
kontrolovať hlavne samo seba. Na-
priek všetkému zostávam nezávislý od 
funkcie. Dokážem sa živiť aj inak. No 
posúvať školu dopredu ma napĺňalo. 
Avšak v takýchto podmienkach pre-
hodnotím, či mám strácať energiu na 
niečo, čo si kontroly nikdy nevšimnú 
- aby sa škole darilo. Isté však je, že ne-
mienim skončiť s upozorňovaním na 
závažné nedostatky. Ak ma to pripraví 
o funkciu, nech sa páči. Ak však zosta-
nú riadiť školy mlčiaci, systematické 
ničenie vzdelávania a VÝCHOVY sa na 
Slovensku nezvráti. Byť riaditeľom je 
poslanie!         

Rebélia riaditeľa

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ

Precitol som a vraj som tým 
sklamal. Ľudia rozhodnú

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Naše hnutie v 
minulých voľbách 
do parlamentu 
malo v programe 
napísané, že USA 
sú garant bezpeč-
nosti a záruka me-

dzinárodnej stability. Stačilo, precitol 
som z toho klamu a nedokážem viac 
mlčať a takto riťolezecky si zakrývať 
oči pred pravdou. USA už dávno nie sú 
svetovým mierotvorcom, žijú si svojim 
vlastným životom a sú dnes skôr chao-
som svetovej politiky, ako jej majákom. 
Bohužiaľ, dnes celý civilizovaný svet 
každé ráno tŕpne, ako sa pán prezident 
v Amerike vyspí a ktorú bezpečnostnú 
zmluvu vypovie.

Nebláznime! Nespoliehajme sa na-
ďalej ako malé kuriatka na veľkú kvoč-
ku z Ameriky, že ak bude problém, tak 
nás zachráni. Obávam sa, že sa už na to 
spoľahnúť nemôžeme. Prečo by sme sa 
nemohli ako Európa postaviť na vlastné 
nohy? Veď sme kolískou demokracie, 
prečo by sme si z nášho spoločného Eu-
rópskeho domu nemohli urobiť svetovú 
veľmoc? Prečo sa máme donekonečna 
spoliehať na veľmoci Rusko či Ameriku? 

Nebláznime! Opravme si náš Európsky 
dom a urobme Európu znova veľkou!

Áno, uznávam, že toto je zásadná 
zmena názoru voči tomu, s čím som 
kandidoval. Preto musia rozhodnúť 
ľudia - budem kandidovať do europar-
lamentu, ale mandát si neprevezmem. 
Využime však tieto voľby na to, aby ľu-
dia o mne hlasovali - ak mi 50 tisíc ľudí 
svojim krúžkom vysloví dôveru, budem 
to považovať za súhlas s mojim zmene-
ným názorom o USA, ak ich bude me-
nej, budem to považovať za vyslovenie 
nedôvery a z nášho parlamentu odídem 
- a s týmto názorom budem kandidovať 
opäť až v nasledovných voľbách z po-
sledného miesta.

Týmto názorom 
som vraj sklamal 
niektorých ľudí v 
našom hnutí, vraj 
tak sa o USA roz-
právať nepatrí. Mrzí 
ma to, ale nevadí. 
Dúfam, že mi dovolia 
mať aspoň vlast-
ný názor.
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Napísať niekoľko úprimných riad-
kov nebýva ani po takmer štyroch de-
siatkach rokov práce s textom pre auto-
ra ľahké. Najmä, ak sa viažu k udalosti 
či k výročiu, ktoré si v minulosti a do-
konca ešte aj v súčasnosti privlastňujú 
politici a ich politiky s jasným záme-
rom vylepšiť si svoj ambiciózny imi-
dž. K udalosti, ktorá práve a výlučne 
iba preto skôr odpudzuje, akoby mala 
zadať príčinu k oslave. Medzinárodný 
deň žien nikdy nebol a dúfajme, že 
ani nikdy nebude sviatkom, sprivati-
zovaným si boľševikmi Aj keď snahy 
o to vidíme každoročne. Tak, ako by 
nemal byť oslavou alkoholom podgu-
rážených mužov, v noci sa vracajúcich 
z osláv do čistého uprataného domova, 
kde vonia chutné jedlo, pripravené 
práve oslávenkyňami. Nie, ôsmy mar-
cový deň nemá byť príležitosťou ako sa 
opiť, ako si „užiť“, dokonca, ak aj pri-
pustíme jeho „sviatočnosť“, tak iba v 
tom, že vtedy môžeme aj slovne či inak 
vyjadriť k ženám to, čo každý slušný 
muž k nim cíti stále, bez ohľadu na dá-
tum v kalendári.

„Pravá krása ženy nie je v jej po-
stave, v spôsobe oblečenia, v šatách, 
ktoré nosí alebo štýle jej účesu. Krásu 
ženy vidno v jej očiach, pretože sú ok-
nom do jej duše, miestom, kde prebýva 
láska.“ Povedala kedysi pani Audrey 
Hepburnová, britská herečka, ktorá sa 
narodila v Belgicku, no... 

Jej predkovia kedysi dávno žili v 

dedinke Kovarce nachádzajúcej sa ne-
ďaleko Topoľčian.

V obci Kovarce sa koncom júla 
roku 1868 narodila Audreyina babička 
Anna Welsová. Na svet prišla v kaštie-
li, ktorý od Pavla Motešického kúpil jej 
otec Anton Wels. Išlo o významného 
muža, ktorý spoločne s Pavlom Weh-
lem založili v Kovarciach cukrovar, a 
to presne v roku 1864. Ale to som od-
bočil.

Krása ženy je v jej dobrote, láske, 
obetavosti a v húževnatosti. Ženy vy-
držia oveľa viac, ako my, muži a pritom 
tým nikoho neobťažujú, nereferujú ni-
komu, čo museli zvládnuť, aby...  Ony 
jednoducho sú a žijú naplno v určitom 
druhu pre nich absolútne samozrejmej 
a úplne prirodzenej obety k životu. V 
úcte k životu.

Možno ste si, vážení čitatelia, vši-
mli, že sa naozaj snažím o niekoľko 
úprimných vyznaní. Že 
by som rád k Dňu žien 
zaželal práve im dobrý, 
pokojný a spokojný život. 
Že by som im rád poďako-
val a vyslovil uznanie. A 
že to naozaj úprimne píšem 
všetkým našim čitateľkám, 
ale aj kolegyniam vo vyda-
vateľstve.

Ďakujem za 
pochopenie, pre-
žite pekné chvíle!

Úprimnosť nebýva ľahká

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

presovsko.sk
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Prečo čistiť DPF �ltre u nás
Vieme, že potrebujete ušetriť čas a �nančné prostriedky. Preto sme vybrali  
špičkovú technológiu čistenia a efektívne nastavili všetky služby.

Všetko na jednom mieste
Odmontujeme - vyčistíme - namontujeme. Žiadne niekoľkodňové čakanie  
kôli zasielaniu DPF �ltra do iného servisu.

Záruka kvality
Po čistení dostanete originálny protokol, kde budú uvedené informácie  
o výsledku čistenia. Žiadne hodnoty „od oka“.

Až 95% účinnosť čistenia
Pre vás úspora. Dobre vyčistený �lter pevných častíc pomáha spaľovaciemu 
systému, spotreba je nižšia, motor spokojný a vaša peňaženka tiež.

Rbpp trading s.r.o., 
Duklianskych hrdinov 1682, 093 01 Vranov nad Topľou

+ 421 915 864 547    I    +421 915 890 813    I    rbpptradingsro@gmail.com

ČISTENIE 
DPF FILTROV
Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.

AKCIA OD 135 EUR
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OPRAVY A SERVISOPRAVY A SERVIS

0905 308 280

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce
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REALIZÁCIA STRIECH
A KROVOV,

KLAMPIARSKE PRÁCE 
0915 961 007

strechykpplus@gmail.com

VIZITKY
0905 719 145
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Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy, MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

montter@montter.sk                 www.montter.sk                0919 370 730   0919 383 363

Zameranie a doprava ZDARMA7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad

STAVEBNÉ PRÁCE    RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ/OTOÈNÉ ZASKLENIE    TIENENIE NA STRECHY    SKLENENÉ STRECHY    DREVENÉ PODLAHY

TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKA

Materiály: HLINÍK, DREVOMateriály: HLINÍK, DREVO
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 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH 

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ 
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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presovsko.sk
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Ľubica Laššáková:  Folklór je dušou 
Slovenska, zaslúži si podporu
Ministerka kultúry oznámila program na podporu 
folklóru za 1,5 milióna eur
Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) od svojho nástupu
do funkcie zdôrazňuje potrebu podpory tradičnej regionálnej kultúry.
Na svojich výjazdoch po celom Slovensku sa stretáva priamo s  ľuďmi,
ktorí sa tejto autentickej forme národného dedičstva venujú s nadšením
a zo srdca. Teraz prichádza s projektom, ktorý môže pomôcť množstvu
folklórnych súborov a  skupín, ale aj ľudovým umelcom či umeleckým
remeselníkom. Cieľ je jasný – umožniť slovenskému folklóru, aby napĺňal
dlhoročné očakávania starších generácií a pomáhal formovať tie mladé.

Pani ministerka, už od svojho 
nástupu hovoríte o  potrebe pod-
pory tradičnej regionálnej kultúry. 
Líšite sa tým od svojich predchod-
cov, ktorí kládli dôraz najmä na 
veľké kultúrne ustanovizne ako 
sú Slovenské národné divadlo či 
Slovenská národná galéria. Prečo 
tento posun?

Nejde o  posun, skôr o  naplnenie 
priority, ktorá podľa môjho názoru 
bola doteraz trochu zanedbávaná. 
Prístup k  autentickej kultúre musia 
mať ľudia na celom Slovensku a  po-
čas celého roka, nemôže to byť len 
téma školských výletov či zamestna-
neckých zájazdov do Bratislavy. Tra-
dičná regionálna kultúra pritom plní 
presne tú istú úlohu, ktorú zastávala 
po stáročia – pomáha ľuďom prežívať 
ich skutočné problémy, prináša im 
nádej a dáva im pocit, že sa aj pomo-
cou tradícií vedia vyrovnať so svojimi 
dnešnými údelmi. 

To však zďaleka neznamená, že by 
ma nezaujímali ikony slovenskej kul-
túry ako Slovenské národné divadlo 
či Slovenská národná galéria. Nao-
pak, týmto inštitúciám som venovala 
množstvo pozornosti, s  dôrazom na 
to, aby prinášali výnimočné kultúr-
ne zážitky, no udržali sa v prostried-
koch, ktoré im štát na ich činnosť po-
skytuje.

V regionálnej kultúre vyzdvihu-
jete najmä folklór. Prečo si práve 
táto oblasť zasluhuje väčšiu pozor-
nosť?

Asi sa zhodneme na tom, že folklór 
má na Slovensku obrovskú a  stá-
le živú tradíciu. Je to časť ľudového 
umenia, ktorá prežíva odovzdáva-
ním z  generácie na generáciu. Šíria 
ju skutoční nadšenci, bez nároku na 
honorár či spoločenské uznanie. Ro-
bia to, lebo im vštepovali ich rodičia 
a  starí rodičia, v  ich dedine funguje 
folklórny súbor či spevácka skupina 
a  oni sa úplne prirodzene od det-
stva zapájali do ich činnosti. Som 
presvedčená, že ak sa folklór udr-
žal medzi ľuďmi po stáročiach a bez 
akejkoľvek vonkajšej podpory, prežil 
by aj v  dnešných a  zajtrajších pod-
mienkach. Plne sa stotožňujem s tvr-

dením, že folklór je duša Slovenska.
Ak by však folklór prežil aj sám, 

načo ho má potom štát podporo-
vať?

Pretože musí byť naším spoločným 
cieľom udržať si túto jedinečnú formu 
kultúrneho dedičstva a  vytvárať jej 
podmienky na to, aby bola ľuďom čo 
najprístupnejšia. Koľkokrát som po-
čula od folklórnych súborov po fan-
tastickom predstavení, že bolo to fajn, 
ale na cestu na festival či k zahranič-
ným Slovákom sa musia dva mesiace 
skladať do kasičky na naft u. Ak raz 
máme zapálených ľudí pre folklór, 

ak máme mladé talenty, ktoré vedia 
tento jedinečný zdroj tradícií oboha-
tiť o  súčasné inšpirácie, podajme im 
ruku a pomôžme im šíriť toto pozitív-
ne kultúrne posolstvo.

Svoju iniciatívu na väčšiu pod-
poru folklóru ste oznámili po 
stretnutí s  predsedom vlády Pet-
rom Pellegrinim. Prečo ste využili 
práve túto príležitosť?

Musím sa priznať, že v pánovi pre-
miérovi som našla výborného spo-
jenca (smiech). Peter Pellegrini je 
autentický folklórista, kto videl jeho 
nejeden tanec, zachytený televíznou 
kamerou, pochopí, že mu v  žilách 
prúdi skutočná folklórna krv a že jeho 
záujem o túto formu umenia je úprim-
ný. Pán premiér sa stotožnil s  mojím 
presvedčením, že folklór si zaslú-
ži väčšiu pozornosť zo strany štátu 
a  vďaka svojej funkcii nám mohol 
ponúknuť aj konkrétne riešenie, po 
ktorom sme veľmi radi siahli.

Aký je teda napokon výsledok? 
Ako bude vyzerať podpora folkló-
ru v praxi?

Priamym výsledkom podpory zo 
strany ministerstva kultúry i predse-
du vlády je výzva, ktorú 25. februára 
vyhlásil Fond na podporu umenia. 
Projekt s názvom „Folklór – duša Slo-
venska“ je určený na podporu aktivít 
profesionálnych i  neprofesionálnych 
združení, ale aj jednotlivcov. Svoje 
žiadosti môžu súbory aj individuálni 
umelci predkladať do 25. marca tohto 
roka. Na celý projekt je vyčlenených 
1,5 milióna eur.

O  akú veľkú podporu sa môžu 
žiadatelia uchádzať?

V  prípade profesionálnych, avšak 
nekomerčných zoskupení, je mi-
nimálna výška podpory 5000 eur, 
maximálna 60-tisíc eur. Neprofesio-
nálne súbory sa môžu uchádzať o prí-
spevok vo výške od 2000 do 60-tisíc 
eur. V  oboch prípadoch sa vyžaduje 
spolufi nancovanie na úrovni piatich 
percent rozpočtu. Individuálni umel-
ci, napríklad aj ľudoví remeselníci, 
môžu požiadať o  štipendium v  ma-
ximálnej výške 5000 eur. Pri štipen-
diu sa nevyžaduje žiadna spoluúčasť 
umelca. Všetky projekty musia byť 
zrealizované od 1. júna tohto roka do 
31. mája 2020. 

Na čo všetko môžu v  prípade 
úspechu poskytnuté fi nancie vy-
užiť? Aké podmienky musí splniť?

Projekt musí zahŕňať viacero ume-
leckých aktivít a podujatí, napríklad 
uvedenie a reprízy nového predstave-

nia, účasť na seminároch a sústrede-
niach, spoluprácu so zahraničnými
partnermi a podobne. Podporu môžu
žiadatelia využiť aj na nákup krojo-
vých kostýmov, rekvizít či hudobných
nástrojov, ale napríklad aj na prezen-
táciu svojej tvorby prostredníctvom
výroby zvukových alebo multimedi-
álnych nosičov. Takisto môžu využiť
tieto fi nancie na cestovné náklady,
aby mohli svoje dielo primerane pre-
zentovať. Podrobné podmienky nájdu
záujemcovia na špeciálnej webovej
stránke www.folklordusaslovenska.sk

Ako sa bude podieľať na tomto
projekte samotné ministerstvo
kultúry?

Aktuálne sa sústredíme najmä na
informačnú zložku projektu. Chce-
me, aby sa o  tejto výzve dozvedelo
maximum možných žiadateľov, aby
sme naozaj mohli pomôcť folklórne-
mu súboru či umelcovi takpovediac
v každej dedine. Zároveň sme pripra-
vení urobiť všetko preto, aby pri po-
dávaní žiadostí nedochádzalo k zby-
točným chybám a aby sme žiadateľov
náležite usmernili pri správnom po-
stupe. Aj na takéto účely zriadilo
ministerstvo kultúry sieť krajských
kultúrnych koordinátorov.

Čo presne budú títo krajskí ko-
ordinátori robiť?

Ich úlohou je byť sprostredkovate-
ľom medzi rezortom a ľuďmi v regió-
noch. Chceme priamo vedieť, čo sa
v regiónoch deje, aké nápady a ume-
lecké počiny tam vznikajú a kde mô-
žeme byť ako ministerstvo nápomoc-
ní. No bude to fungovať aj naopak
– akonáhle budú potrebovať súbory,
organizátori či vôbec ľudia, ktorí
žijú kultúrou, pomoc a  usmernenie,
nájdu ich práve v osobách krajských
koordinátorov. Aj po zverejnení tejto
výzvy vyrážam osobne do všetkých
slovenských krajov, aby som pomoh-
la zblíženiu a  vytvoreniu dobrého
kontaktu medzi každým krajským
koordinátorom a  zástupcami ľudo-
vých umelcov. Priamym dôsledkom
by malo byť čo najviac podrobných
informácií o  možnostiach podpory
tým ľuďom, ktorí sa o  túto podporu
môžu uchádzať.            mb
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Tomáš GOGA, Hollého 14, Táborisko 5583, Prešov
budova bývalej hvezdárne

0907 294 932, 0948 440 117Tomáš GOGA, Hollého 14, Táborisko 5583, Prešov
budova bývalej hvezdárne

0907 294 932, 0948 440 117
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Milí spoluobčania, milí starí rodi-
čia, mamičky, deti a pracujúci.

Ešte nikdy neboli prezidentské voľ-
by tak dôležité ako teraz. 

Naša spoločnosť je rozdelená na 
dva tábory, Ficov koaličný tábor a 
Kiskov tábor slniečkárov. Z jedného 
tábora do druhého padajú obvinenia 
z korupcie, daňových a pozemko-
vých podvodov, ba dokonca aj trest-
né oznámenia. Kiska vyhlasuje, že 
Slovensko je mafi ánsky štát s Ficom 
na čele (čo nám nesmierne škodí v 
zahraničí) a Fico vyhlasuje, že Kiska 
je pozemkový a daňový podvodník, 
ktorý nieje o nič lepší ako Bašternák 
(prezident s týmto životopisom roz-
deľuje našu spoločnosť zase doma).

V prezidentských voľbách nasa-
dil Ficov tábor za svojho kandidáta 
Maroša Šefčoviča a Kiskov tábor na-
sadil kandidátov Róberta Mistríka 
a Zuzanu Čaputovú. Z hore uvede-
ného súboja dvoch táborov je jasné, 
že ktorýkoľvek z týchto kandidátov 
prinesie ako prezident do našej spo-
ločnosti viac zla, bude kryť podvody 
svojho tábora a ďalej rozdeľovať našu 
spoločnosť. 

Osobne si myslím, že Slovensko 
už potrebuje politický mier a hľadať 
pokoj pri nestraníckom prezidentovi, 
ktorý nepatrí do žiadneho tábora. 

Ja, Štefan Harabin, nefandím ani 
jednému a ani druhému táboru. Som 

apolitický, nestranný, posledných 30 
rokov som bol apolitický, no najmä 
bez korupcie a tak ostanem aj ďalších 
30 rokov. Všetko o čo mi ide, je poria-
dok v štáte, s hlavným cieľom, aby sa 
občan mal lepšie, aby vymizli z na-
šich slovníkov slová ako sú korupcia, 
neprávo, a rodinkárstvo. V tomto bu-
dem neoblomný a prísny. 

Popri udržiavaní poriadku v našej 
krajine, budem robiť všetko pre to, 
aby som do spoločnosti vniesol mier 
a spájal ľudí všetkých táborov aj ne-
táborov. Myslím si, že politické šar-
vátky už nikoho nezaujímajú a musí-
me sa všetci viac sústrediť na to, aby 
sa mali naši občania lepšie, aby naši 
dôchodci a mamičky na materskej 
dovolenke žili dôstojne a pracujúci 
mali čas na ich rodiny. Rodina, kres-
ťanské hodnoty a poriadok v štáte sú 
moje priority.

Chcel by som týmto poprosiť 
všetkých občanov, aby prišli voliť 
16.3.2019. Budúcnosť Slovenska je vo 
vašich rukách.  Pán boh s nami.

HARABIN: Príďte prosím voliť

tefan Harabin
anský kandidát 
a prezidenta SR
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky
v Prešove

Kontakt:
0948 378 553

POS nutný! Nástup IHNEĎ!
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

Príjmeme na prácu v SR

PLAT: 7,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957
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Prijmeme na plný úväzok (resp. živnosť)
väčší počet pracovníkov do výroby, na pozície:  

ZVÁRAČ (ZE1, ZM1)  A ZÁMOČNÍK
(vyučený v odbore, resp. prax). 

Základná mzda: od 600 EUR

ELEKTRIKÁR - ÚDRŽBÁR
(oprava a údržba el. zariadení) 

v strojárenskej výrobe. 
Základná mzda: od 700 EUR

Svoje životopisy zasielajte na e-mail: 
scerbakova@ekotechna.sk

Príjmeme do zamestnania 
TESÁROV alebo TESÁRSKE PARTIE 

na práce v SR/ČR. 
Ubytovanie a pracovná cesta hradená �rmou.
Príjmeme do zamestnania PRACOVNÍKOV 

NA BÚRACIE PRÁCE do Nemecka, 
znalosť nemčiny výhodou. 

Plat: 10€/hod. brutto
0901 701 422,  0905 920 330  

Duklianska 21, 085 01 Bardejov

s.r.o.
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PREPICHY
        POD CESTY
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prijme do TPP pracovníkov
 do strážnej služby pre 

objekt v PETROVANOCH
Nástup : ihneď

Hodinová mzda : 2,90 € netto/ hodina

KONTAKT: 0908 976 436

SBS RAVI s.r.o. 

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!

presovsko.sk

VIZITKY
0905 719 145
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 948 672 122 
+421 907 780 698

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

Ponúkame:
 Stabilnú prácu a pravidelný príjem
 Sociálny program a vernostný program, rehabilitačné služby,  
zamestnanecké akcie , bonusy, príplatok za starostlivosť o zdravie
 Pravidelné preškoľovanie, uniformu, nový vozový park
 Zľavy na cestovnom pre Vás a Vašu rodinu
 V prípade potreby služobné ubytovanie

 Ak máte všetky potrebné doklady, obráťte sa na náš kontakt  
a môžeme si dohodnúť dátum nástupu.  

 Ak Vám niečo chýba, nájdeme spoločné riešenie, aby ste sa  
mohli aj Vy stať našim vodičom/vodičkou. V tom prípade musíte  
mať aspoň 24 rokov a minimálne vodičský preukaz sk.B.

 Mzda: základ 3,20,-€/hod + prémie+ nadčasy + príplatky  
+odmeny = hrubá mzda od 780,00 € do 1050,00 € za mesiac

HĽADÁME ŠIKOVNÝCH 
VODIČOV A VODIČKY AUTOBUSOV

Kontakt:
stanislav@sad-po.sk, 0902 965 727, 051 7560727
SAD Prešov, a.s. Jilemnického 4, 080 01 Prešov
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FROST a.s. Prešov, patrí medzi najväčšie a technologicky 
najvyspelejšie priemyselné pravádzky výroby pekárskych 

výrobkov a mrazených pekárskych polotovarov na Slovensku

HĽADÁ ZAMESTNANCOV
DO MODERNEJ POTRAVINÁRSKEJ VÝROBY

POŽADUJEME:
MANUÁLNU ZRUČNOSŤ,
OCHOTU PRACOVAŤ,
FLEXIBILITU
A SPOĽAHLIVOSŤ.

 MZDOVÉ OHODNOTENIE:
 - základ 520 eur + mesačná odmena + dochádzkový bonus
 /možnosť dosiahnuť brutto mzdu už od 690 eur a viac
 v závislosti od pracovného výkonu/
  MOŽNOSŤ KARIÉRNEHO AJ FINANČNÉHO RASTU
  MIESTO VÝKONU PRÁCE:
 Petrovanská 34/B, Prešov - Haniska
 /pri výjazde na diaľnicu do Košíc, dostupnosť MHD/

Volajte v Pondelok až Piatok v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. 
na tel. č. 0948 691 081 alebo nás kontaktujte písomne mailom 
na adresu: personalne@frostslovakia.sk
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
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stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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 čistenie odpadov

 opravy WC

 montáž vodomerov

 montáž radiátorov

INŠTALATÉRSKE 

PRÁCE

0905 262 932
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0915 863 227 - 0911 168 982

DOVEZIEM

www.perodrazka.sk
TATRANSKÝ PROFIL, ZRUBOVÝ 

DREVENÉ
OBKLADY
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