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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 40 000 domácností 

PRESOVSKO
SABINOVSKO

č. 20 / 17. máj 2019 / 23. ROčNÍK
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HĽADÁME
operátorov/ky výroby

na TPP v Malom Šariši
práca na 3 zmeny

560-600€
+odmeny, 4€ stravný lístok/deň

výroba brzdových a
spojkových hadíc

Pre viac info volať
0948 732 714

Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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Bukové palivové drevo
od 38 €

DOVOZ ZDARMA

G-WOOD, spol. s r.o. Veľký Šariš 
tel. 0948 287 440
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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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OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA
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Reálna  záruka

12 rokov
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240918 217 665

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku
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Prosím Vás, ktorí ste 

,

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Zámocká 6873/14, Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 
917 01 Trnava, IČO: 36252417
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PRESOVSKO
SABINOVSKO

Monika Janovčíková 0905 719 145
Radoslav Ruščák 0905 373 406
Distribúcia:
distribucia.po@regionpress.sk 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Prešov, N.Šebasto-
vá, sídl. II, III, centrum, Solivar, Švá-
by, Šalgovík, ku Surdoku, Dúbra-
va, Šidlovec, Okrúhliak, Rúrky, Ku 
Surdoku, Sekčov, 17. novembra, 
Štúrova, Budovateľská, Sabinov, 
Lipany, Fričovce, Kapušany, Ken-
dice, Ľubotice, Veľký Šariš 

nepárny týždeň: Prešov, N.Še-
bastová, sídl. II, III, centrum, Soli-
var, Šváby, Šalgovík, ku Surdoku, 
Dúbrava, Šidlovec, Okrúhliak, 
Rúrky, Ku Surdoku, Sekčov, 17.no-
vembra, Štúrova, Budovateľská, 
Drienov, Drienovská Nová Ves, 
Dulova Ves, Fintice, Haniska, Le-
mešany, Ličartovce, Malý Šariš, 
Petrovany, Široké, Župčany, Bre-
zovica, Kamenica, Pečovská Nová 
Ves, Šarišské Michaľany

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Kúpeľná 3 
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 51.100 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 35.500 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 31.000 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 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 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.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (40.000 domácností)

Hľadáme:

BYTY, DOMY,
POZEMKY

0948 501 772
alena.novakova@century21.sk
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TEPOVANIE

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE
bytov, domov, firiem

0905 186 136 AJ
VÍKENDY
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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 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0917 56 36 12
0911 60 20 40

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

Otvorené:
Po-Pia:
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 31.5. 2019

JARNÁ AKCIA
MARKÍZY -23%

SIETE OKENNÉ A DVEROVÉ 

PROTI HMYZU -28%
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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

Kandidátky nám začali už pomer-
ne dávnejšie ponúkať do každých 
volieb väčšinou notoricky známe 
mená. Nositeľom týchto mien je úpl-
ne jedno, že sa tak vlastne sami od-
borne devalvujú, lebo odborník na 
všetko je odborníkom na nič. Treba 
sa nám teda zamyslieť.

Súhlasili by ste, aby vaše dieťa učil 
učiteľ bez vzdelania a kvalifikácie? 
Boli by ste spokojní, ak by vaše matky 
operovali lekári, ktorí sa možno dobre 
vyznajú v automobilovej elektroinštalá-
cii, ale nemocnicu poznajú iba z čakár-
ne pred ambulanciou? Alebo by ste sa 
uspokojili s tým, že máte zamestnanca, 
ktorého platíte každý mesiac a za tridsať 
rokov pre vás a pre vašu firmu nič ne-
spravil?

Najmä o tomto by mali byť voľby, 
teda, výber vašich zástupcov kdekoľ-
vek, kde majú zastupovať vás. Vás, vaše 
rodiny, váš štát.

Nevoľte tých, ktorí chcú už tradič-
ne zastupovať iba sami seba, svoje 
peňaženky a svoje veľmi úzke stra-
nícke či ideologické záujmy. Nevoľte 
kandidátov s pochybnou, neraz až kri-
minálnou minulosťou či dokonca aj prí-
tomnosťou, nedajte sa oklamať tým, že 
sú na kandidátskych listinách, že máva-

jú vznešenými heslami o nejakej čistote, 
práve, spravodlivosti, heslami, ktoré 
možno recyklovať od volieb k voľbám 
tak, ako použitý papier. Nevoľte tých, 
ktorí pre post kdekoľvek a za čokoľvek 
striedajú politické strany a tričká podľa 
toho, akú kde práve majú šancu na osob-
ný profit a ak už ju nikde nemajú, založia 
si stranu vlastnú. Tým vám jasne doka-
zujú, že im nejde o vás, ale o seba.

Ale hlavne voľte, pretože ak sa ne-
rozhodnete vy, iní, aktívnejší a ambi-
cióznejší rozhodnú za vás. Často je už 
vopred jasné, ako. V ponuke sú predsa 
aj slušné osobnosti. Ľudia, za ktorými 
sú výsledky ich práce pre iných ľudí. 
Preštudujte si ešte dôkladne listiny 
kandidátov, ktoré vám nedávno prišli 
do domácností. A voľte budúcnosť, nie 
minulosť. Voľte perspektívu, nie tmu 
a stagnáciu. Voľte hrdosť a nie hanbu 
Slovenska. Zaželajme si v tom šťastnú 
ruku. Európsky parlament rozhoduje 
o mnohých témach, ktoré 
sa nás v každodennom 
živote týkajú. Zvoľme si 
slušných, vzdelaných, 
čestných a múdrych zá-
stupcov!

Šťastnú ruku 
vám želá

Pekný a najmä pokojný predvolebný 
týždeň, vážení naši čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor



PO19-20 strana- 3

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������2�������������������������������������������������������������������

�������������������������������

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

Najlepšia sezóna
na nové Suzuki
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ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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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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OPLATÍ SA !
Vybrať a vyskúšať si bicykel osobne.

www.cyklosportlipany.sk
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Odborné poradenstvo 
Kvalitu za rozumnú cenu
Predaj a servis

PONÚKAME:
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zlaté šperky, strieborné 
príbory, tácky
zlaté mince, bankovky 
a filatelistické zbierky

Tel: 0903 704 242

KÚPIM 
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PREDAJ ŽIVEJ HYDINY

FARMA HYDINY - Vranov n/T - Ortáše
DOPRAVA ZADARMO

Pod veterinárnym dohľadom Objednávky a poradenstvo
vo výžive zvierat:

Ing. Jozef Telepun, PhD. 
0917  311  544

1.roč. nosnice   mládky   morky   brojlery
AKCIA 3 €/ks 6 €/ks 12 €/ks +darček

Existujú ľudské postoje, ktoré stojí 
za to zaznamenať. Lebo, našťastie, 
ešte stále existujú ľudia, ktorým je 
ľahostajnosť k veciam cudzia. Na-
opak, k spravodlivosti, morálke a 
ľudskosti sa budú hlásiť do posled-
ného dychu.

Pani Emília Žitná má 86 rokov. 
Prežila si toho veľa. Ako dievča veľa 
najmä zlého. Nedávno videla výsled-
ky prieskumu volebných preferencií. 
Keďže on-line svet je pre jej generáciu 
nie až tak blízky, poprosila vnuka. A s 
vnukom sme sa v redakcii dohodli, že 
jej prosbu zverejníme. Pani Emília ape-
luje:

„Neverila som, že režim, kedy sme 
sa deň čo deň triasli od strachu, keď 
ľudia zomierali pre besnenie názorov 
a inakosť, keď sme bežali a ukrývali sa 
bosí v noci a v zime po lesoch, boli sme 
smädní a hladní, že ten režim bude nie-
kto znovu obdivovať. Utekali sme pred 
frontom a všetkým tým zlom a nevedeli 
sme, aké bude ráno. Neverila som, že 
tie myšlienky sa môžu v civilizova-
nom svete vrátiť. Je jedno, či tie ha-
nebné myšlienky hlásajú priamo alebo 
ich cynicky skrývajú do odkazov.

Ospravedlňujem sa za moju generá-
ciu, že sme vás dostatočne nenaučili ro-
zoznať cynickú pretvárku. Pretože aj v 
našej dobe sme ich právoplatne zvolili 

a neverili sme všetkým tým správam o 
ich zločinoch. Nečakala som, že sa raz 
tieto názory dokážu vrátiť v takej sile. 
Ich nositelia obchodujú s myšlien-
kou, že hrdá krajina môže fungovať 
len s poslušnými a odovzdanými 
ľuďmi bez vlastného názoru. Lenže 
človečina nie je obchod. Láska, pokora 
a ľudskosť sa kúpiť nedá.

Nenávidia inakosť, lenže pestrofa-
rebnosť je pre život a prírodu prirodze-
ná. Slobodu, človečinu a intelekt nevy-
hubí žiadna zbraň na svete. Akokoľvek 
dokonalá bude.

Prosím všetkých ľudí navôkol, 
aby pri najbližšej voľbe uvažovali 
rozumom aj srdcom. Pretože my sme 
toto pre svoje deti a vnúčatá nechceli. 
Nechceli sme, aby čo i len náznakom 
opäť prežívali tie pekelné hrôzy a vô-
bec sa nad tým museli zamýšľať. Aby to 
všetko raz a navždy zostalo mementom 
doby a varovaním.“

Pani Emília v časoch vojny dostala 
reumu a ohluchla na jedno ucho z tej 
zimy v lese keď sa ukrývali pred fašis-
tami. A dostala týfus keď pila z poto-
ka vodu a v ružomberskej nemocnici 
skoro  s kamarátkou zomrela... Dnes 
vo veku 86 rokov prosí ľudí, aby mali 
rozum.

Prosba babičky plnej človečiny

» red

Zlo zvíťazí, ak dobrí ľudia neurobia nič

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

V sobotu sa môže 
úplne reálne stať, že 
Smer po predlhých 
rokoch nebude ví-
ťazom volieb. Lenže 
úplne reálne zároveň 
hrozí, že v sobotu 

voľby vyhrá Kotleba a o Slovensku budú v 
celej Európe písať, ako o čiernej diere, kde 
vyhrala fašistická strana.

Jednu hanbu vystrieda hanba druhá. 
Minule sme boli krajina s najnižšou účasťou 
a teraz môžeme byť kolískou fašistov. Neviem 
ako Vás, ale mňa taká predstava vôbec neteší 
a som odhodlaný urobiť čokoľvek, len, aby 
sme tomu zabránili.

Rozhodol som sa, že nebudem pýtať vo 
voľbách žiadne krúžky pre mňa, ale budem 
prosiť ľudí, ktorí mi dôverujú o podporu iné-
ho človeka na našej kandidátke - podporu 
pre Petra Polláka. Áno, je Róm, viem a zá-
roveň viem, že je dobrý človek. Keď som ho 
pred 8 rokmi spoznal na jednej vysokej škole, 
od prvej chvíle ma zaujalo jeho odhodlanie 
konečne vyriešiť rómsky problém.

Veľmi ho mrzelo, že politici reálne ten-
to problém riešiť nikdy nechceli a tému len 
zvykli zneužívať pre svoj vlastný prospech. 
Riešenia, ktoré vtedy na mieste navrhol, boli 
tak zaujímavé a efektívne, že som sa rozhodol 
presvedčiť mojich kolegov, aby sme mu dali 

priestor na našej kandidátke a pokúsili sa z 
neho spraviť prvého rómskeho poslanca par-
lamentu, aby sme z neho urobili pozitívny 
vzor pre deti v osadách ... a podarilo sa.

A Peter urobil kus dobrej práce. Hoci 
SNS rozkradla eurofondy špeciálne určené 
na riešenie rómskeho problému, Peter doká-
zal v Bruseli presvedčiť kompetentných, aby 
nám dali opäť dôveru. Svojim príbehom a od-
hodlaním získal pre Slovensko 380 miliónov 
eur, ktoré vybojoval hlavne na postavenie 
škôlok v dedinách, kde sú aj Rómovia (lebo, 
ak výchovu malých detí nepodchytíme od 
malička, nič z nich nebude a doplatíme na 
to všetci).

Verím Peťovi, je mi ako brat. Vždy do-
držal slovo, ktoré dal a plne mu dôverujem. 
Prosím preto aj Vás, ktorí dôverujete mne, 
pomôžme mu spoločne. 
Ukážme hlasom pre 
dobrého Róma, že Slo-
vensko nie je čierna 
diera Európy, ale od-
vážna krajina, ktorá 
sa nebojí postaviť zo-
či-voči fašistom z celej 
Európy, ktorí nám chcú 
Náš európsky dom 
mieru zbúrať.
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0940 572 389
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SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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najmodernejšími profi strojmi

0911 60 20 40

•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie

Najlacnejšie
REZANIE
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Diamond cut s.r.o.
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Prevádzka:

LIPANY
Železničná 11
0915 356 987
0915 124 401
0905 741 235

SABINOV
Priemyselná štvrť 4

0915 356 987
0908 974 667

E-mail: 
mirex72@centrum.sk

KANALIZÁCIA

VODA

PLYN

KÚRENIE
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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 % 

Naopak, je to pomerne zložitý pro-
ces, ktorý uvádza novostavbu do 
života. Bez neho by ste sa zabývať 
jednoducho nemohli.

Každá budova musí prejsť ko-
laudačným procesom. Dochádza k 
nemu po ukončení stavebných prác 
alebo vtedy, keď už stavebník dorába 
len posledné detaily. Počas kolaudá-
cie sa zisťuje, či stavba neohrozuje ži-
vot a zdravie osôb, životné prostredie 
a či je postavená v súlade s platnými 
požiarnymi alebo technickými pred-
pismi.

Kolaudačné konanie sa začína 
na žiadosť stavebníka, ktorý musí 
podať písomný návrh na kolaudáciu 
stavby. Stavebný úrad po obdrža-
ní potrebných dokumentov vyhlási 
začatie kolaudačného konania. V 
kolaudačnom konaní stavebný úrad 
skúma, či bola stavba uskutočne-
ná podľa projektovej dokumentácie 
overenej stavebným úradom a či sa 
dodržali podmienky stanovené v 
územnom rozhodnutí a stavebnom 
povolení. Stavebný úrad tiež skúma, 
či dokončená stavba a jej užívanie ne-
budú ohrozovať život a zdravie osôb, 
životné prostredie a či sú dodržané 
podmienky bezpečnosti práce a tech-
nických zariadení.

Desaťdňová lehota
V tomto termíne oznámi stavebný 

úrad účastníkom konania začatie ko-
laudačného konania. Svoje námietky 
a stanoviská môžu účastníci kolau-
dačného konania uplatniť najneskôr 
pri ústnom pojednávaní, neskôr sa 
na ne nebude prihliadať. O ústnom 
pojednávaní spíše stavebný úrad pro-
tokol, ktorý na základe porovnania 
projektovej dokumentácie schválenej 
stavebným úradom so skutočným 
stavom dokončenej stavby obsahuje 
zistenia, či boli pri realizácii stavby 
dodržané podmienky územného roz-
hodnutia a stavebného povolenia a 
či boli splnené všeobecné technické 
požiadavky na výstavbu. 

Odstránenie nedostatkov
Ak sa v procese kolaudačného 

konania zistia odlišnosti od vše-
obecných technických požiadaviek 
stavby, ktoré vznikli pri realizácii 
stavby, a ktoré neohrozujú zdravie a 
bezpečnosť osôb a nebránia riadne-
mu užívaniu stavby, stavebný úrad v 
kolaudačnom rozhodnutí nariadi ich 
odstránenie a určí aj lehotu, v ktorej 
je potrebné ich odstrániť. Ak staveb-
ník v stanovenej lehote drobné nedo-
statky neodstráni, nebude mu kolau-
dačné rozhodnutie vydané.

Kolaudácia 
nie je večierok s priateľmi

» red

presovsko.sk
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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

AKCIE a VÝPREDAJE
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Pri nákupe nad 333 € môžete u nás 
vyhrať relaxačný pobyt v Tatrách  
v hoteli WELLNESS HOTEL CHOPOK 
**** alebo dovolenku pri mori.

Prečo si zvoliť farebný 
radiátor?
Farebne si ho zladíte s obkladom aj s kúpeľňovým  
nábytkom. Alebo ho navrhnete vo farebnom  
kontraste a tak ním zvýrazníte štýl v kúpeľni.

V akcii Colors Free si kúpeľňový radiátor 
teraz vyberte v ôsmych farebných  
odtieňoch v cene základnej bielej farby. 

Akcia platí do konca septembra.

WC závesné  
COMO Cersanit Clean On 
+sedátko SLIM spomaľovacie 169,95 € 

203,80  €

WC kombi  
ARTECO Clean On  
zadný odpad  
+ sedátko duroplast 

Technológia CleanOn  
nesmierne zlepšila náš život
Očakávame, že ideálna kúpeľňa bude nielen 
krásna, ale aj bez poškvrny. 
Čistenie kúpeľne by malo byť jednoduché  
a rýchle. Bez náročného drhnutia toaliet kefami 
a silnými čistiacimi prostriedkami.   
CleanOn je dnes už štandardným riešením WC 
mís s otvoreným oplachom, ktoré zabezpečuje 
dobrý štýl a atraktívnu kúpeľňu. 

114,95 € 
200,98  €

Zehnder KAZEANE  
dizajnový unikát

Kúpeľňový radiátor originálneho 
tvaru, určený nielen do moder- 
ných interiérov.  
Diagonálne usporiadané ploché 
rúrky poskytujú veľkorysý priestor 
pre zavesenie mokrých uterákov, 
doslova pre celú rodinu.
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PRIJMEME
skladníkov/čky

do automobilového priemyslu
na TPP v Malom Šariši

práca na zmeny
Mzda 650-700€

/brutto/mesiac
Nástup možný ihneď!

Pre viac info volať 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o.
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Hľadáme do zabehnutej výrobnej haly v Lipanoch

ZÁMOČNÍKOV, ZVÁRAČOV
ako SZČO. 

Výroba kovových zábradlí, ľahkých konštrukcií. 
Požadovaná prax min. 2 roky v každom obore, 

zváračský preukaz Z-M1 (len zvárači a zámočníci), 
znalosť čítať tech. výkresy. Viac info na tel. 

Plat od 1200 eur/mesiac, záleží od kvality práce.

Bližšie info 0908 561 469
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KOVOVÝROBA
THOMASO, s.r.o. 
Prevádzka Lipany

                                   KOVOVÝROBA THOMASO, s.r.o.   Prevádzka Lipany 

Kontakt: 0908 561 469 

 

Hľadáme do zabehnutej výrobnej haly v Lipanoch zámočníkov, 
zváračov ale aj montérov ako SZČO. Výroba kovových zábradlí, 
ľahkých konštrukcií. Požadovaná- prax min. 2 roky v každom 
obore, zváračský preukaz Z-M1 (len zvárači a zámočníci), znalosť 
čítať tech. výkresy. Viac info na tel. Plat od 1200 eur/mesiac, záleží 
od kvality práce. 
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Súkromná spoločnosť príjme
  I  MURÁR  I  TESÁR  I  

  I  POMOCNÝ STAVEBNÝ ROBOTNÍK  I   
I  VODIČ SK.C  I  STROJNÍK (traktorbager)   I

VOLAJTE: 0907 616 524
Práca v Prešove. D

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643  |  +43 699 190 48 723
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Hľadáme pomocné sily do kuchyne,
kuchárov, čašníkov a barmanov na TPP

pre našu prevádzku BeAbout v Bratislave.
Platové podmienky: 800-1.000€ (závisí od pozície)

Ponúkame ubytovanie pre zamestnancov.
E-mail: patricia.velika@beabout.sk, Tel.: 0948 301 483
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 300 EUR
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Prešove

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

 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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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO v ČR

VÝHODNÉ 
PLATOVÉ 

PODMIENKY

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečenéCALL CENTRUM: 0905 552 537

VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
ELEKTRIKÁR
ZVÁRAČ

presovsko.sk

www.regionpress.sk
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TEST  ZDRAVIA
Biorezonančné vyšetrenie celého tela 12 eur

 zisti povahu a príčinu Vášho ochorenia
 funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
 čo Váš organizmus potrebuje
 test patogénov, alergie, potravín
 bezbolestné a vhodné aj pre deti
 trvá 60-90 min. výsledky ihneď

Prešov, Nám. mieru č. 1, Dom kultury č.dverí 116
0944 535 568Objednajte sa na:
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ZÁHRADNÉ CENTRUM

PRÍR
GABIÓNY
BRÁNY a PLOTY
SUBSTRÁTY
JAZIERKOVÁ TECHNIKA
DREVOSTAVBY
REALIZÁCIE ZÁHRAD

ST POPRADPREŠOV
Popradská 30 Petrovianska 56 Teplická cesta 5585
0949 711 500 0918 413 888 0918 403 888

www.gardensystem.skwww.realizacky.sk
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»Predám Škodu 100 v ne-
pojazdnom stave, dočas-
ne odhlásenú z evidencie. 
Kontakt 0903 695 317

»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 nové predné čelo 
Š 125 r 1989. 0902053256

»Predám RD na 13 a pozem-
ku v Uzovskom Šalgove 79 
tis € 0940 742 333

»POZEMOK POD LESOM 0944 
767 325
»POZEMOK CHATU DOM 0949 
467 691

»PREDÁM CHATU NA DOMA-
ŠI, 0902 431 198
»Kúpim byt na ul. Mirka Ne-
špora, resp.v blízkom okolí z 
rodinných dôvodov. Nie som 
RK! 0949137 653 Marta
»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»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 tlakovú 
skúšku. T.č.: 0905 925 991.  
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 200
»Strihanie pudlíkov 0915 
979 330

»Predám dámsky bicykel 
Lincoln 0915 926 720

»KTO DARUJE RODINE V ŤAŽ-
KEJ FINANČNEJ SITUÁCII OB-
LEČENIE OBUV HRAČKY ŠKOL-
SKÉ POMÔCKY POTRAVINY 

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 6 dolu.

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

ĎAKUJEM T.Č. 0948 710 036

»Kúpim staré zlaté zuby, 
zlaté a strieborné mince a 
hodinky OMEGA. 0907 166 
358
»Kúpim staré odznaky, vy-
znamenania, mince 0907 
910 755
»Kúpim do múzea partizán-
ske odznaky, medaile šable 
prilby aj 1 slovenský štát, 
dobre zaplatím 0905133241
»Zberateľ, nie obchodník 
kúpi obrazy slovenských, 
českých a maďarských au-
torov, prípadne ocením ich 
hodnotu. 0903901077
»Kúpim gramofónové plat-
ne 0911 565 876
»Kúpim obrazy, rámy, soš-
ky, hodinky, mince, vojen-
ské veci, pracky, šable a iné 
0905 401 697 

»Zdravotná sestra s 20 roč-
nou praxou hľadá prácu v 
ambulancii alebo v nemoc-
nici. Tel: 0949 416 631

»Senior hľadá kamarátku 
bacuľku vek do 72 r. 0949 
815 740 Prešov
»Hľadám sympatické diev-
ča vo veku 19-27r. štíhlej 
resp. plnoštíhlej postavy 
z PO na priateľstvo. Mobil: 
0944 810 987 (+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    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

presovsko.sk
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ELEKTROINŠTALÁCIE

- elektroinštalačné práce
   - inteligentné inštalácie
      - alarmy JABLOTRON
         - DATA, SAT, TV  rozvody
            - výroba rozvádzačov
               - bleskozvody
                  - zabezpečenie revízie

0915 953 378       instalaciaelektro@gmail.com
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0948 300 988  

Realizujeme

Mobil:

STROJOVÉ
 POTERY 

A OMIETKY

PIESOK - ŠTRK
 KAMENIVO - ZEMINU

Dovoz zdarma

PLOTY A MÚRY 
Z GABIÓNOV
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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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PREPICHY
        POD CESTY
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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

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

TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKA

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.polykarbonat.sk/akcia

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie 

polykarbonát
plexisklo
hliník

Makrolon 7/16 bronz
16,20 €/m2 s DPH
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Á ŽEDITORIÁL / SLUŽBYVOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 25. MÁJ 

2019
Vo voľbách do európskeho parlamentu sa o hlasy voličov uchádza viac ako 300 kandidátov združených na kandidátnych 

listinách 31 strán a koalícií. Oslovili sme ich a dali možnosť odpovedať na dve základné otázky:
1. Predstavte sa a povedzte prečo kandidujete?      2. Ktoré témy by podľa Vás mala Európa riešiť a ako?

 Volám sa Peter Puškár, zaujímam 
sa o životy ľudí na Slovensku ako 
vyštudovaný právnik, i psychológ. 
Intenzívne vnímam politické dian-
ie doma, ale i v rámci celej Európy. 
Rodičia mňa, i sestru vychovávali v 
duchu tradičnej kresťanskej rodiny, 
ktorá ma úprimne podporuje. Mat-
ka pôsobila ako riaditeľka materskej 
škôlky, otec profesor STU, sestra Zlat-
ica je v súčastnosti
spravodajkyňou úspešnej televízie. 
Som odhodlaný zastupovať vás, mo-
jich spoluobčanov a z pozície europo-
slanca vyťažiť pre Slovensko z Európy 
maximum. 
 V kruhu mojich blízkych je o mne 

známe, že som priamy, pracovitý a 
presadzujúci pravdu a spravod-
livosť. Zastupujem úspešné 

spoločnosti, zabezpečujem 
prácu asi 1400 ľuďom. Rád 

sa naďalej vzdelávam, som 
otvorený novým výzvam, 

som odhodlaný zodpov-
edne plniť program, 

ktorý prezentujem v 
rámci volieb do Eu-
rópskeho paralmentu. 

Apelujem na ľudí, aby sa dňa 25. mája 
2019 volieb do EÚ zúčastnili.
 Hlavným dôvodom mojej kan-
didatúry je vyťažiť pre Slovensko z 
únie maximum. Chcem sa podieľať 
na riešení problémov, zaujíma ma 
čerpanie eurofondov, ktoré by sme 
mali pocítiť na kvalite života všetci. 
Ako europslanec môžem toky týchto 

peňazí cez ministerstvá kontrolovať, 
poukazovať a riešiť prípadnú korup-
ciu.
 Zdravie a vzdelanie sú základné 
témy, ktoré patria k najdôležitejším 
bodom môjho programu. Nesúhlasím 
s tým, aby moji spoluobčania boli ru-
kojemníkmi zdravotných poisťovní a 
farmaceutických spoločností, ktoré 
na nás zarábajú nemalé peniaze. Ex-
istuje medzi nami veľa prípadov, kedy 

ľudia pocítia neschopnosť zdravot-
ného personálu pomôcť, lebo nie sú 
peniaze v systéme. Učiteľská obec je 
nespokojná, zaťažená zbytočnou by-
rokraciou a tiež nedostatkom peňazí 
potrebných na inovatívne spôso-
by vzdelávania a ich učiteľského 
ohodnotenia. Chcem presadiť platy 
Slovákov približujúce sa platom 
vyspelých krajín Európy. Znížiť hroz-
by nekontrolovateľnej imigrácie, ako 
i bujnejúcej byrokracie. Európske 
právo zaviesť skutočne do praxe i u 
nás. Ľudí chcem presvedčiť, že majú 
moc ovplyvňovať chod Európskeho 
parlamentu cez svojho zvoleného 
poslanca, ktorý bude aktívne pre-
sadzovať spoločné záujmy.
 Podnety a nápady každého z 
Vás si so záujmom prečítam, ak mi 
napíšete na: email@puskar.sk, ale-
bo zavolajte na 0905 477 477.
 Kandidujem na kandidátnej 
listine strany Slovenská ľudová 
strana Andreja Hlinku, číslo 26. 
Je to ľudová strana s hodnotami 
overenými históriou. Dôležité je na 
volebnom lístku zakrúžkovať číslo 
11 pri mene JUDr. Mgr. Peter Puškár.

Získať pre Slovensko z únie maximumPeter 
Puškár
Kandidát na europoslanca
za stranu 
Slovenská ľudová strana 
Andreja Hlinku
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��Otvorenie diskusie o zavedení európskeho veku odchodu do dôchod- 
   ku v 62 rokoch.
��Zlepšenie ochrany vonkajších hraníc EÚ proti nekontrolovateľnej ne- 
   legálnej migrácii.
��Investovanie miliárd eur na boj proti chudobe v členských krajinách,  
   nielen v Afrike.
��Aby vo všetkých krajinách boli predávané potraviny a spotrebiče rov- 
   nakej kvality.
��Obmedzenie kompetencií Európskej prokuratúry voči Slovákom.
��Rovnaké pravidlá a výšky dotácii pre našich aj zahraničných farmárov  
       a podnikateľov.
��Zákaz adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.
��Ochranu prírody, lesov a živočíchov, zabrániť nelegálnemu výrubu a  
   lovu na našom území.
��Slobodu slova a zákaz cenzúry na internete.

Čo chce NÁRODNÁ KOALÍCIA 
v  Európskom parlamente presadiť?

KANDIDÁTNA LISTINA strany NÁRODNÁ KOALÍCIA s číslom 
31 pre voľby do Európskeho parlamentu 25. mája 2019 
(krúžkujte max. 2 kandidátov) 
1. Ing. Peter Tomeček (57 rokov), manažér, Trnava
2. Mgr. Anton Martvoň, PhD. (38 rokov), právnik, vysokoškolský pedagóg, Dolný Kubín
3. Mgr. Slavomír Harabin (45 rokov), stredoškolský pedagóg, Košice
4. Radovan Znášik, MA. MPP. (40 rokov), manažér, Bratislava
5. JUDr. Marieta Okenková, PhD. (45 rokov), právnička, Bratislava
6. RNDr. Marta Rácová (65 rokov), poslankyňa MsZ, Nitra
7. Ing. Marián Rusznyák (39 rokov), CEO-výkonný riaditeľ spoločnosti, Košice
8. Ing. Sergej Kozlík (68 rokov), ekonomický analytik, Bratislava
9. PhDr. Ľubica Blašková (63 rokov), vysokoškolská pedagogička, Bratislava
10. Ing. Peter Švec (58 rokov), bezpečnostno-vojenský analytik, Bratislava
11. Ing. Juraj Srnec (34 rokov), manažér, Nové Mesto nad Váhom
12. Prof. Ing. Ján Piľa, PhD. (60 rokov), univerzitný profesor, Prešov
13. Petra Margušová (38 rokov), realitná maklérka, Bratislava
14. Ing. Andrej Gmitter (53 rokov), manažér, Bardejov

31

BUĎME 
V EÚ PARTNERMI

narodnakoalicia.sk
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Životopis: 
Ján PIĽA (1958, Poľanovce). Som jedným 
z vás ktorý je hrdý na to, že sa narodil na 
Slovensku, na východe pod Braniskom, kde 
sú korene aj mojich predkov. Rodičia mi 
výchovou vštepili lásku k práci a prírode, 
naučili ma, čo sú ľudské hodnoty, slušnosť, 
kresťanská viera, čestnosť a pokora. S úctou 
si spomínam na svojho prvého učiteľa, kto-
rý nás deti spod Spišského hradu učil nielen 
písať a čítať, ale aj milovať svoju vlasť a našu 
históriu. V neďalekej Levoči som študoval  
v gymnáziu, kde pôsobili štúrovci po núte-
nom odchode z Evanjelického lýcea v Bra-
tislave. Po absolvovaní Vysokej vojenskej  

leteckej školy v Košiciach som pôsobil ako 
vojenský profesionál v Bechyni, v Prešove 
a Košiciach v oblasti leteckého inžinierstva. 
V súčasnosti prednášam na zahraničných 
univerzitách. Bývam v Prešove, som ženatý 
a mám dve dospelé deti.
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 Inštitucionálnu reformu EÚ;
 Podporu dotácií 
 (školstvo, agrorezort, a i.);
 Jednotný postup v rámci regionálneho  
 zoskupenia V4;
 Členstvo a podpora aktivít SR v ESA 
 (Európska vesmírna agentúra);

 Posilnenie vonkajších hraníc EÚ;
 Navrátenie ekonomických migrantov 
 do krajiny pôvodu;
 Vyvážená zahraničná politika;
 Zrušenie sankcií proti Ruskej federácii 
 (neúčinné a poškodzujúce 
 záujmy SR a štátov EÚ/EHP).

Ako poslanec Európskeho parlamentu by som presadzoval: 

Vážení a milí spoluobčania,
v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho 
parlamentu sa uchádzam o post poslanca, 
na ktorom hodlám nielen dôstojne zastu-
povať, ale predovšetkým dôsledne pre-
sadzovať záujmy Slovenskej republiky a jej 
občanov.

Byť poslancom Európskeho parlamentu 
pre mňa znamená nestratiť hrdosť k obči-
anstvu, jazyku a tradíciám rodnej krajiny a 
jej kultúre. Budúcnosť našich rodín a našich 
detí závisí od toho ako dokážeme hájiť naše 
politické, spoločenské a morálne princípy, 
ako sa dokážeme zasadzovať o univerzálne 
hodnoty nielen doma, ale aj v zahraničí.

12Voľte číslo

sablona BZ 3

3
EDITORIÁL / SLUŽBY

33
-19

   O
bje

dn
áv

ate
ľ: S

lov
en

sk
á ľ

ud
ov

á s
tra

na
 A

nd
rej

a H
lin

ku
, B

rat
isl

av
a, 

IČ
O:

 00
67

84
49

  D
od

áv
ate

ľ: C
OB

OL
T s

.r.o
. B

rat
isl

av
a, 

IČ
O:

 46
73

94
32

1
Á ŽEDITORIÁL / SLUŽBYVOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 25. MÁJ 

2019
Vo voľbách do európskeho parlamentu sa o hlasy voličov uchádza viac ako 300 kandidátov združených na kandidátnych 

listinách 31 strán a koalícií. Oslovili sme ich a dali možnosť odpovedať na dve základné otázky:
1. Predstavte sa a povedzte prečo kandidujete?      2. Ktoré témy by podľa Vás mala Európa riešiť a ako?

 Volám sa Peter Puškár, zaujímam 
sa o životy ľudí na Slovensku ako 
vyštudovaný právnik, i psychológ. 
Intenzívne vnímam politické dian-
ie doma, ale i v rámci celej Európy. 
Rodičia mňa, i sestru vychovávali v 
duchu tradičnej kresťanskej rodiny, 
ktorá ma úprimne podporuje. Mat-
ka pôsobila ako riaditeľka materskej 
škôlky, otec profesor STU, sestra Zlat-
ica je v súčastnosti
spravodajkyňou úspešnej televízie. 
Som odhodlaný zastupovať vás, mo-
jich spoluobčanov a z pozície europo-
slanca vyťažiť pre Slovensko z Európy 
maximum. 
 V kruhu mojich blízkych je o mne 

známe, že som priamy, pracovitý a 
presadzujúci pravdu a spravod-
livosť. Zastupujem úspešné 

spoločnosti, zabezpečujem 
prácu asi 1400 ľuďom. Rád 

sa naďalej vzdelávam, som 
otvorený novým výzvam, 

som odhodlaný zodpov-
edne plniť program, 

ktorý prezentujem v 
rámci volieb do Eu-
rópskeho paralmentu. 

Apelujem na ľudí, aby sa dňa 25. mája 
2019 volieb do EÚ zúčastnili.
 Hlavným dôvodom mojej kan-
didatúry je vyťažiť pre Slovensko z 
únie maximum. Chcem sa podieľať 
na riešení problémov, zaujíma ma 
čerpanie eurofondov, ktoré by sme 
mali pocítiť na kvalite života všetci. 
Ako europslanec môžem toky týchto 

peňazí cez ministerstvá kontrolovať, 
poukazovať a riešiť prípadnú korup-
ciu.
 Zdravie a vzdelanie sú základné 
témy, ktoré patria k najdôležitejším 
bodom môjho programu. Nesúhlasím 
s tým, aby moji spoluobčania boli ru-
kojemníkmi zdravotných poisťovní a 
farmaceutických spoločností, ktoré 
na nás zarábajú nemalé peniaze. Ex-
istuje medzi nami veľa prípadov, kedy 

ľudia pocítia neschopnosť zdravot-
ného personálu pomôcť, lebo nie sú 
peniaze v systéme. Učiteľská obec je 
nespokojná, zaťažená zbytočnou by-
rokraciou a tiež nedostatkom peňazí 
potrebných na inovatívne spôso-
by vzdelávania a ich učiteľského 
ohodnotenia. Chcem presadiť platy 
Slovákov približujúce sa platom 
vyspelých krajín Európy. Znížiť hroz-
by nekontrolovateľnej imigrácie, ako 
i bujnejúcej byrokracie. Európske 
právo zaviesť skutočne do praxe i u 
nás. Ľudí chcem presvedčiť, že majú 
moc ovplyvňovať chod Európskeho 
parlamentu cez svojho zvoleného 
poslanca, ktorý bude aktívne pre-
sadzovať spoločné záujmy.
 Podnety a nápady každého z 
Vás si so záujmom prečítam, ak mi 
napíšete na: email@puskar.sk, ale-
bo zavolajte na 0905 477 477.
 Kandidujem na kandidátnej 
listine strany Slovenská ľudová 
strana Andreja Hlinku, číslo 26. 
Je to ľudová strana s hodnotami 
overenými históriou. Dôležité je na 
volebnom lístku zakrúžkovať číslo 
11 pri mene JUDr. Mgr. Peter Puškár.

Získať pre Slovensko z únie maximumPeter 
Puškár
Kandidát na europoslanca
za stranu 
Slovenská ľudová strana 
Andreja Hlinku
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��Otvorenie diskusie o zavedení európskeho veku odchodu do dôchod- 
   ku v 62 rokoch.
��Zlepšenie ochrany vonkajších hraníc EÚ proti nekontrolovateľnej ne- 
   legálnej migrácii.
��Investovanie miliárd eur na boj proti chudobe v členských krajinách,  
   nielen v Afrike.
��Aby vo všetkých krajinách boli predávané potraviny a spotrebiče rov- 
   nakej kvality.
��Obmedzenie kompetencií Európskej prokuratúry voči Slovákom.
��Rovnaké pravidlá a výšky dotácii pre našich aj zahraničných farmárov  
       a podnikateľov.
��Zákaz adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.
��Ochranu prírody, lesov a živočíchov, zabrániť nelegálnemu výrubu a  
   lovu na našom území.
��Slobodu slova a zákaz cenzúry na internete.

Čo chce NÁRODNÁ KOALÍCIA 
v  Európskom parlamente presadiť?

KANDIDÁTNA LISTINA strany NÁRODNÁ KOALÍCIA s číslom 
31 pre voľby do Európskeho parlamentu 25. mája 2019 
(krúžkujte max. 2 kandidátov) 
1. Ing. Peter Tomeček (57 rokov), manažér, Trnava
2. Mgr. Anton Martvoň, PhD. (38 rokov), právnik, vysokoškolský pedagóg, Dolný Kubín
3. Mgr. Slavomír Harabin (45 rokov), stredoškolský pedagóg, Košice
4. Radovan Znášik, MA. MPP. (40 rokov), manažér, Bratislava
5. JUDr. Marieta Okenková, PhD. (45 rokov), právnička, Bratislava
6. RNDr. Marta Rácová (65 rokov), poslankyňa MsZ, Nitra
7. Ing. Marián Rusznyák (39 rokov), CEO-výkonný riaditeľ spoločnosti, Košice
8. Ing. Sergej Kozlík (68 rokov), ekonomický analytik, Bratislava
9. PhDr. Ľubica Blašková (63 rokov), vysokoškolská pedagogička, Bratislava
10. Ing. Peter Švec (58 rokov), bezpečnostno-vojenský analytik, Bratislava
11. Ing. Juraj Srnec (34 rokov), manažér, Nové Mesto nad Váhom
12. Prof. Ing. Ján Piľa, PhD. (60 rokov), univerzitný profesor, Prešov
13. Petra Margušová (38 rokov), realitná maklérka, Bratislava
14. Ing. Andrej Gmitter (53 rokov), manažér, Bardejov

31

BUĎME 
V EÚ PARTNERMI

narodnakoalicia.sk

Inzerujte v najčítanejších
regionálnych novinách

Kontaktujte svojho 
obchodného zástupcu:

0905 719 145
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 Volám sa Richard ELIÁŠ, mám 32 rokov a pochádzam z Pre-
šova. Rovnako ako Vy, aj ja žijem v Prešovskom kraji. Teraz 
máme jedinečnú príležitosť zmeniť pohľad na náš kraj, aby 
sme ho dostali do väčšej pozornosti.  Prichádzajú časy, kedy 
bude na pôde Európskeho parlamentu potrebné otvárať aj 
nové témy, ktoré zatiaľ otvorené neboli. 

 Európska únia a Európsky parlament nás často zahlcovali 
témami, ktoré však problémy Slovákov neriešil, ako napríklad 
veľkosť žiaroviek, príkon vysávačov, alebo neustála debata  
o letnom a zimnom čase. 
 Medzi moje hlavné témy patrí otvoriť a presadzovať nasle-
dovné:
 - Vyrovnať dôchodky a platy na Slovensku na úroveň štá-
tov západnej Európy. Ak máme voči EÚ povinnosti, je potreb-
né, aby sme mali aj dôchodky a platy hodné člena Európskej 
únie.
 - Zabezpečiť dovoz produktov do Slovenskej republiky rov-
nakej kvality, rovnako ako na západe. Je nemysliteľné, aby 
sa v našich obchodoch za rovnaké ceny predávali produkty 
podradnej kvality. Je potrebné zjednať  nápravu.
 - Pomôcť mladým, aby neutekali pracovať do zahraničia. 
Vytvoriť vhodné podmienky na založenie rodiny a budovanie 
hodnôt na Slovensku. 
 - Postarať sa v prvom rade o Slovákov a potom sa baviť  
o migrantoch. Pokiaľ nebude postarané o dôchodcov, mladých 
a pracujúcich, nepodporím pomoc pre migrantov v žiadnej po-
dobe. My nie sme zodpovední, za vojny v ich domovoch. 

Objednávateľ: Dáša Eliášová, Višňová 3, Prešov 080 01
Dodávateľ REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava

SOM JEDEN Z VÁS
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Diagnostika nízkej hladiny vitamínu 
D je možná na základe klinického ob-
razu. Je pravdepodobná, ak má človek 
dve a viac z ochorení ako sú únavový 
syndróm, chronická bolestivosť, oste-
oporóza alebo depresia. Ak má navy-
še ochorenie srdca a ciev, cukrovku, 
poruchu metabolizmu tukov, obezitu, 
alebo ochorenie imunitného systému, 
pravdepodobnosť sa zvyšuje. 

Hladinu vitamínu D je možnú stanoviť 
laboratórne vyšetrením vzorky krvi.

Zdroje vitamínu D: Hlavným zdrojom 
je slnečné žiarenie, preto 2-3 krát do týž-
dňa, hlavne na jar a v lete, by sme mali telo 
vystaviť slnečným lúčom aspoň na 20mi-
nút na väčšom povrchu tela. Vyhýbať sa 
treba ale silnému žiareniu na pravé polud-
nie – vhodné je ráno do 11.hodiny a poo-
bede po 15.hodine, 10-15 minút bez krému 
s ochranným filtrom a potom samozrejme 
s ochranným faktorom ako prevencia 
pred spálením a vznikom rakovinových 
ochorení kože, výšku ochranného faktora 
treba zvoliť podľa typu kože. Vo vyššom 
veku však významne klesá schopnosť zís-
kať vitamin D zo slnečného žiarenia.

Stravovanie dopĺňa do 10 percent po-
trebného vitamínu D. Nakoľko je rozpust-
ný v tukoch, vyskytuje sa v potravinách, 
ktoré prirodzene obsahujú rôzne druhy 
tuku. Zdrojom sú hlavne ryby, najmä 
tuniak, makrela, losos, sardinky, ale 
aj naše sladkovodné. Ryby patria do 

jedálneho lístka minimálne 2 krát do 
týždňa. Nachádza sa aj v treščej pečeni, 
rybom oleji. V teľacej a kuracej  pečeni je 
ho o niečo menej. Vyskytuje sa vo vajíč-
ku, najviac v žĺtku, masle a smotane, v 
syroch. Obsah v kravskom mlieku závisí 
od ročného obdobia. V rastlinných potra-
vinách je ho málo, hlavne v orechoch a 
avokáde. 

Pri zistenej nízkej hladine vitamínu D 
aj napriek dostatočnému príjmu potra-
vou a pravidelnom a rozumnom slnení je 
vhodné dopĺňať vo forme kvapiek alebo 
tabliet. Predtým je vhodné poznať hladi-
nu vitamínu D v krvi a skontrolovať po 2 
mesiacoch užívania.

Nízka hladina vitamínu D sa týka 
veľkej časti populácie. Hlavnou príči-
nou je podcenenie slnečnej expozície ako 
hlavného zdroja vitamínu D pre organiz-
mus. Čoraz viac sme v uzavretých priesto-
roch, ľudia sú schovaní v dopravných 
prostriedkoch namiesto chôdze peši, deti 
sa menej hrajú vonku, menej času sa trá-
vi vonku, či už v záhradách, 
pri športoch, alebo najbež-
nejšej chôdzi. Tento trend 
je celosvetový a preto aj je 
nízka hladina vitamínu D 
pozorovaná celosvetovo, 
nás nevynímajúc.

Vitamín D, alebo 
- kam nechodí lekár, chodí slnko

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

Po zániku bezpodielového spo-
luvlastníctva manželov (ďalej len 
„BSM“) sa v  zmysle Občianskeho 
zákonníka (ďalej len „Zákon“) vy-
koná jeho vyporiadanie. Zákon po-
zná tri spôsoby vyporiadania BSM, 
a to dohodou, súdnym rozhodnutím 
a zákonnou domnienkou. 

Najčastejšie využívaným spôsobom 
vyporiadania BSM je uzatvorenie do-
hody o vyporiadaní BSM. Dohodu o vy-
poriadaní BSM možno uzatvoriť ústne, 
písomne a mlčky - konkludentne, pri-
čom Zákon vyžaduje písomnú formu 
len v prípade, že sa takáto dohoda týka 
nehnuteľnosti. Z dôvodu právnej istoty 
je však vhodné dohodu o vyporiadaní 
BSM uzatvoriť v  písomnej forme, ke-
ďže pri ústnej či konkludentnej forme 
dohody existuje väčšie riziko budúcej 
spornosti, týkajúcej sa zhody prejavov 
vôle bývalých manželov. 

V súvislosti s formou dohody o vy-
poriadaní BSM je potrebné uviesť, že 
aj napriek možnosti uzavretia dohody 
o  vyporiadaní BSM ústne či konklu-
dentne, sú manželia povinní vydať si 
na požiadanie písomné potvrdenie 
o  tom, ako sa vyporiadali. V  zmysle 
vyššie uvedeného je v prípade vyporia-
dania BSM potrebné riadiť sa určitými 
zásadami, ktoré ustanovuje Zákon. Bý-

valí manželia sa však môžu dohodnúť 
tak, že aplikáciu týchto zásad vylúčia. 
V tomto prípade je potrebné si uvedo-
miť, že na dohodu o vyporiadaní BSM 
sa vzťahujú všeobecné ustanovenia 
Zákona ako na každý iný právny úkon. 

Ak by teda nastala situácia, kedy 
by bývalí manželia úplne vylúčili pred-
metné zásady a v dohode o vyporiada-
ní BSM by sa dohodli tým spôsobom, 
že všetky aktíva by nadobudol len 
jeden z bývalých manželov, bol by ta-
kýto právny úkon s najväčšou pravde-
podobnosťou považovaný za absolút-
ne neplatný právny úkon. O  platnosti 
takejto dohody o vyporiadaní BSM by 
bolo možné uvažovať v  prípade exis-
tencie dôvodu ospravedlňujúceho jej 
uzavretie v  takomto znení. Vzhľadom 
na zmysel vyporiadania BSM je doho-
du o vyporiadaní BSM možné uzatvoriť 
až po jeho zániku. 

To znamená, že dohoda uzatvorená 
v čase pred zánikom BSM by bola pre 
rozpor so zákonom neplatná. 

Vyporiadanie bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov dohodou

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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» Miroslav Beblavý» Miroslav Beblavý

Vážení a milí 
spoluobčania.
Uchádzam sa 
o vašu priazeň 
ako kandidát 
na poslanca 
E u r ó p s k e h o 
parlamentu.
 Životopis:
Vyštudoval som 
diplomaciu v 

Londýne a bezpečnostnú politiku 
v Tokiu, Japonsku. Pracoval som 
u nás na Ministerstve životného 
prostredia a neskôr som pôsobil ako 
diplomat medzinárodnej organizácie 
OBSE v Turkménsku. Venoval som 
sa otázkam zahraničnej politiky a 
opatreniam boja proti korupcii. V 
roku 2018 viac ako 17000 občanov 
SR podporilo petíciu za moju 
kandidatúru na prezidenta SR. Vašu 
dôveru si nesmierne vážim.

Prečo by ste ma mali podporiť?
Čelíme mnohým výzvam, ako 
napr. zmena klímy, ochrana 
schengenského priestoru,migrácia, 
ale aj podnecovanie k národnostnej 
nenávisti, ktorá môže vyvolať 

áne či na 
Ukrajine. Slovensko je náš domov 
a drvivá väčšina z nás nemá záujem 
a ani možnosti odísť, ak sa situácia 
na Slovensku zhorší. Aj preto by 
o budúcnosti našej krajiny mali 
rozhodovať nami volení poslanci a 
nie bruselskí byrokrati. Sme schopní 
oceniť hodnotu mieru? Dnes každý 
žije vo svojom vlastnom uzavretom 
svete, až pokiaľ sa to nezačne týkať 

Radovan ZNÁŠIK-rozhodnite sa správne
jeho samotného. Pracoval som 
pre organizáciu, ktorá monitoruje 
situáciu na Ukrajine, žil som v Líbyi, 
videl som lesk aj biedu obyčajných 
ľudí. Ako rodič nedopustím, aby naše 
deti zažili hrôzu vojny. Želám si, aby 
Slovensko napredovalo. Som za silný 
hlas krajín V4, ktorý bolo počuť aj v 
prípade povinných kvót. Voľby do EP 
sú v prvom rade o budúcnosti našich 
detí, ale bez vášho hlasu to nepôjde. 
Príďte ma podporiť! Kandidujem 
za stranu Národná Koalícia č. 31, 
krúžkujte číslo 4.

Ako poslanec Európskeho 
parlamentu budem presadzovať:
✓národnú suverenitu, kultúrnu  
   identitu a kresťanské hodnoty 
✓boj proti korupcii v eurofondoch
✓posilnenie ochrany hraníc EÚ
✓odmietanie nelegálnych migrantov
✓vyváženú zahraničnú politiku
✓podporu dotácií v agrosektore
✓podporu mitigačných/adaptačných 
   opatrení zmeny klímy
✓zvýšenie dotácií na 
   podporu rozvoja 
   regiónov.

Voľte č.

4

O
bjednávateľ: N

árodná Koalícia, Račianska 1571/66, Bratislava-N
ové M

esto, 831 02, IČO
 42359741, D

odávateľ: REG
IO

N
PRESS, Študentská 2, 917 01 TRN

AVA
, IČO

 36252417Ďakujem.

  Ochrana práv 
s p o t r e b i t e ľ a 
je dynamicky 
sa rozvíjajú-

ca oblasť. Spotrebiteľmi sme všet-
ci, bez ohľadu na naše vzdelanie, 
postavenie a pôvod a  priznám sa, 
nepoznám človeka, ktorý by nemal 
skúsenosť, či už s  nejakou nekalou 
praktikou obchodníkov, exekúciou, 
s neoprávnene vyrubeným nedoplat-
kom za energetické, alebo teleko-
munikačné služby, či s  neuznaním 
oprávnenej reklamácie.  To sa týka 
zväčša zraniteľných spotrebiteľov - 
dôchodcov, ľudí s nízkym vzdelaním, 
nízkymi príjmami,    nízkou fi nanč-
nou a právnou gramotnosťou, ktorí 
nemajú na drahých advokátov, a 
tak nemajú prístup k spravodlivému 
riešeniu. Preto  som v  roku 2002 
pristúpila k založeniu  Združenia na 
ochranu práv spotrebiteľov (ZNOPS) 
– OMBUDSPOT® v Poprade, ktoré sa 
špecializuje na zastupovanie spotre-
biteľov v reklamačnom konaní a mi-
mosúdnom riešení spotrebiteľských 
sporov. Hoci spočiatku sme pôsobili 

regionálne, postupne sa pôsobe-
nie  združenia rozšírilo na celé Slov-
ensko. O správnosti našich postupov 
svedčí viac ako 80 % úspešnosť v 
prevzatých spotrebiteľských sporoch.
   Záujem o služby nášho združe-
nia OMBUDSPOT®  neustále rastie, 
z čoho mám na jednej strane radosť, 
no pribúdajúci počet prípadov, keď 
spotrebiteľ ťahá za kratší koniec, je 
zároveň signálom, že NIEČO NIE JE 
V PORIADKU. Signálom, že ochra-
na práv slovenského spotrebiteľa si 
zaslúži zvýšenú pozornosť. Na tieto 
problémy však Slovensko zastupu-
júci europoslanci doposiaľ účinne 
nepoukázali. Spotrebitelia na pôde 
Európskeho parlamentu nemajú svo-
jho HOVORCU A OCHRANCU! 
    Podporte nás na našej ceste do 
Európskeho parlamentu a 25. mája 
voľte stranu DOMA-DOBRE s číslom 
22. Ak chcete svojho spotrebiteľského 
ombudsmana a obhajcu v Europarla-
mente, krúžkujte pozíciu 2.

Ďakujem za Vašu podporu.

Helena
MEZENSKÁ
Kandidátka do Europarlamentu
za stranu DOMA DOBRE

22

Helena Mezenská  – ochrankyňa práv spotrebiteľov
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DO EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov
Predstavujem Vám 13 výborných kandidátov na našej 
kandidátke. Ja som sa rozhodol voliť Petra Polláka (č. 
3) a prosím aj Vás, ktorí mi dôverujete o krúžok pre 
neho. Doba je mimoriadne vážna a chcem aj týmto 
gestom dokázať celej Európe, že Slovensko je odvážna 
krajina a pred fašistami hlavu neskloní. Áno, Peťo je 
Róm, ale zároveň Človek hodný našej dôvery. Ďakujem. 

LUCIA GREŠKOVITSOVÁ
asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

Aj tí najzraniteľnejší majú právo na dôstojné životné 
podmienky a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti. 
Kľúčovým je rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu  
či rovnosť príležitostí na trhu práce.

IGOR DUŠENKA
právnik | Bardejov | 31 rokov
Výhody členstva v EÚ sú nespochybniteľné. Chcem 
zachovať a posilniť to, čo v Európskej únii funguje a 
nestrácať čas tým, čo dokážu národné štáty lepšie a 
efektívnejšie zvládnuť sami.

DUŠAN ŠÁNDOR
poradca pre výskum a inovácie | Pezinok | 47 rokov
Sme je krajina, tvorivých, pracovitých a usilovných ľudí, 
ktorá má čo ponúknuť Európe a svetu. Spolu vytvoríme 
podmienky, aby sme sa dokázali ešte lepšie presadiť v 
silnej konkurencii.

LUCIA RENNEROVÁ
tlmočníčka v európskych inštitúciách
Košice | 55 rokov
EÚ nám poskytuje mier, bezpečnosť, ale aj finančnú 
podporu na rozvoj a vyrovnávanie rozdielov. Preto 
budem mať vždy na zreteli záujmy obyvateľov svojej 
krajiny a regiónov.

PAVOL JUSKO
vysokoškolský pedagóg | Bratislava | 55 rokov

Verím v ekonomicky prosperujúce, sociálne, spravodlivé 
a sebavedomé Slovensko, ktoré sa v EÚ nestratí. 
Garanciou dôstojného postavenia našej vlasti je však aj 
ochrana tradícií a hodnôt.

EVA IVANOVOVÁ
ekonómka | Prievidza | 39 rokov

Chcem, aby sa európske rozvojové fondy využívali 
na správne veci. Na projekty a investície, ktoré nám, 
ľuďom na Slovensku, prinesú rozvoj, prosperitu a viac 
lepšie platených pracovných miest.

MICHAL ŠIPOŠ
občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa | 37 rokov
Aj naše regióny sa môžu úspešne rozvíjať, aby boli lepším 
miestom pre život. Aby sme to dosiahli, európske peniaze 
sa musia používať na rozumné projekty, z ktorých budú 
mať úžitok obyčajní ľudia a nie oligarchovia.

PETER POLLÁK
vysokoškolský pedagóg | Levoča | 46 rokov
V krajinách EÚ nebola 74 rokov vojna. Chcem mier aj 
pre naše deti a vnúčatá. Poďme voliť a nedovoľme 
európskym fašistom náš dom mieru zničiť. Veľmi si 
vážim dôveru Igora a celého hnutia OĽANO. Budem 
Vaším hlasom.

ZITA PLEŠTINSKÁ
starostka | Chmeľnica | 57 rokov
Ak zlepšíme podnikateľské prostredie, ľudia budú mať 
šancu na lepšie platy. Pri tvorbe európskej legislatívy 
nesmieme zabúdať ani na kresťanské hodnoty, na 
ktorých stojí naša civilizácia. 

DOMINIK DRDUL
študent a občiansky aktivista v oblasti práv osôb 
so zdravotným postihnutím | Trnava | 21 rokov
Chcem sa pričiniť o lepšie Slovensko a lepšiu Európu 
pre každého. Mojim cieľom je, aby v Európskom 
parlamente znel náš hlas aj pri témach práv 
marginalizovaných skupín.

EVA HORVÁTHOVÁ
lekárka | Bratislava | 44 rokov
Slovensko sa musí stať hrdým a rovnocenným partnerom 
na európskej scéne. Budem presadzovať také riešenia, 
aby šikovní ľudia neboli nútení odchádzať za prácou do 
zahraničia.

MILAN POTOCKÝ
novinár a občiansky aktivista
Michalovce | 43 rokov
EÚ je motorom rozvoja regiónov. Využime preto 
jedinečnú šancu a príležitosti, ktoré nám naše  
členstvo v tomto prestížnom klube ponúka.

25. mája  
svoj 

MATÚŠ  BYSTRIANSKY
mediálny poradca | Dolná Strehová | 24 rokov

Aj v európskych centrálach musí zaznieť hlas 
protikorupčného hnutia, ktorým je OĽANO od svojho 
vzniku. Máme jasnú víziu, výborný program a reálne ciele 
pre lepší život všetkých ľudí. 
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
85
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www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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