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Bukové palivové drevo
od 38 €

DOVOZ ZDARMA

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

83
-0

01
5

83
-0

06
4

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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Príjmeme na prácu v SR

PLAT: 7,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 95783
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TEPOVANIE

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE
bytov, domov, firiem

0905 186 136 AJ
VÍKENDY

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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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

Škodlivá slepota

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nevidiaci ľudia, ktorým osud vzal 
zrak, sú často požehnaním spoloč-
nosti. 

Dávajú jej aj iné „pohľady“ na život, 
ako tie bežné, ktoré poznáme z médií či 
z osobných životov. Umožňujú jej vidieť 
to, čo je pre ňu bežne neviditeľné a často 
preto ňou obchádzané. A hlavne z toho 
dôvodu by ľudia bez funkčného zraku 
mali pútať viac pozornosti Vidiacich, 
najmä vidiacich politikov, ale aj majite-
ľov a prevádzkovateľov budov, doprav-
cov, architektov, samosprávy. To je však 
problém celej spoločnosti, spoločenstva 
ľudí, ašpirujúceho na civilizáciu.

Iným problémom je slepota vidia-
cich. Veľmi vážnym problémom, stavom, 
priamo ohrozujúcim demokraciu, princí-
py právneho štátu a ideály slobody. Sle-
pota, ktorá ich zaviedla do ich vnútornej 
tmy, neschopnosti vidieť realitu a žiť do-
životne už len v nejakých predstavách. 
Slepota, veľmi intenzívne podporovaná 
dezinformačnými webmi, hlúposťami, 
vydávanými za pravdu, dávno prežitými 
dogmami a fanatizmom. A, samozrejme, 
mnohými inými „...izmami“, ktorých, 
veľmi sme v to dúfali, sme sa chceli zba-
viť už v období politicko-spoločenských 
zmien v bývalom Česko-Slovensku. Aj 
keď dnes táto charakteristika začiatku 

deväťdesiatych rokov znie už iba ako 
prehnaný eufemizmus. Práve vďaka 
tým neochotným vidieť. Tým slepým fa-
natikom. Všetkým tým, ktorí odmietajú 
kritizovať to, čo je podložené faktami, 
volajúcimi po kritike, dokonca aj faktami 
takých inštitúcií ako je Národná banka 
Slovenska, Štatistický úrad SR či európ-
sky štatistický úrad Eurostat.iba pre to, 
že „je to hanobením Slovenska“.

Slovensko sa s týmito slepcami 
vpred nikdy nepohne, naopak, zdá sa, 
akoby najmä ich pričinením a neschop-
nosťou vidieť pravdu začalo cúvať. Mo-
rálne, hodnotovo, eticky, civilizačne. 
Život a jeho realitu treba vidieť, nemožno 
žiť s obráteným zrakom a v nostalgii za 
čímsi, čo už všetky civilizácie v Európe 
dávno odmietli. Nemožno si klamať, že 
všetko je v poriadku, keď jednoducho – v 
poriadku je iba máločo. Nemožno milo-
vať Slovensko tak, že odmie-
tame vidieť chyby jeho po-
litikov a ekonómov. To je, 
akoby sme milovali dieťa 
a odmietali ho vychovávať. 
Krkavčia láska, duchov-
ná slepota.
Veľa šťastia vám!

presovsko.sk
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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)
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

DOMOV, BYTOV 

0911 123 453
U  800€/m2

DOMU

WWW.VASASTAVBA.SK
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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

najmodernejšími profi strojmi

0911 60 20 40

•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie

Najlacnejšie
REZANIE
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Diamond cut s.r.o.

www.diamantoverezanie.sk

VÝKUP POUŽITEJ 
POĽNOHOSPODÁRSKEJ TECHNIKY
TRAKTORY, MANIPULÁTORY, NAKLADAČE

značky Zetor, JCB manitou, UNC 060, 
Locust, Bobcat.

Viac na tel. č. 0917 277 606
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PENTA PLÁN SO SLOVENSKOM

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Asi ste si všimli, 
že posledné dva 
týždne noviny a 
časopisy Penty vo 
veľkom vedú špi-
navú kampaň proti 
mne, mojej rodine 

a nášmu hnutiu OĽANO. Zároveň sa až 
okato snažia zvelebovať Kisku a obhajo-
vať jeho mimoriadne neférový krok s Ve-
ronikou Remišovou. Penta má totiž veľmi 
jednoduchý, ale o to zákernejší plán na 
novú vládu národného zmierenia KISKA 
+ PS/SPOLU + SMER bez Fica + DRUCKER. 
Zmierenie, ktoré si zavrie oči nad zlom, 
ktoré sa stalo, ktoré urobí hrubú čiaru a 
bude vzhliadať už len k svetlým zajtraj-
škom „bez hádok a škriepok“.

Majiteľ Penty Haščák je dnes totiž „na 
prášky“. Veľmi sa obáva, že kvôli vyšetro-
vaniu Gorily na dlhé roky pôjde do chlá-
dečku za kámošom Kočnerom a rovnako 
ako Bašternák príde o všetok svoj majetok 
... to je dôvod, pre ktorý dnes z pozadia hrá 
Haščák najväčšiu hru svojho života. To je 
dôvod, že médiá Penty robia všetko, aby 
nás utopili a Kisku a spol. potlačili dopredu.

Vie, že s nami by sa Haščák nedoho-
dol. Vie, že by sme išli po korupčníkoch 
ako pes po údenom a v base by skončili 
mnohí. Že by sme dali úplnú slobodu všet-

kým vyšetrovateľom a tí by im išli po krku 
tiež. ... a to je ich nočná mora.

Preto robia spolu všetko, aby nás 
utopili a mohli sa tak po voľbách vyho-
voriť ako Bugár či Procházka „musíme 
sa obetovať Za ľudí“. Preto rozbíjajú náš 
poslanecký klub a lákajú na neodolateľné 
ponuky. Preto zneužívajú spriaznené mé-
diá ... a nám neostáva iné, ako urobiť všet-
ko preto, aby sa im tento perfídny plán na 
odpustky pre zločincov nevydaril.

ps. Presne toto isté skúšali na nás aj 
pred 4 rokmi. Rovnako vtedy na mne a 
OĽANO nezostala ani nitka suchá. Zverej-
ňovali prieskumy, že budeme mať 4,5%, 
5%... ale nakoniec im to nič neosožilo. 
Ľudia nás v štichu nenechali a mali sme 
presne dvojnásobok = 11% podporu od 
ľudí. Rozdiel medzi 
vtedy a dnes je len 
jediný - vtedy sme 
sa v klube zomkli, 
ale teraz niektorí po-
kušeniu neodolali a 
dezertovali na druhú 
stranu. Bude to o to 
ťažšie, ale zvládneme 
to, nebojte;o)
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk

Nie hledí 
na puške, ale cieľnik.

Slovenčina naša
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA0905 719 145

Nie lajna, ale 
čiara. Nie ľadvina, ale oblička.

Slovenčina naša
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»Predám disky 5Jx13 cena 
dohodou t.č. 0910 562 594
»KÚPIM MOTO JAWA ČZ+ND 
0908 517 300
»Kúpim motocykel: JAWA,CZ-
125,175, 250,350,M A NE T, 
STADION,PIONIER-MUSTAN-
G,BABETU aj nepojazdné-
nekompletné,aj ND. PENIAZE 
HNEĎ NA RUKU, volať,alebo 
sms 0905 450 533
»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 DOM V ROŽKO-
VANOCH 3 IZBY 2 KUCHYNE 
CHODBA ŠPAJZ KÚPELŇA.V 
KAŽDEJ IZBE JE KACHLOVÁ 
PEC A GAMATKY NA ZEMNÝ 
PLYN. DOM MÁ 2 VCHODY A 
ČASŤ DOMU JE PODPIVNI-
ČENÁ, VZDIALENOSŤ Z ROŽ-
KOVAN DO LIPAN JE 3 KM. 
ZASTAVANÁ PLOCHA 617 A 
PRIESTORY NA BÝVANIE 90 
METROV ŠTVORCOVÝCH.TEL 
0905 166 860

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

»Ubytujem v rodinnom 
dome v Zohore, 20 km od 
Bratislavy 8 ľudí - ideálne 
partiu. Lacno.  Tel. č. 0949 
345 129
»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»Môžete vysýpať zadarmo 
zeminu z výkopových prác, 
suť z búračiek a pod. vo Fu-
lianke v akomkoľvek množ-
stve. 0902 189 034
»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

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                    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

»Strihanie pudlíkov 0915 
979 330

»KÚPIM VOJENSKÉ VECI DO 
1945 BODÁKY ŠABLE VYZNA-
MENANIA A INÉ ! 0911 711 119

»KTO DARUJE RODINE V 
TAŽKEJ FINANČNEJ SITUÁCII 
OBLEČENIE OBUV ŠKOLSKÉ 
POMÔCKY HRAČKY DROGÉ-
RIU POTRAVINY ĎAKUJEM T.Č 
0948 710 036

»Predám bicykel horský a 
ovčie kože vyrobené 0908 
621 929
»GRAMOFÓNOVÉ PLATNE 
0911 565 876

»Pečiem syrové oblátky na 
rôzne príležitosti. T.Č 0907 
357 693
»Kúpim staré zlaté zuby, zla-
té a strieborné mince a ho-
dinky OMEGA. 0907 166 358
»Kúpim staré odznaky, vy-
znamenania, mince 0907 
910 755

»Senior hľadá kamarátku 
bacuľku vek do 72 r. 0949 
815 740 Prešov
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944 724 181

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    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

(nie úplne vegetariánska strava) 
V rebríčku najzdravších a najlepších 

diét má 3. miesto, hneď po stredomorskej 
– mediteriánskej a diéte DASH. Samotný 
názov vystihuje podstatu – spojenie fle-
xibility a vegetariánstva. Ide o prevažne 
vegetariánsky spôsob stravovania, 
ale mäso nie je úplne vylúčené. Flexi-
teriáni využívajú všetky výhody zkonzu-
mácie zeleniny, strukovín a ovocia, ale, 
ak majú chuť, si doprajú steak, pečené 
mäso, chudý hamburger a samozrejme 
ryby. 

Je známe, že vegetariáni vážia menej, 
ako nevegetariáni o viac ako 15 percent a 
výskyt obezity je medzi nimi zriedkavý. 
Pre ľudí balansujúcich na hranici nadvá-
hy to u mužov znamená menej o 15 kilo-
gramov a u žien o 10-12 kilogramov. 

Pri uprednostňovaní rastlinnej po-
travy pred zmiešanou so živočíšnymi 
výrobkami, sa znižuje výskyt metabo-
lických a srdcovo-cievnych ochorení, 
rakoviny a ľahšie sa udržuje hmotnosť. V 
súčasnosti veľa moderných ľudí využíva 
túto skladbu stravy, len niekedy ani neve-
dia, že pomenovanie flexiteriánska diéta 
vystihuje práve ich spôsob stravovania. 
Výhodu je, že sa sústreďujú hlavne na 
jedlá zo zeleniny, ovocia, strukovín a 
prirodzene na domácu stravu. Niekedy 
sa používa aj názov semi-vegetarián. 

Obavy zo zmeny nie sú na mieste, nej-
de o diétu so špeciálnymi obmedzeniami. 
Ponuka jedál dokáže byť veľmi pestrá. Zo 
začiatku je vhodné vybrať si bezmäsi-

té jedlo na raňajky, obed alebo večeru, 
neskôr celý bezmäsitý deň, postupne 
niekoľkokrát do týždňa. Podstatou je 
iba zmena jedálneho lístka, jej rozsah zá-
visí od toho, či ste boli zvyknutý na kaž-
dodenné konzumovanie mäsa. Pre toho, 
kto je na mäso a  mäsové výrobky zvyk-
nutý niekoľkokrát denne, zmena môže 
byť významná, ale ten, kto mäso má na 
tanieri maximálne raz za deň, ľahko do-
siahne zmenu. A história dáva za pravdu. 
V minulosti ľudia mávali mäso iba v ne-
deľu a počas týždňa sa stravovali prevaž-
ne vegetariánsky a  výskyt civilizačných 
ochorení bol významne nižší.

Ako hlavný zdroj bielkovín sa nevy-
užíva mäso, ale bielkoviny z  rastlinnej 
potravy – hlavne strukoviny – fazuľa 
a  hrach, ale aj vajíčka a tofu. Okrem 
skupiny nemäsových bielkovín, diétu 
tvoria ďalšie štyri skupiny potravín: 
ovocie a  zeleniny, celozrnné obiloviny, 
mliečne produkty, cukor a korenie. Žiad-
na zo skupín sa nevynecháva. Strava je 
v režime 300-400-500: raňajky majú 300 
kilokalórií, obed 400 a večera 500. Malé 
jedlá medzi nimi majú 150 
a  tak celkový denný prí-
jem je 1 500 kcal, čo pred-
stavuje 6  300 kilojoulov. 
Podľa dennej aktivity je 
možné samozrejme prí-
jem zvýšiť.  

Flexiteriánska diéta

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

metabolizmu a výživy

Nie húpací, húpačka, ale hojdací, 
hojdačka. Nie chovanie ľudí, ale správanie ľudí. 

Slovenčina naša

Vtipy 
a hádanky

» Viete, ako sa volá človek, 
ktorý má jemné ruky? 
Rukojemník!

» Aký je rozdiel medzi pri-
vatizérom a robotníkom? 
Privatizér nič nerobí a 
robotník nič nezarobí.

» Viete, aký je rozdiel 
medzi veselým a smutným 
paroháčom? 
Veselý o tom ešte nevie.

» Viete, čo je to optimiz-
mus? 
Kúpiť si za posledné 
peniaze peňaženku.

» Otázka, na ktorú ani 
Google nepozná odpoveď: 
Čoho je na Slovensku viac 
- dier v syre alebo dier v 
zákone?

» Aká je najlepšia me-
tóda k určeniu pohlavia 
dieťaťa? 
Pôrod.

» Kedy môžeš mať pocit, 
že ťa všetci maximálne 
ignorujú? 
Keď sa ti ani dvere na foto-
bunku neotvárajú.

» Čo vznikne ak porov-
náme platy a ceny na 
Slovensku? 
Bieda.

» Aký je rozdiel medzi 
šachistom a alkoholikom? 
Žiadny. Obaja sú väčšinou 
v inom svete a občas na 
ťahu.

» Prečo kohút kikiríka tak 
zavčasu ráno? Lebo, keď 
sa zobudia sliepky, už 
musí držať zobák!

» Viete, prečo sa blahobyt 
bude písať s mäkkým i? 

» V škole sa pýta učiteľka:
- Povedz, Miško, čo sa 
dáva do jaterníc?
- ...
- Ty nevieš? Veď si mäsia-
rov syn!
- Však preto. Keď vyzra-
dím, otec ma zabije.

» Janko príde domov a 
hovorí: - Dostal som päťku 
z matematiky a jednotku z 
hudobnej.
- A to sa ti po tej päťke 
chcelo ešte spievať?

» Učiteľ nemčiny hovorí:
- Ak si slovo zopakujete 3 
krát, tak bude vaše.
Z poslednej lavice sa ozve 
dievčenský hlas:
- Fero! Fero! Fero!
     » redakcia
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PROMONT GLASS s.r.o. D R E V O  -  H L I N Í K  -  O C E Ľ  -  S K L O  -  P L E C H  -  B R A M A C

Od základov až po strechu... 0918 623 064     0915 135 811   

RÁMOVÉ ZASKLENIE

ZÁHRADNÉ DOMČEKY PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ

22
rokov

D R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CL I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C HD R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CÍ
TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTRESKY   ALTÁNKY   BALKÓNYˇ

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

www.promontglass.skpromontglass@promontglass.sk

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:

99
-0

04
2-

16
61
_0
03
9

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 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
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

PRACOVNÁ PONUKA

PRIJMEME ZAMESTNANCA

DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU

NA PRACOVNÚ POZÍCIU

MONTÁŽ A ÚDRŽBA ZARIADENIA PREDAJNÍ
NA SLOVENSKU. HRUBÁ ZÁKL. MZDA 823,46€.

SA INFORMUJTE NA TEL. Č.:

PRACOVNÍK V MONTÁŽNEJ A
ÚDRŽBÁRSKEJ SKUPINE

V PREŠOVE A OKOLÍ.

V PRÍPADE ZÁUJMU

0904/250 449, 0903/659 318, 0907/519 304

NÁSTUPNÝ PLAT ČISTÉ 640€
(4,00€/HODINU V ČISTOM).

PREPLÁCANIE NADČASOV, ZAMESTNANECKÉ
VÝHODY, BENEFITY.
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VIZITKY
0905 719 145

lETÁKY
0905 719 145
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...s Ing. Michalom Kravčíkom, CSc., 
zakladateľom MVO Ľudia a voda, nosi-
teľom Goldmanovej environmentálnej 
ceny, členom medzinárodnej siete ino-
vátorov pre verejné blaho ASHOKA . Je 
autorom a spoluautorom mnohých, vo 
svetových odborných kruhoch uznáva-
ných publikácií. 

Médiá sú plné tém o zlate, rope, 
plyne, ale vode sa nevenuje okrem po-
vodní pozornosť takmer vôbec. Kedy 
ju konečne akceptujeme ako základ-
nú životnú a strategickú komoditu? 

Žijeme v ilúzii, že sme strechou Euró-
py a že do našej krajiny zneba padá vody 
dosť. Neuvedomili sme si, čo môže urobiť 
s hydrologickým cyklom premena kraji-
ny. Lenže sme rozorali medze, odstránili 
remízky, mokrade a odvodnili poľnohos-
podársku krajinu, v mestách aobciach 
sme kanalizovali čo ani nebolo potrebné 
a tak sa nám každoročne zo Slovenska 
sa začala voda strácať. Každým rokom v 
priemere 250 mil. m3 opustí Slovensko, 
je to tá voda, ktorá v minulosti ostáva-
la v ekosystémoch, doplňovala zásoby 
podzemných vôd, vyparovala sa cez ve-
getáciu a udržiavala primeranú teplotu 
krajiny. Aj preto sa predlžujú periódy bez 
dažďa. 

Zavodňovanie krajiny v období kli-
matických zmien – nemalo by sa stať 
stabilnou súčasťou vládnych progra-
mov?

Základnou filozofiou politík by mala 
byť zodpovednosť za ochranu podstaty 

toho, z čoho žijeme. Tou je voda. Zatiaľ sú 
verejné politiky v oblasti vodného hospo-
dárstva orientované do využívania vod-
ných zdrojov. V tejto oblasti nie len Slo-
venská vodná politika, ale aj v ostatných 
štátoch Európy ťahá za kratší koniec a to 
treba zmeniť. Od súčasnej vládnej gar-
nitúry je ťažko očakávať orientáciu na 
novú generáciu legislatívnych nástrojov. 
Potrebujú sa tam dostať ľudia, ktorí vedia 
kde je problém i ako ho riešiť.  

Vláda dotuje nezmyselnú ťažbu 
uhlia, ktorá aj tak nemá perspektívu. 
Nepriniesli by dotácie do ozdravenia 
vodného cyklu viac pracovných príle-
žitostí?

Už v roku 2011 som s kolegami na úrade 
Vlády pripravil pre Nórsky finančný me-
chanizmus plán odštartovania konverzie 
banského na vodný priemysel na Hornej 
Nitre. Vnímali sme konflikt medzi baník-
mi a kúpeľmi v boji o využívanie termál-
nych vôd ako príležitosť. Prvá investícia 
v rozsahu 3 mil. eur mala pripraviť dl-
hodobý plán konverzie ekonomických 
činností z pohľadu sociál-
nych, environmentálnych 
i ekonomických tém na 
Hornej Nitre. Nevedno 
na čo sa minuli peniaze 
z Nórskeho finančného 
mechanizmu. Moderná 
ekonomika sa 
však volá Modrá 
ekonomika.

Na rovinu

» Ing. Michal Kravčík Csc.

Každý sa v  lete teší na dovolenku. 
Mnohí si ju vyberajú už mesiace vo-
pred. Zavedením nového zákona 
o  zájazdoch boli značne rozšírené 
práva cestujúcich.

Cieľom bolo odstrániť nejasnosti a 
medzery v  dovtedajšej právnej úprave 
a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
cestujúcich pri kúpe zájazdov. Zákon sa 
týka iba zájazdov na dlhší čas a teda nie 
krátkodobých ciest, pri ktorých nie je po-
trebné poskytnúť tak výraznú ochranu. 
Taktiež sa nová úprava netýka zájazdov, 
ktoré sú poskytované na čas kratší ako 
24 hodín, ak ich súčasťou nie je ubyto-
vanie, ani na zájazdy, ktoré sa poskytujú 
príležitostne, len obmedzenej skupine 
cestujúcich a  bez záujmu dosiahnutia 
zisku. Ide napríklad o  cesty, ktoré naj-
viac niekoľko ráz ročne zabezpečujú 
športové kluby alebo školy pre svojich 
členov alebo žiakov, pričom sa neponú-
kajú širokej verejnosti. Rovnako sa nový 
zákon neuplatňuje na služby cestovné-
ho ruchu spojené so zabezpečením pra-
covnej cesty, zakúpené na základe rám-
covej zmluvy. Ak si cestujúci zakúpi na 
účel tej istej cesty dva alebo viac rôznych 
druhov služieb cestovného ruchu spoje-
ných tým istým obchodníkom, v takom 
prípade je táto kombinácia považovaná 
za zájazd. Taktiež ide o  zájazd v  zmys-
le nového zákona, ak tieto služby boli 
skombinované predtým, ako cestujúci 
zaplatil, sú predávané za súhrnnú cenu, 
sú označené ako „zájazd“ alebo „balík“, 

ale môžu byť zakúpené od viacerých 
obchodníkov, ak majú prepojené online 
systémy. Nový zákon upravuje aj rozsah 
informácií, s ktorými musia byť cestujúci 
oboznámení a je upravený v tzv. formu-
lári štandardných informácií. Ide najmä 
o informácie o základných znakoch po-
núkaného zájazdu (napr. miesto, trasa, 
druh a kategória dopravného prostried-
ku ,termín zájazdu, dĺžka pobytu, počet 
nocí ubytovania, stravovanie, atď.), o 
celkovej cene či platobných podmien-
kach. Tieto informácie musia byť poskyt-
nuté cestujúcemu ešte pred uzatvorením 
samotnej zmluvy o zájazde, čo dáva 
cestujúcemu možnosť porovnať rozsah a 
podmienky služieb rôznych cestovných 
kancelárii. V novom zákone sú upravené 
aj jednotlivé možnosti zmien v  zmluve 
pred začiatkom poskytovania zájazdu, 
možnosť zníženia ceny, ako aj ďalšie po-
vinnosti cestovnej kancelárie pri posky-
tovaní služieb. Novou právnou úpravou 
je teda cestujúcim poskytnutá zvýšená 
ochrana, a  to najmä prostredníctvom 
rozšírenia ich práv. Týchto práv sa cestu-
júci nemôže vzdať, a preto dojednania, 
ktorými by sa ich vzdal alebo obmedzil 
sú neplatné. 

Zájazdy a služby cestovného ruchu

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

V  Česku chcú riešiť nedostatok 
učiteľov tak, že pripravili zámer 
umožniť vyučovať aj odborníkom s 
vysokoškolským titulom, no bez pe-
dagogickej profilácie. 

Ako riaditeľ som sa pri „lovení“ uči-
teľov neraz zamýšľal nad tým, prečo 
by to nemohlo byť tak, že vyučovať by 
mohli aj neučitelia, najmä ak je v nie-
ktorých regiónoch ťažké nájsť pedagó-
gov. Dokonca tvrdím, že v niektorých 
prípadoch by stačilo na vyučovanie 
stredoškolské vzdelanie. Zámer našich 
susedov preto považujem za užitočný, 
hoci sa v diskusii stretáva s konštato-
vaním neodbornosti, s degradáciou 
učiteľského povolania. I  keď ide len 
o zámer, privítal by som aj u nás, aby 
mal riaditeľ možnosť siahnuť po tomto 
riešení. Najmä ak má presvedčenie, že 
by záujemca učenie zvládol na úrovni 
a  zároveň mal predpoklady viesť deti. 
Normálny riaditeľ, ktorému záleží na 
kvalite vyučovania, to vie posúdiť. 
Kvalita pedagóga nezávisí od toho, či 
absolvuje na fakulte pár psychologic-
ko-pedagogických predmetov a niekoľ-
kohodinovú prax.  

Základné otázky: Je možné kva-
litne učiť bez pedagogického vzdela-
nia? Spraví pedagogické vzdelanie zo 
študenta kvalitného učiteľa? Stane sa 
odborník učiteľom po absolvovaní pe-
dagogického minima? Som presved-
čený, že máme ľudí, ktorí dokážu učiť 
kvalitne aj bez štúdia pedagogiky. Veď 

samy školy si často pozývajú do školy 
rôznych  odborných rečníkov. Aj bez 
pedagogického vzdelania dokážu za-
ujať žiakov do takej miery, že vznikajú 
nezabudnuteľné interaktívne hodiny. 
Okrem iného je známy projekt Teach for 
Slovakia, v ktorom prejavili svoje peda-
gogické schopnosti ľudia z  nepedago-
gickej sféry.

Aj keď je takéto riešenie nedostatku 
učiteľov zo strany štátu nekoncepčné, 
ide o  dobrú, minimálne dočasnú mož-
nosť, ktorá by pomohla aj situácii u nás. 
Pretože snaha prilákať kvalitných učite-
ľov do školstva je v jeho súčasnom ma-
razme nemožná či je otázkou veľmi dl-
hého času. A chýba k tomu aj vôľa štátu.

Nech je plne v kompetencii riaditeľa, 
zvážiťzamestnanie neučiteľa. Prestaň-
me sa už strachovať, že každý návrh má 
za cieľ degradovať učiteľský stav a pri-
praviť ho o  zamestnanie. Okrem toho 
takáto konkurencia iba prospieva kva-
lite učiteľa a jeho sebazdokonaľovaniu. 
Nechajme riaditeľom pole pôsobnosti 
pri budovaní kvalitného pedagogic-
kého zboru. Ak tú možnosť nevyužijú, 
bude úplne jedno, kto im bude učiť.

Často je nekvalita dôsledkom poli-
tickej degradácie školstva, ktorú sa my 
učitelia snažíme zvyšovať aj bez po-
moci kompetentných. A stačí vôľa učiť, 
niekedy aj bez dostatočnej finančnej 
odmeny. 

Stačí vôľa učiť?

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 

Aforizmy 
týždňa

» „Musíš pochopiť rozdiel 
medzi ľuďmi, ktorí sa s 
tebou rozprávajú v ich voľ-
nom čase, a ľuďmi, ktorí si 
urobia voľný čas na to, aby 
sa s tebou mohli porozprá-
vať.“ Neznámy autor 

» „Ľudia by potrebovali ob-
čas „deň voľna od života“.“ 
Stanisław Jerzy Lec poľský 
spisovateľ 1909 - 1966 

» „Ľudia, ktorí sa snažia 
zhoršiť tento svet, nemajú 
deň voľna. Prečo by som 
teda mal mať ja?“ 
Bob Marley jamajský spe-
vák, skladateľ, hudobník 
1945 - 1981 

» „Zviera nie je slobodné, a 
to ani vtedy, keď sa voľne 
vznáša vo vzduchu alebo 
sa slobodne pohybuje v le-
soch. Voda vždy tečie dole 
kopcom. Ľudská sloboda 
nie je intelektuálna ani 
telesná, ale je slobodou 
vôle, ktorou ovládame 
svoje vlastné konanie. 
Ľudský skutok je slobodný 
skutok.“ Thomas Stafford 
Cardinal Williams arcibis-
kup z Wellingtonu 1930
     » redakcia
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Prijmeme
skladníkov/čky

do automobilového priemyslu
na TPP v Malom Šariši

Práca na zmeny
Mzda

750 - 815 € /brutto/mesiac
Nástup možný ihneď!

Pre viac info volať 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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Prijmeme
operátorov/ky výroby

na TPP v Prešove
Práca na 2 zmeny

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

montáž brzdových strmeňov

Pre viac info volať 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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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
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Sabinove

Nástup IHNEĎ!

0948 181 008

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

Stručná charakteristika spoločnosti:
Spoločnosť GIM - S s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2008. 

Spoločnosť sa v súčasnosti orientuje na malo až stredne-
sériovú výrobu (opravu) častí a súčastí strojov, náhradných 
dielov z rôznych materiálov. Disponuje kvalitnou technoló-

giou pre oblasti trieskového obrábania, zámočníckych  
a zváracích prác. Viac info nájdete na: www.gims.sk

Spoločnosť GIM-S s.r.o., so sídlom v Prešove

PRÍJME 
- pre klasické obrábacie stroje profesie:

SÚSTRUŽNÍK, FRÉZAR, HORIZONTKÁR
- pre cnc stroje profesie- obsluhu:

2 OS. SÚSTRUH, 
3 OS. OBRÁBACIE CENTRUM (FANUC)

Odmena: 7-9€/hod + prémie
Živnosť aj trvalý pracovný pomer 

Miesto výkonu práce: Prešov

Kontakt:
gim.marton.david@gmail.com, www.gims.sk  

0918 097 779, 051/7482056
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Firma Mk-Illumination Production príjme pre svoju prevádzku šikovných, remeselne zručných ľudí s chuťou pracovať. Práca 
v kolektíve v čistom príjemnom prostredí. Po internom zaškolení a začlenení do výrobného procesu garantované zvýšenie 
hodinovej sadzby. Firma ponúka rôzne bene�ty od spoločných akcií, teambuildingov až po príspevky na ubytovanie pre 
zamestnancov z iných okresov. Stravné lístky, pitný režim a pracovné oblečenie sú samozrejmosťou.

 
Spoločnosť MK Illumination Production s.r.o. si vyhradzuje právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, vzhľadom na veľký počet záujemcov.

MK ILLUMINATION PRODUCTION, s.r.o Soliv Prešov
www.mk-illumination.sk/produc ce@mk-illumina  Tel  

Zámočník / zámočníčka
Ponúkame prácu zámočníkom/prípravárom s nástupom ihneď

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
–  pomocné práce 
–  príprava a čistenie hliníkových pro�lov pred zváraním používajúc príslušné stroje ako sú ohý-

bačky, pneumatické náradie, píly, vŕtačku a iné meracie a ručné náradie, napr. uhlovú brúsku
–  potrebné sú znalosti technického charakteru a všetkých náležitostí spojených s touto prácou 

ako napr. znalosť čítania technických výkresov, príprava polotovarov pre zváranie, technická 
príprava materiálu

 Mzda: od 675,- Eur

  Zamestnanecké výhody, bene�ty
–  práca v stabilnej a expandujúcej zahraničnej spoločnosti
–  profesionálne pracovné prostredie (�ltrovanie vzduchu, ochranné pracovné prostriedky...)
–  možnosť profesionálneho a osobného rastu (zvyšovanie kvali�kácie)
–  bonusové odmeňovanie za dochádzku
–  príspevok na stravné (formou stravovacej karty, možnosť využitia 

�remnej kuchynky)
–  sociálny program pre zamestnancov (vianočný večierok,  

rodinný deň, odmeny pri výročiach, �remné podujatia)
–  možnosť príspevku na ubytovanie
–  mladý kolektív

Zvárač/Zváračka
Ponúkame prácu MIG/TIG zváračom s nástupom ihneď

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
–  zváranie kovov v súlade s technickou dokumentáciou
–  práca v dvojzmennej prevádzke
–  dodržiavanie technických postupov a programov zvárania
–  samostatnosť a ochota učiť sa nové veci

 Mzda: od 855,- Eur

 Zamestnanecké výhody, bene�ty
–  práca v stabilnej a expandujúcej zahraničnej spoločnosti
–  profesionálne pracovné prostredie  

(�ltrovanie vzduchu, ochranné pracovné prostriedky...)
–  možnosť profesionálneho a osobného rastu (zvyšovanie kvali�kácie)
–  bonusové odmeňovanie za dochádzku
–  príspevok na stravné (formou stravovacej karty, možnosť využitia 

�remnej kuchynky)
–  sociálny program pre zamestnancov (vianočný večierok,  

rodinný deň, odmeny pri výročiach, �remné podujatia)
–  možnosť príspevku na ubytovanie
–  mladý kolektív

66
-0

12
1

0905 719 145

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
janovcikova@regionpress.sk

0905 719 145

Nedostávate vaše
obľúbené noviny
do schránky?

Napíšte nám do redakcie
janovcikova@regionpress.sk



PO19-27 strana- 8

63
-0
05
4

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady zasklievanie terásbalkóny

rámové
bezrámové

splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €
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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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Najbližšie kolo 
dotácií v auguste 2019

+421 908 405 606

 čistenie odpadov

 opravy WC

 montáž vodomerov

 montáž radiátorov

INŠTALATÉRSKE 

PRÁCE

0905 262 932
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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY
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OPERÁTOR
VÝROBY / ČR 
VODIČ VZV / ČR 
KONTROLÓR 
KVALITY / ČR 
VÝROBA UPRATOVACÍCH 
POTRIEB / ČR  

 PONÚKAME ŠTUDENTSKÉ BRIGÁDY

0915 863 227 - 0911 168 982

DOVEZIEM 85
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www.perodrazka.sk
TATRANSKÝ PROFIL, ZRUBOVÝ 

DREVENÉ
OBKLADY
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• •

PRÁCA NA VÝCHODNOM

SLOVENSKU

• •
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