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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 35 000 domácností 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

č. 4 / 25. január 2019 / 23. rOčnÍK
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JUVENIA-EDUCATION n.o., Poprad

prepress
katalógov,

- tvorba 

052/7723779, 0944 433 836
mail: 
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Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa            Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

   bolestí, alergií, skrytých chorôb

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

Príďte sa presvedčiť do našej vzorkovej predajne !!!
Partizánska 1849 (vedľa autosalónu PEUGEOT), POPRAD-ZÁPAD

Mobil: 0902 209 489        Tel.: 052/7764 353   

... najlepší pomer kvalita - cena ...
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redakčné slovo / slUŽBY

Každý týždeň: 
Poprad, Svit, Kežmarok, Spišská 
Belá a obce: Gánovce, Hozelec, 
Švábovce, Hôrka, Spišský Štiav-
nik, Hranovnica, Spišské Bystré, 
Kravany, Štrba, Tatranská Štrba, 
Lučivná, Svit-Podskalka, Batizov-
ce, Spišská Teplica, Veľká Lomni-
ca, Huncovce, Ľubica, Vrbov, Vlko-
vá, Abrahámovce, Jánovce, Veľký 
Slavkov, Mlynica, Vikartovce.

popradsko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
POPRAD

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
OR 38.000 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

INZERCIA

DISTRIBÚCIA (35 000 domácností)

 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

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

Mgr. Marcela Petreková 0905 338 878
Miroslav Imrich  0907 895 865
Distribúcia:
Katarína Fábryová  0907 673 929
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

Poprad

SERVIS 
OKIEN A DVERÍ

Ponúkame kvalitnú opravu 
plastových okien a dverí. Výmena 
skla, tesnenia, nastavenie okien
a dverí, výmena komponentov
a iné.

Kancelária:
Podtatranská 135/2
bl. Lipa, 058 01  Poprad

www.oprava-servis-okien.sk
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Obhliadka TERMOKAMEROU

FRÉZOVANIE a 
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD

   komínov

   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

   komínov

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

SKLENNÍKY
DO VAŠEJ ZÁHRADY
info: 052/ 776 39 40

0907 909 473
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Okamžitý výkup
nehnuteľností

v hotovosti
- aj družstevných

bytov
tel. 0905 924 303

Okamžitý výkup
nehnuteľností

v hotovosti
- aj družstevných

bytov
tel. 0905 924 303

Kúpime ornú pôdu
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Plesáme, veselíme sa, je čas za-
bíjačiek, šišiek. Aspoň tak to patrí k 
fašiangom. Zároveň prežívame obdo-
bie, v ktorom sa v minulosti diali veľ-
ké veci. V rôznych historických érach, 
ale práve v tomto týždni napríklad 
zasadol na trón rímsky cisár Traján, 
ktorého légie sa dostali do Vindobo-
ny. Mimochodom, jeho nasledovník, 
Marcus Aurélius to neskôr dotiahol 
až po Laugaricio, teda, dnešný Tren-
čín. Iba deväťročný Eduard VI. sa stal 
kráľom Anglicka, Kráľom Uhorska 
zas Štefan IV. Historickým parado-
xom tiež bolo, že Cromwellova repub-
lika dala popraviť kráľa Karola I., ale 
na deň presne o dva roky neskôr bol 
sám Oliver Cromwell rituálne popra-
vený. Generál Lee sa stal vrchným 
veliteľom konfederačných vojsk a 
maliar izieb ríšskym kancelárom. 

Pre zamilovaných, počas fašian-
gov sa prvý raz hrala dráma Rómeo a 
Júlia majstra Shakespeara a čitateľom 
sa do rúk dostalo prvé vydanie Hav-
rana Edgara Allana Poea. História 
však píše svoje nové kapitoly každý 
deň. 

Na Slovensku sa dňom vyhlá-
senia prezidentských volieb začala 
aj kampaň všetkých tých, ktorí si 
myslia, že z tých či oných príčin sú 
schopní dôstojne zastávať post hlavy 
štátu. Keďže noviny vydavateľstva 
REGIONPRESS, s.r.o. sú inzertné 
noviny, dávajú v súlade so zákonom 

potenciálnym záujemcom – inzeren-
tom platený priestor k dispozícii na 
prezentáciu ich programov. Naši čita-
telia ho môžu ľahko identifikovať tak, 
že takýto inzertný materiál je označe-
ný značkou inzercie. Od tohto čísla 
však ešte viac graficky zvýrazníme, 
že konkrétny článok je inzertný. 
Chceme vám tak poskytnúť informá-
cie o kandidátoch, ktorí prejavia záu-
jem aj touto cestou sa prezentovať, no 
zároveň dať tiež najavo, že ide výluč-
ne o ich názory. 

Okrem toho však zostávame verní 
aj našim tradičným témam. V tomto 
čísle vám chcem poradiť, že daň za 
motorové vozidlo sa podáva tento rok 
inak – elektronicky - a je dobré si to 
včas trošku „nacvičiť“. Zverejňujeme 
aj informáciu polície, z ktorej sa do-
zviete, že správy o únosoch detí na 
Slovensku, sú, našťastie, „iba“ šíre-
ním poplašnej správy. A nielen to.

A napokon, začali sme históriou, 
tak ňou aj skončíme. 27. január sa 
tradične pripomína ako Medziná-
rodný deň pamiatky obetí 
holokaustu. Jeden z dní, 
na ktoré by civilizované 
spoločenstvo nikdy ne-
malo zabudnúť.
Tak príjemný 
týždeň!

Máme fašiangy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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POSEZÓNNY VÝPREDAJ
-20% AŽ -40 %

KOŽUŠNÍCTVO v SNV, ul. Levočská 1
BUNDY - KOŽUCHY - ČIAPKY - GOLIERE - DOPLNKY

Výmena ovčích koží: naše vyrobené za Vaše surové.
Vždy iba v pondelok: 9-12 hod.   13-15 hod.

Kontakt: 0905 350 531, 053/44 21 006
VÝKUP KOŽIEK: KRÁLIČIE, OVČIE, KOZIE, LÍŠKY...
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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 Poprad:
Hviezdoslavova 24
tel.: 0915 547 169
email.: poprad@dachmann.sk

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com
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bývanie , služby

PÔŽIČKA
- rýchlo, ľahko
- na čokoľvek
- pre každého

0948 126 350
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SERVIS OKIEN
Máte plastové okná a prefukuje Vám?
Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:  0950 276 839

    
    

    
     G

ARANCIA

S
P

O
KO J N O STI

99
-0

00
3-

1

OBHLIADKA TERMOKAMEROU

VÝKUP
BYTOV

Poprad a okolie

Tel.č. 0911 566 813

PLATBA
V HOTOVOSTI
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výmena vaní
lištovanie a utes. vaní
iné opravy (voda, odpad)
zapojenie práčky
priamo na odpad

RENOVÁCIA VANÍ
SMALTOM
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SKLENNÍKY
DO VAŠEJ ZÁHRADY
info: 052/ 776 39 40

0907 909 473
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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 230€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0905 468 802 KEŽMAROK, Priekopa 1804 Otvorené:
Po-Pia: 9-17
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zdravie / bývanie, inzercia

» Kúpim starý traktor lesný 
alebo poľnohospodársky 
0915606357
» ČZ-JAWA Kúpim takéto mo-
torky aj diely. 0949505827

BYTY/PREDAJ

BYTY/PRENAJOM
» Na prenájom 25m2 Rovná 
7-gym Kukučín 0905108334

D O M Y / P R E D A J 

POZEMKY/PREDAJ

REALITY/INÉ

STAVBA
» KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908 
532 682 

» Kúpim jelenie paro-
žie za najlepšiu cenu! 
0944132200

 
 
ZÁHRADA A ZVERINEC
 
HOBBY A ŠPORT

» Predám prvorepublikový 
nábytok z masívu vo vý-
nimočnom stave. Kontakt: 
alena.ulicnikova@gmail.
com
»  Predám šijaci stroj TEXTI-
MA - vynikajuci stav - cena 
150 Eur, ženskú figurínu 
cena 50 Eur, nabytok z diel-
ne - 150 Eur. Info.  0910 143 
266

RÔZNE/INÉ
» Hľadám opatrovateľku 
k ležiacej PP juh 3. Po-Pia 
18-20,so-ne dohoda 3,80h. 
0527745280

» Hľadám príjemnú pani 
na dôchodku na opatro-
vanie syna v popoludňaj-
ších hodinách od 16.00 do 
19.00 alebo po dohode, 
0903136085

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    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 15 hore

INZERCIA
0905 338 878

VIZITKY
0905 338 878

LETÁKY
0905 338 878

organizuje

Info: 0902 930 234
www.avtatry.sk/poprad

KONTINUÁLNE
VZDELÁVANIE

PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV
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Akadémia vzdelávania
Tatry s.r.o.

Prečo máme spomalený metabo-
lizmus?

Príčin je veľa a u každého môžu byť 
rôzne. Čiastočne máme rýchlosť me-
tabolizmu zakorenenú aj v  génoch, 
teda ju dedíme. Platí ale, že muži 
majú rýchlejší metabolizmus. A aj 
fyzicky aktívni ľudia, bez ohľadu na 
pohlavie a  vek. Čím je človek menej 
pohyblivý či už vekom, alebo neo-
chotou či neschopnosťou sa hýbať, 
má aj spomalený celkový a  bazálny 
metabolizmus, potrebuje teda menej 
energie, ako aktívny človek. Menej 
energie znamená aj menej jedla a keď 
nedôjde k zníženiu jeho príjmu, po-
stihnutý priberá. A  začína sa zača-
rovaný kruh – človek s nadváhou či 
obezitou má viac tukového tkaniva 
a  v  ňom metabolizmus prebieha po-
malšie ako v bielkovinách – teda vo 
svaloch.

Môže spomalený metabolizmus 
spôsobiť pribúdanie kilogramov? 

Menej potrebnej energie na denné 
potreby znamená aj menej jedla a keď 
nedôjde k  jeho zníženiu, postihnutý 
priberá. Spomalený metabolizmus 
ale býva často aj výhovorkou, barlič-
kou pri neschopnosti kontrolovať si 
svoj denný príjem stravy a  nápojov 
vzhľadom k  fyzickej aktivite. Čím 
viac aktívny človek je, tým spotrebuje 

viac kalórií. Na druhej strane sú aj ve-
decké dôkazy o tom, že veľmi obézni 
ľudia majú vyšší bazálny metaboliz-
mus, potrebujú viac energie na udr-
žanie základných funkcií. 

Napríklad, napijem sa vody a už 
mám, obrazne povedané,  tri kilo-
gramy navyše? Je to prejav spoma-
leného metabolizmu?

Nie, je to prejav nepomeru medzi 
príjmom a výdajom energie, ak opo-
meniem niektoré chorobné stavy, kto-
ré sú ale zriedkavé. 

Ako sa dá metabolizmus zrýchliť?  
Pomôžu vitamíny?

Zelený čaj, čierna káva, štipľavé 
jedlo sú schopné zrýchliť metabo-
lizmus. Ale nie do takej miery, že by 
to vyriešilo nadváhu. Najčastejšou 
príčinou spomaleného metabolizmu 
je najmä nepravidelné stravovanie, 
čo pre telo znamená ne-
pravidelný príjem živín 
potrebných pre meta-
bolizmus.

(pokračovanie 
nabudúce)

Metabolizmus, bazálny 
metabolizmus, potreba energie III.

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

metabolizmu a výživy
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.

Miesto konania dražby:  Notársky úrad  JUDr. Aleny
Ondrušekovej  ul. Alžbetina č. 32, 040 01 Košice
Dátum a čas konania dražby:  18. Februára 2019 o 08:30 hod.
Predmet dražby:   nebytový priestor č.1-A9 na prízemí
bytového domu ul. Dostojevského 3313/12,  058 01 Poprad
Najnižšie podanie:  65.600 €   Minimálne prihodenie:  500€
Výška dražobnej zábezpeky:  5.000€

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779, 0903 435 423

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.

Miesto konania dražby:  Notársky úrad  JUDr. Aleny
Ondrušekovej  ul. Alžbetina č. 32, 040 01 Košice
Dátum a čas konania dražby:  18. Februára 2019 o 09:30 hod.
Predmet dražby:   nebytový priestor č.1-A10 na prízemí
bytového domu ul. Dostojevského 3313/12,  058 01 Poprad
Najnižšie podanie:  71.200 €   Minimálne prihodenie:  500€
Výška dražobnej zábezpeky:  5.000€

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779, 0903 435 423

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com
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 +421 911 313 632
info@axaproperty.sk
www.axaproperty.sk
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Dôležité
telefónne čísla

(platné na celom Slovensku)

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112

inzerát cez SMS



PP19-04 strana- 5

5
relax, služby, bývanie

vstupné: 18 EUR predpredaj predpredaj: kníhkupectvo CHRISTIANIA

top slovenských spevákov

fenomenálny gitarista Dávid Bílek. 99
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2 ,  3 ,  4  - i z b o v é  b y t y,
p a r k o v a c i e  m i e s t a ,  g a r á ž o v é  s t á t i e
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služby

Tak ako všetko aj okná potre-
bujú údržbu.

Nič nie je večné a platí to aj pre okná. Ma-
teriál ako je drevo plast a hliník pracuje 
a starne. Okenné krídla vďaka svojej hmot-
nosti a únave materiálu sadajú. Každým 
rokom o nepatrný kúsok. Po určitom čase 
sa okná ťažšie zatvárajú pretože kovanie 
na rámoch nesedí. Okno netesní tak ako 
predtým, lebo tesnenia už nie sú na svo-
jich miestach. V zime cítiť chlad po obvode 
okna a fučanie často hýbe záclonou.  

Nastavenie okenného kovania

Po 3 až 5 rokoch od montáže je potrebné 
okno nastaviť. Takzvané vycentrovanie 
okna sa vykonáva na hornom a dolnom 
pánte oknárskymi kľúčmi. Nastavenie je 
možné v dvoch rovinách a vykonáva sa 
dovtedy kým krídlo nedolieha na rám po 
celom obvode rovnako. Pozor, krídlo ne-
sadne len rovno nadol ale často diago-
nálne preto sa odporúča zveriť tento úkon 
odborníkovi. 

Tesnenie

Ďalej je potrebné nastavenie prítlakov. 
Vykonáva sa na excentrických krídlových 

čapoch a zabezpečí optimálne pritlačenie 
tesnenia krídla a rámu. Ak sú prítlaky na 
maximách a okno stále netesní je možné 
naimpregnovať tesnenie silikónovým ole-
jom a zvýšiť ich pružnosť. Ak nepomôže 
ani to je potrebné tesnenia vymeniť. Ži-
votnosť tesnení je 10 až 15 rokov.

Mazanie

Výrobcovia kovania uvádzajú priamo 
na kovaniach symbol mazania s ročnou 
periodicitou a vedia prečo. Nenamazané 
kovanie ide ťažko, škrípe a je otázka času 
kedy niečo praskne. Najčastejšie je to pre-
vodovka hneď za okennou kľučkou, ale-
bo rameno nožnice otváravo sklopného 
okna. Mazanie sa vykonáva čistým mine-
rálnym olejom bez abrazívnych prísad.

Na záver

Je veľmi rozumné zveriť údržbu okien pro-
fesionálom. Odborne vykonaná servisná 
údržba nestojí veľa a zabezpečí Vám trvale 
spoľahlivé okná bez tepelných únikov, stra-
tách na vykurovaní  a nutnosti nákladných 
opráv. 

Teraz je ten najvhodnejší čas na meranie 
stavu Vašich okien termokamerov.

Ponúkame Vám servisnú 
údržbu plastových a dre-
vených okien, ktorá 
spočíva:

revízia okien 
premazanie obvodového 
kovania okien  minerálnym 
olejom 
impregnácia tesnenia sili-
kónovým olejom 
vycentrovanie krídel
nastavenie prítlakov

Informujte sa na 0902 111 773  
a dohodnite si revíziu okien.

Revízia okien termokamerou 
stojí len 5 eur za celý byt/dom 
vrátene príchodného a pora-
denstva. Vykonáva sa LEN V 
ZIME, preto si ju objednajte čo 
najskôr!

Čo robiť, aby nám okná a dvere dobre a dlho slúžili.

Rosia sa Vám okná, fučí cez nich, zle sa zatvárajú?

RENOVAPavol Juščák, Nová 32, Hrabušice | 0902 111 773, 0917 148 458

www.oknorenova.sk
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v stredu 30. januára 2019
od 8.30 do 13.30 h
v priestoroch OA,
Murgašova 94, Poprad

V šk. roku 2019/2020 otvárame študijné odbory:  - obchodná akadémia

Kontakt: Murgašova 94, Poprad | e-mail: oa@oapoprad.sk | tel.: 052/772 16 35
99
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Každý polrok opakujú médiá tému 
trestania za vysvedčenie. I keď sa pra-
videlne vyjadrí aj odborník, vždy sa 
pristupuje k téme veľmi povrchne a 
tendenčne. Problematika hodnotenia, 
odmeňovania i sankcionovania si vy-
žaduje analytickejší prienik, nie publi-
cistickú skratku. 

Sú prípady, keď deti zo strachu 
konajú neštandardne, ba sebaohrozu-
júco. Avšak vysvedčenie je často po-
slednou príčinou v reťazci patopsy-
chologických prejavov dieťaťa. Okrem 
toho zodpovední rodičia vedia o ko-
nečnej známke skôr ako pri prezretí 
vysvedčenia.

Deti neslobodno tvrdo trestať za 
známky. Ak sú výsledky horšie, zod-
povedný rodič rieši zlyhávanie dieťa-
ťa skôr. Netreba však naznačovať, že 
rodičia hromadne trestajú práve za 
vysvedčenie. Ak to nejakí aj robia, tak 
určite nie iba pre známky. A takých 
treba riešiť alebo čakať, kým sa im 
často trestané deti nevzoprú. Zvážiť 
sa dajú symbolické tresty za známky 
(napr. domáce väzenie). Tie však majú 
účinok, ak je dieťa lenivé, odmieta sa 
učiť, svojvoľne ignoruje vzdelávanie. 
Ak však dieťa jednoducho predme-
tu nerozumie, akýkoľvek trest môže 
mať negatívny dopad a prehĺbi odpor 
k vzdelávaniu. Vtedy treba účinnú 
pomoc pri štúdiu, doučovanie alebo 
spoluprácu s odborníkmi. Môže sa 
však stať, že dieťa jednoducho „nemá 

bunky“ na daný predmet, hoci v inom 
vyniká. Alebo skrátka nie je študijný 
typ a bude to manuálne zručný človek. 
Vyžadovať od neho výborné výsledky 
v každom predmete pod hrozbou tres-
tu je nesprávne. Môže sa to neskôr pre-
javiť vo vzťahu k rodičom, k okoliu, k 
sebe.

Účinnejšie je odmeňovanie za 
známky. Nemusí byť práve materiál-
ne. Ale pozitívne prijatie dobrých vý-
sledkov poteší každého. Lebo známka 
je merateľom úspechu. Odmeňovanie 
za známky posilňuje motiváciu, ale 
súvisí aj s celkovou potrebou človeka 
mať spätnú väzbu za výkon. Aj tresty 
sú súčasťou života, no musí sa zvážiť 
ich účinok a primeranosť, najmä keď 
ide o deti. Moja mama mi vravela, 
„učíš sa pre seba“ a ja som si tak vy-
tvoril vlastnú zodpovednosť za svoje 
vzdelávanie. Akýkoľvek úspech tešil 
a motivoval predovšetkým mňa. Aj 
táto skúsenosť je spôsob. Isté však je, 
že vzdelávanie a s ním spojené hodno-
tenie nemôžu zostať bez povšimnutia 
okolia dieťaťa či už prváka alebo ma-
turanta.

Škoda, že opakujúce sa mediálne 
príspevky neotvoria tému, ktorá by 
sčasti predchádzala problémom so 
školským hodnotením. Ňou je nasta-
venie hodnotenia. O tom si napíšeme 
v budúcom čísle. 

Známky, tresty, odmeny

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ

Téma týždňa

30.01.2019

LETÁKY
0905 338 878

INZERCIA
0905 338 878

VIZITKY
0905 338 878
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Asi každý z  nás bol už v  živote 
obdarovaný alebo niekomu nie-
čo daroval, či už počas narodenín, 
menín alebo iných príležitostí. Pri 
týchto bežných situáciách si ľudia 
častokrát ani neuvedomia, že vlastne 
uzatvárajú darovaciu zmluvu, ktorá 
predstavuje azda najpoužívanejšiu 
bezodplatnú zmluvu, a to najmä z dô-
vodu, že k  takejto zmluve dochádza 
vo väčšine prípadov verbálne. Na zá-
klade darovacej zmluvy darca niečo 
bezodplatne prenecháva alebo sľu-
buje obdarovanému a  ten dar alebo 
sľub prijíma. 

Predmetom darovania môže byť 
všetko, čo je spôsobilé byť predme-
tom občianskoprávnych vzťahov 
a čo dovoľuje zákon. Najčastejšie ide 
o  hnuteľné alebo nehnuteľné veci, 
ale predmetom darovacej zmluvy 
môžu byť aj práva alebo iné majet-
kové hodnoty. Podstatnou charak-
teristikou darovacej zmluvy je znak 
bezodplatnosti, t.j. za poskytnuté 
či sľúbené plnenie obdarovaný nie 
je povinný poskytnúť darcovi pro-
tiplnenie. V  prípade porušenia po-
vinnosti darcu z  darovacej zmluvy 
nastávajú dôsledky ako pri iných 
zmluvných záväzkoch. Konkrétne sa 
obdarovaný môže domáhať plnenia 
od darcu. 

Na formu darovacej zmluvy si tre-
ba dať pozor v prípade, že predmetom 
darovania je nehnuteľná vec, resp. 

nehnuteľnosť. Vtedy je potrebné, aby 
bola darovacia zmluva vyhotovená 
v písomnej forme, v opačnom prípa-
de bude darovacia zmluva absolútne 
neplatná. Taktiež si je potrebné uve-
domiť, že právne účinky darovacej 
zmluvy, ktorej predmetom je nehnu-
teľnosť, nastávajú až vkladom do ka-
tastra nehnuteľností. 

Za určitých okolností môže dôjsť 
k  zániku darovacej zmluvy, a  to 
v  prípade, že darca vyzve obdaro-
vaného na vrátanie daru, pričom 
toto je možné len za podmienok, že 
sa obdarovaný správa k nemu alebo 
členom jeho rodiny spôsobom hru-
bo porušujúcim dobré mravy. Právo 
darcu jednostranne ukončiť daný 
právny vzťah, ktorý bol darovacou 
zmluvou založený (a tým docieliť 
vrátenie daru), je možné uplatniť vo 
všeobecnej trojročnej premlčacej le-
hote, ktorá začína plynúť odo dňa, 
keď darca mohol toto právo vykonať 
po prvý raz.

Darovacia zmluva

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

Čakali sme ako na Godota a napokon 
sme sa dočkali. Pred niekoľkými dňami 
sme sa konečne dozvedeli meno prezi-
dentského kandidáta strany Smer. Ma-
roš Šefčovič prijal ponuku strany, ktorej 
lídrom je už dve desaťročia Robert Fico. 
Ešte počkáme, ako sa rozhodne SNS, no 
zoznam kandidátov sa pomaly uzatvára.

Dovoľte mi k tomu povedať pár viet. 
Výkon prezidentskej funkcie sa odohrá-
va na dvoch poliach: jedno je reprezentá-
cia našej krajiny smerom von a druhé je 
výkon úradu doma na Slovensku. Čo sa 
týka reprezentácie smerom do zahrani-
čia, je dôležité povedať, že všetci doteraj-
ší prezidenti Slovenskej republiky držali 
jasný zahranično-politický kurz. Mohol 
byť rozdiel v detailoch, ale kým boli v 
úrade, držali kurz a naše  euroatlantické 
smerovanie bolo jasné a nespochybniteľ-
né. Samozrejme, jedným z dôležitých kri-
térií pri voľbe nového prezidenta bude, 
aby to tak zostalo aj po voľbách.

Druhá - a pre mňa oveľa podstatnej-
šia časť výkonu úradu prezideta - je u 
nás doma, tu na Slovensku. Práve v tom 
je medzi mnou a kandidátom Smeru zá-
sadný rozdiel. Kým pán Šefčovič strávil 
posledných 15 rokov mimo Slovenska a 
zašiel sem len občas na návštevu, ja som 
tu po celý ten čas žil. A možno práve tých 
15 rokov mimo Slovenska môže vysvetliť, 
že sa stal kandidátom Smeru. Pretože 

keby tu žil, tak by takúto podporu prijať 
nemohol. Strana Smer sa už dávno stala 
symbolom korupcie a nespravodlivosti, 
ktorá tu vládne viac ako desaťročie - a 
pán Šefčovič je v týchto voľbách tvárou 
Smeru. To sa nedá nijako spochybniť, ani 
nijako zahovoriť.

Preto tieto voľby budú aj o tom, či 
Smer po všetkých škandáloch a pre-
hrách dokáže získať v prezidentských 
voľbách opäť väčšinu. Ja urobím všetko 
pre to, aby ju Smer - hoci aj s usmievavou 
tvárou pána Šefčoviča - nezískal.

Zároveň stále platí, že spolufavori-
tom na druhé kolo je aj kandidát extré-
mu: preto je dôležité, aby už do prvého 
kola išiel čo najsilnejší demokratický 
kandidát s čo najširšou podporou. Nedo-
pusťme, aby sa úradu prezidenta zmoc-
nil extrémista alebo predĺžená ruka Ro-
berta Fica.

Neprenechajme úrad prezidenta 
ani extrémistom, ani Smeru

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR

Keď sa pozriem okolo seba, vi-
dím niekoľko divných vecí. Ľudia 
trávia viac času s mobilom v ruke 
ako rozprávaním sa so svojou rodi-
nou. Deti sa odkladajú až do času po 
kariére, pričom veľa ľudí už „neskôr“ 
deti mať nemôže. Tí čo majú deti, sú 
nútení dlho do večera pracovať a na 
výchovu detí ostáva málo času. Ne-
fungujúce rodiny sú dnes častejšie 
ako rodiny harmonické, čo je veľa 
krát spôsobené zlou finančnou situ-
áciou. 

Nedávno som sa rozprával s 
mamičkou na materskej dovolen-
ke a sťažovala sa mi, že sa im ťaž-
ko žije. Tým, že otehotnela počas 
vysokoškolského štúdia, dostáva 
iba cca 260 eur na 2 malé deti (rodi-
čovský príspevok 215 eur mesačne 
a 2x24 eur ako prídavok na 2 deti). 
Manžel je pochopiteľne stále v práci 
a vidia sa málo. Bez pomoci starých 
rodičov by to nezvládli. Spoločnosť 
ju odsudzuje, vraj má deti ako príliš 
mladá (25 ročná a už 2 deti). Ja s tým-
to absolútne nesúhlasím. Keď som 
mal ja 25 rokov, tak už moji rovestní-
ci mali deti a bolo to lepšie. 

Pýtam sa našich politikov, ako 
môže mamička s 2 malými deťmi 
vyžiť z 260 eur mesačne?

Veľmi ma hnevá, že naši politici, 
ako napr. Andrej Kiska, hovoria viac 
o tom, že musíme prijať imigrantov 

napr. zo Sýrie a platiť im vysoké me-
sačné príspevky (hovorí sa asi o 1000 
Eurách mesačne na osobu) a pritom 
nechávajú slovenské mamičky s ma-
lými deťmi - našu budúcnosť, živoriť. 

Moji najvýznamnejší protikan-
didáti na prezidenta hovoria viac 
o prijímaní imigrantov ako o pod-
pore slovenských rodín. Robert 
Mistrík odpovedal na otázku o imig-
rantoch, že „multikulturalizmus 
obohacuje krajinu“ (multikultura-
lizmus = miešanie národov). Maroš 
Šefčovič ako náš vyslanec v EU pri-
takával umožneniu vstupu imigran-
tov do EU a teda aj na Slovensko.

Pre mňa sú záujmy Slovákov prvo-
radé, som proti vstupu imigrantov na 
Slovensko. Naopak budem bojovať 
za to, aby štát významnejšie podpo-
roval mamičky s deťmi. Radšej dám 
500 eur mesačne na jedno dieťa 
mladej slovenskej mamičke, ako 
oveľa viac akémukoľvek imigran-
tovi zo zahraničia.

HARABIN: Rodina je základ.

JUDr. Štefan Harabin
občianský kandidát 

na prezidenta SR

služby
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DESIGN, KTORÝ OSLOVÍ

PO-PIA. 08:30 - 17:30
SOB. 08:00 - 12:00

0915 966 912
info@obklad.sk

Naša spoločnosť sa zaoberá veľkopredajom a malopredajom obkladov, dlažieb, kompletného 
vybavenia kúpeľní, dlažieb do reprezentačných priestorov a kuchynských obkladov.
Ponúkame široký sortiment rôznych značiek.

KOMPLET- POPRAD, s.r.o.
Hraničná ul. 4711 (oproti BILLE), Poprad

Ponúkame pre Vás:

WWW.OBKLAD.SK

VIAC AKO 10 ROKOV SKÚSENOSTÍ
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SPOLOČNOSŤ  OBJAVILI SME PRE VÁS

Ak ste sa ešte stále nerozhodli kam 
budú viesť vaše kroky počas tohto-
ročných zimných víkendov, máme 
pre vás zaujímavý tip. Podniknúť 
môžete výlet do Vysokých Tatier 
a navštíviť tam najväčšiu atrakciu 
zimnej sezóny, Tatranský ľadový 
dóm.

Širokej verejnosti ho oficiálne sprí-
stupnili 23.novembra 2018 a pomyselne 
tak Tatranci otvorili zimnú turistickú 
sezónu. Práce na Tatranskom ľadovom 
dóme začali 24. septembra prvým návo-
zom materiálu na Hrebienok.„Špeciál-
ne chladenie pod kupolou na Hrebien-
ku ukrýva 225 ton ľadu v 1.880 kusoch 
ľadových blokov, ktoré tam vyviezlo 10 
kamiónov,“ upresnila výkonná riadi-
teľka Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu Región Vysoké Tatry, Veronika 
Littvová.

Bazilika Sv. Petra v Ríme
aj Berniniho kolonáda

Od 22. októbra sa ľadové kocky pre-
mieňali na unikátnu ľadovú baziliku. 
Pod vedením hlavného staviteľa Adama 
Bakoša sa na majstrovskom diele podie-
ľal tím 16 sochárov s 11timi pomocníkmi 
zo Slovenska, Čiech, Poľska, Walesu. 
Zaujímavosťou je sochárka z americ-
kého Texasu. Už 6.ročník Tatranského 
ľadového dómu sa nesie v štýle Bazili-
ky Sv. Petra v Ríme spolu s Berniniho 
kolonádou. V Berniniho kolonáde je 
situovaných celkovo 84 stĺpov po oboch 
stranách. „Zaujímavosťou je, že len na 
samotné ľadové stĺpy o výške cez 3,5m 
bez podstavcov a hlavíc je použitých 
3,5 kamióna ľadu, čo predstavuje 630 
kusov ľadových blokov. Celková výška 
stĺpov je do 5m a na ich vrcholoch sú 
umiestnené sochy. Samotná hlavná 
kupola má rekordnú výšku až 11,5m, 
čo je maximálna možná výška v rámci 
celkovej expozície. Originálne majstrov-
ské ľadové dielo je v kupolách doplne-

né umeleckými výplňami. Tie sú pre-
transformované do vitráže modernou 
technológiou tavenia skla. Ich autorom 
je Achilleas Sdoukos, sklár a dizajnér, 
so slovensko-gréckym pôvodom. Jeho 
umelecký život sa orientuje na tvorivé 
hľadanie v magickom materiáli, ktorým 
je sklo,“ objasnila riaditeľka.

Koncerty aj hudobné vystúpenia
Tatranský ľadový dóm je otvorený od 

piatka 23. novembra 2018 vždy denne 
od 9.00 do 16.30 hodiny, pričom počas 
hlavnej zimnej sezóny budú otváracie 
hodiny predĺžené. Vstup do unikátnej 
ľadovej baziliky je pre návštevníkov 
bezplatný. „Okrem toho počas celej 
hlavnej zimnej sezóny chystáme pre 

návštevníkov pravidelne každú nedeľu 
v Tatranskom ľadovom dóme koncer-
ty a hudobné vystúpenia. Návštevníci 
si môžu v týchto unikátnych mrazivo 
krásnych priestoroch vychutnať mno-
ho koncertov aj v roku 2019,“ doplnila 
Veronika Littvová. Nevšedný priestor s 
unikátnou atmosférou je podľa jej slov 
ako stvorený aj na konanie svadieb či 
zásnub. „Všetci dúfame, že tento rok 
opäť počet návštevníkov porastie a uni-
kátne ľadové dielo priláka do Vysokých 
Tatier ešte viac hostí, ktorí si prídu na 
Hrebienok vychutnať pohľad na mrazi-
vú tatranskú krásu,“ uzavrela Littvová. 
Tatranský ľadový dóm je spolufinanco-
vaný Ministerstvom dopravy a výstavby 
SR.    Stranu pripravila: Renáta Kopáčová

Bazilika Sv. Petra v Ríme aj Berniniho kolonáda

Unikátny Tatranský ľadový dóm
Možno je to tak

Povianočná sťažnosť
Mohol som ich mať veselé

a nemusel sa do roboty hlásiť,
len čo keď ma akurát

na Vianoce prepustili z basy.

Nech žije globalizácia
Nemáš síce ani na novú

šnúrku do gatí,
ale v globále sme, 

tu na Zemi, všetci bohatí.

Zľakol sa
Nebude sa poslanec

vzdávať kresla viacej, 
bol sa včera informovať

na úrade práce.

Klimatické zmeny
Na celom Slovenskú platí,
že sa nebudú dať zmraziť

ani potoky, ani polia
ani poslanecké platy.

Nová rozhľadňa v Tatrách
Aj naše postavenie
vo svete sa zmení,
budeme vďaka nej
národ rozhľadený. Táto majestátna stavba, ktorá nemá na Slovensku obdobu, rozhodne stojí za náv-

števu.                                                                                             foto autor: Marek Hajkovský

Tatranský dóm očarí návštevníkov precíznou prácou a detailami, ktoré podčiarkuje príjemné osvetlenie. 
foto autor: Marek Hajkovský

» Eva Jarábková

Očarujúce ľadové 
sochy

Ak sa už rozhodnete zavítať do našich 
veľhôr, tak vedzte, že v uplynulých dňoch 
na Hrebienku pribudli prekrásne ľadové 
sochy, ktoré vytesali ľadoví sochári z de-
siatich krajín sveta z 50 ton ľadu. Stalo 
sa tak počas neoficiálnych majstrovstiev 
vo vyrezávaní ľadových sôch TATRY ICE 
MASTER 2019. Na Lomnickom štíte v 
nadmorskej výške 2634 m.n.m. pri tep-
lote -17°C vytesal tím z Japonska z troch 
ľadových blokov ľadovú sochu vyjadru-
júcu lásku muža k žene. Táto socha ostá-
va na Lomnickom štíte kým jej to počasie 
dovolí. Počas podujatia vytesali sochári 
20 prekrásnych sôch. „Nádherné ľadové 
unikáty, si návštevníci Tatier budú môcť 
prísť pozrieť aj v nasledujúcich týždňoch 
a sú k videniu kým to počasie dovolí. Nie-
ktoré sochy sú chránené klimatizovanou 
kupolou a tie budú vítať návštevníkov až 
do apríla. Vstup do tejto Tatranskej galé-
rie ľadových majstrov bude možný denne 
v rovnakom režime, ako je to pri Tatran-
skom ľadovom dóme a je zdarma,“ uvied-
la Veronika Littvová, riaditeľka Regiónu 
Vysoké Tatry.                                              ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk
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SPOLOČNOSŤ  OBJAVILI SME PRE VÁS

Ak ste sa ešte stále nerozhodli kam 
budú viesť vaše kroky počas tohto-
ročných zimných víkendov, máme 
pre vás zaujímavý tip. Podniknúť 
môžete výlet do Vysokých Tatier 
a navštíviť tam najväčšiu atrakciu 
zimnej sezóny, Tatranský ľadový 
dóm.

Širokej verejnosti ho oficiálne sprí-
stupnili 23.novembra 2018 a pomyselne 
tak Tatranci otvorili zimnú turistickú 
sezónu. Práce na Tatranskom ľadovom 
dóme začali 24. septembra prvým návo-
zom materiálu na Hrebienok.„Špeciál-
ne chladenie pod kupolou na Hrebien-
ku ukrýva 225 ton ľadu v 1.880 kusoch 
ľadových blokov, ktoré tam vyviezlo 10 
kamiónov,“ upresnila výkonná riadi-
teľka Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu Región Vysoké Tatry, Veronika 
Littvová.

Bazilika Sv. Petra v Ríme
aj Berniniho kolonáda

Od 22. októbra sa ľadové kocky pre-
mieňali na unikátnu ľadovú baziliku. 
Pod vedením hlavného staviteľa Adama 
Bakoša sa na majstrovskom diele podie-
ľal tím 16 sochárov s 11timi pomocníkmi 
zo Slovenska, Čiech, Poľska, Walesu. 
Zaujímavosťou je sochárka z americ-
kého Texasu. Už 6.ročník Tatranského 
ľadového dómu sa nesie v štýle Bazili-
ky Sv. Petra v Ríme spolu s Berniniho 
kolonádou. V Berniniho kolonáde je 
situovaných celkovo 84 stĺpov po oboch 
stranách. „Zaujímavosťou je, že len na 
samotné ľadové stĺpy o výške cez 3,5m 
bez podstavcov a hlavíc je použitých 
3,5 kamióna ľadu, čo predstavuje 630 
kusov ľadových blokov. Celková výška 
stĺpov je do 5m a na ich vrcholoch sú 
umiestnené sochy. Samotná hlavná 
kupola má rekordnú výšku až 11,5m, 
čo je maximálna možná výška v rámci 
celkovej expozície. Originálne majstrov-
ské ľadové dielo je v kupolách doplne-

né umeleckými výplňami. Tie sú pre-
transformované do vitráže modernou 
technológiou tavenia skla. Ich autorom 
je Achilleas Sdoukos, sklár a dizajnér, 
so slovensko-gréckym pôvodom. Jeho 
umelecký život sa orientuje na tvorivé 
hľadanie v magickom materiáli, ktorým 
je sklo,“ objasnila riaditeľka.

Koncerty aj hudobné vystúpenia
Tatranský ľadový dóm je otvorený od 

piatka 23. novembra 2018 vždy denne 
od 9.00 do 16.30 hodiny, pričom počas 
hlavnej zimnej sezóny budú otváracie 
hodiny predĺžené. Vstup do unikátnej 
ľadovej baziliky je pre návštevníkov 
bezplatný. „Okrem toho počas celej 
hlavnej zimnej sezóny chystáme pre 

návštevníkov pravidelne každú nedeľu 
v Tatranskom ľadovom dóme koncer-
ty a hudobné vystúpenia. Návštevníci 
si môžu v týchto unikátnych mrazivo 
krásnych priestoroch vychutnať mno-
ho koncertov aj v roku 2019,“ doplnila 
Veronika Littvová. Nevšedný priestor s 
unikátnou atmosférou je podľa jej slov 
ako stvorený aj na konanie svadieb či 
zásnub. „Všetci dúfame, že tento rok 
opäť počet návštevníkov porastie a uni-
kátne ľadové dielo priláka do Vysokých 
Tatier ešte viac hostí, ktorí si prídu na 
Hrebienok vychutnať pohľad na mrazi-
vú tatranskú krásu,“ uzavrela Littvová. 
Tatranský ľadový dóm je spolufinanco-
vaný Ministerstvom dopravy a výstavby 
SR.    Stranu pripravila: Renáta Kopáčová

Bazilika Sv. Petra v Ríme aj Berniniho kolonáda

Unikátny Tatranský ľadový dóm
Možno je to tak

Povianočná sťažnosť
Mohol som ich mať veselé

a nemusel sa do roboty hlásiť,
len čo keď ma akurát

na Vianoce prepustili z basy.

Nech žije globalizácia
Nemáš síce ani na novú

šnúrku do gatí,
ale v globále sme, 

tu na Zemi, všetci bohatí.

Zľakol sa
Nebude sa poslanec

vzdávať kresla viacej, 
bol sa včera informovať

na úrade práce.

Klimatické zmeny
Na celom Slovenskú platí,
že sa nebudú dať zmraziť

ani potoky, ani polia
ani poslanecké platy.

Nová rozhľadňa v Tatrách
Aj naše postavenie
vo svete sa zmení,
budeme vďaka nej
národ rozhľadený. Táto majestátna stavba, ktorá nemá na Slovensku obdobu, rozhodne stojí za náv-

števu.                                                                                             foto autor: Marek Hajkovský

Tatranský dóm očarí návštevníkov precíznou prácou a detailami, ktoré podčiarkuje príjemné osvetlenie. 
foto autor: Marek Hajkovský

» Eva Jarábková

Očarujúce ľadové 
sochy

Ak sa už rozhodnete zavítať do našich 
veľhôr, tak vedzte, že v uplynulých dňoch 
na Hrebienku pribudli prekrásne ľadové 
sochy, ktoré vytesali ľadoví sochári z de-
siatich krajín sveta z 50 ton ľadu. Stalo 
sa tak počas neoficiálnych majstrovstiev 
vo vyrezávaní ľadových sôch TATRY ICE 
MASTER 2019. Na Lomnickom štíte v 
nadmorskej výške 2634 m.n.m. pri tep-
lote -17°C vytesal tím z Japonska z troch 
ľadových blokov ľadovú sochu vyjadru-
júcu lásku muža k žene. Táto socha ostá-
va na Lomnickom štíte kým jej to počasie 
dovolí. Počas podujatia vytesali sochári 
20 prekrásnych sôch. „Nádherné ľadové 
unikáty, si návštevníci Tatier budú môcť 
prísť pozrieť aj v nasledujúcich týždňoch 
a sú k videniu kým to počasie dovolí. Nie-
ktoré sochy sú chránené klimatizovanou 
kupolou a tie budú vítať návštevníkov až 
do apríla. Vstup do tejto Tatranskej galé-
rie ľadových majstrov bude možný denne 
v rovnakom režime, ako je to pri Tatran-
skom ľadovom dóme a je zdarma,“ uvied-
la Veronika Littvová, riaditeľka Regiónu 
Vysoké Tatry.                                              ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk
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06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 09:55 Oteckovia 10:55 Susedské 
prípady 12:00 Rodinné prípady 12:55 NCIS - Ná-
morný vyšetrovací úrad VIII. 7-8/24 14:55 Sused-
ské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ 
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Autoškola 21:35 Švagor 
na odstrel 23:35 NCIS - Námorný vyšetrovací 
úrad VIII. 7-8/24 01:20 Zámena manželiek 02:35 
Susedské prípady 03:20 Rodinné prípady 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 
SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 
12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Kosti 
IV. 19,20 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 
17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:55 INKOGNITO 
23:00 S PRAVDOU VON 00:25 ZÁCHRANÁRI 01:15 
NOVINY TV JOJ 01:50 INKOGNITO 02:40 SÚDNA 
SIEŇ 03:30 SÚDNA SIEŇ 04:15 KRIMI 

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 08:30 Taliansko, his-
tória zhora 09:00 Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa 
Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 
12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Dob-
rodružstvá Sherlocka Holmesa 16:00 Správy 
RTVS 16:25 Taliansko, história zhora 16:55 Doktor 
z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Uvoľni sa! 22:10 Reportéri 22:45 Inšpektor 
Max 23:45 Dobrodružstvá Sherlocka Holme-
sa00:40 Uvoľni sa! 02:15 Inšpektor Max

06:00 Teleráno 08:30 O 10 ro-
kov mladší 09:50 Oteckovia 10:50 Susedské prí-
pady 11:50 Rodinné prípady 12:55 NCIS - Námor-
ný vyšetrovací úrad VIII. 9-10/24 14:55 Susedské 
prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ 
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:40 Ro-
dinné prípady 23:35 NCIS - Námorný vyšetrovací 
úrad VIII. 9-10/24 01:25 Milenky 03:25 Susedské 
prípady 04:10 Rodinné prípady 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 
SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 
12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Kosti 
IV. 21,22 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 
17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 REŠTART 22:00 9-1-1 6 23:00 
Plastické operácie: Znetvorení prírodou I. 7 00:05 
ZÁCHRANÁRI 01:00 NOVINY TV JOJ 01:45 REŠTART 
02:45 SÚDNA SIEŇ 03:25 SÚDNA SIEŇ 

06:05 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 08:30 Taliansko, história zhora 09:00 
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20 
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá Sherlocka 
Holmesa 16:00 Správy RTVS 16:25 Taliansko, 
história zhora 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 
5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Mafia zabíja 
len v lete 21:25 Mata Hari 22:10 Vrchný inšpektor 
Banks 23:40 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 
00:35 Mafia zabíja len v lete 01:25 Mata Hari 

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 
10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 
12:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 11-
12/24 14:55 Susedské prípady 15:55 Rodinné prí-
pady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 
17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART 
SHOW 22:35 Autoškola 23:40 Ako uloviť frajera 
01:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 11-
12/24 03:10 Zámena manželiek 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 
SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 
12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Kosti 
IV. 23,24 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 
17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 SOM MAMA II. 22:35 Vtierka 
Sam 3 23:35 Plastické operácie: Znetvorení príro-
dou I. 8/8 00:40 ZÁCHRANÁRI 01:30 NOVINY TV 
JOJ 02:10 SOM MAMA II. 03:30 SÚDNA SIEŇ 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 08:30 Taliansko, história zhora 09:05 
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky 
klub 13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá Sher-
locka Holmesa 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 
Správy RTVS 16:25 Taliansko, história zhora 16:55 
Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Sprá-
vy RTVS 20:30 Bounty 22:35 Vraždy v Saint-Paul 
de Vence 00:10 Ray Donovan 01:05 Dobrodruž-
stvá Sherlocka Holmesa 01:55 Autosalón 

06:00 Teleráno 08:30 O 10 ro-
kov mladší 09:55 Oteckovia 10:55 Susedské prí-
pady 11:55 Rodinné prípady 13:00 NCIS - Námor-
ný vyšetrovací úrad VIII. 13-14/24 14:55 Susedské 
prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELE-
VÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 Milenky 22:45 Rodinné prípady 
23:40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 13-
01:15 O 10 rokov mladší 02:15 Dobre vedieť! 03:05 
Susedské prípady 03:50 Rodinné prípady 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 
SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 
12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Kos-
ti 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 
17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 S PRAVDOU VON 22:00 ČESKO 
SLOVENSKO MÁ TALENT 23:25 REŠTART 00:50 ZÁ-
CHRANÁRI 01:35 NOVINY TV JOJ 02:10 S PRAVDOU 
VON 03:05 KRIMI 03:30 SÚDNA SIEŇ 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 08:30 Taliansko, história zhora 09:05 
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20 
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá Sherlocka 
Holmesa 16:00 Správy RTVS 16:25 Spojené krá-
ľovstvo, história zhora 16:55 Doktor z hôr 17:45 
Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté 
časy 21:30 Moja cudzia priateľka 23:00 Radosť zo 
života 23:30 Neskoro večer 00:20 Dobrodružstvá 
Sherlocka Holmesa 01:10 Moja cudzia priateľka 

PONDELOK 28.1.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 29.1.2019 STREDA 30.1.2019 ŠTVRTOK 31.1.2019

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:45 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia 
11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 
13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 15-
15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:15 Športovec mesiaca 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Harry Potter a Polovičný princ 
23:25 Lovec duchov 01:15 NCIS - Námorný vyšet-
rovací úrad 02:40 Zámena manželiek 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SUPERMAMA 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 
SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 
13:00 Kosti V. 1,2/22 15:00 9-1-1 6 16:00 POLICAJTI 
V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 POLICAJTI V AK-
CII 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 
20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 22 
výstrelov Francúzsky akčný kriminálny triler. MN 
15 2010 J. Reno, K. Merad, M. Foisová 23:30 Sym-
fónia strachu 01:20 Yves Saint Laurent 03:25 
NOVINY TV JOJ 04:15 KRIMI 04:40 POLICAJTI V AKCII  

05:55 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 08:30 Spojené kráľovstvo, história 
zhora 09:05 Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 
Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Dobrodruž-
stvá Sherlocka Holmesa 15:15 HiSTORY 16:00 
Správy RTVS 16:25 Spojené kráľovstvo, história 
zhora 16:55 Doktor z hôr 17:50 Duel 18:20 5 proti 
5 19:00 Správy RTVS 20:30 Čo ja viem 22:00 Ces-
tou necestou 22:35 Kóma 00:20 Dobrodružstvá 
Sherlocka Holmesa 01:15 Kóma 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:10 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 07:35 
Scooby-Doo, ako sa máš? 07:55 Ďateľ Woody 
08:00 Zajac Bugs a priatelia 08:10 Tom a Jerry 
08:15 Tom a Jerry: Kúzelný prsteň 09:20 Pán 
prsteňov: Dve veže 12:40 Batman začína 15:25 
Harry Potter a Polovičný princ 18:20 Smotánka 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Metanol Skutočný prí-
beh MN 15 (ČR) 2018 L. Vaculík, D. Máj, V. Fridrich, 
M. Finger 00:30 Elita armády 02:30 Metanol 

05:35 NOVINY TV JOJ 06:30 
KRIMI 07:00 NOVINY TV JOJ 07:50 Levia stráž II. 
9/28 08:20 Rýchla rota Chipa a Dala 46 08:50 
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 10:15 Neserte nám 
pestúnku II. 7,8 11:15 Maturitný ples 13:30 Rid-
dick: Kronika temna 16:00 Vtedy na východe 
18:20 MILÁČIKOVO 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
VŠETKO ČO MÁM RÁD 22:35 VŠETKO ČO MÁ ANDER 
RÁD 23:10 Samovražedná misia 01:30 Polterge-
ist 03:20 KRIMI 03:45 NA CHALUPE 

06:40 INUI 06:50 Kniha 
džunglí 07:25 Sammy a jeho priatelia 07:35 Le-
via stráž 08:00 Elena z Avaloru 08:20 Fidlibum 
08:50 Trpaslíci 09:20 Daj si čas 10:20 Park 10:55 
Hudba made in Slovakia 11:15 Čo ja viem 12:50 
Záhady tela 13:50 Krištáľové krídlo 16:10 Slečna 
Marpleová: Nekonečná noc 17:45 Cestou neces-
tou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Sprá-
vy RTVS 20:30 Záhady tela 21:30 Neskoro večer 
22:25 Kolekcia 23:15 Slečna Marpleová: Neko-
nečná noc 00:45 Komisár Montalbano

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:10 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho II. 
07:30 Ďateľ Woody 07:35 Dobrodružstvo s robo-
tom 09:10 Seržant Bilko 10:55 CHART SHOW 13:00 
Na telo 13:30 Stroskotanec 16:45 Dobre vedieť! 
17:50 Autoškola 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Bournov 
odkaz Akčný triler MN 15 (USA) 2012 J. Renner, 
R. Weiszová, E. Norton, S. Keach, S. Glenn. 23:10 
Pomsta v mene syna 01:00 Bournov odkaz 03:10 
Pomsta v mene syna 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:25 NOVINY TV JOJ 06:20 
KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:40 Levia stráž 
08:15 Ihrisko 2 10:20 REŠTART 11:45 James Bond: 
Jeden svet nestačí 14:35 Rodičovský manuál 
16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 22:45 
N.W.A.: Čierni s názorom Americký životopisný 
hudobný film. MN 18 2015 Jason Mitchell, Corey 
Hawkins, Ó Shea Jackson Jr. 02:00 Za nepriateľ-
skou líniou: Tajná misia 03:50 DEDIČSTVO 5  

06:00 Správy RTVS „N“ 07:30 
Sammy a jeho priatelia 08:05 Elena z Avaloru 
08:30 Zázračný ateliér 08:55 Nech žije deduško 
09:30 Autosalón 10:00 Americké národné parky 
11:00 Slovensko v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 
Občan za dverami 13:45 Poirot: Dvadsaťštyri droz-
dov 15:30 Zlaté časy 16:35 Drevená dedina 18:15 
Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 
Strážmajster Topinka 21:20 Žena, ktorá sa vracia 
23:00 Poirot: Dvadsaťštyri drozdov 23:50 Poirot: Byt 
na treťom poschodí 00:40 Drevená dedina 

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 1.2.2019 SOBOTA 2.2.2019 NEDEĽA 3.2.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP NA 
SOBOTNÝ 

VEČER

2.2.2019 20:30 
METANOL
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práca

Chcete si podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera PP medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PP 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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, PP zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na 2. strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

TATRAMAT QUASAR a.s.
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Platové podmienky sú stanovené podľa Vašej zručnosti a šikovnosti. 
Prax v obore výhodou.

Info: tq@tq.sk ¦ 052/71 27 300 ¦ všetko potrebné nájdete na našej webovej stránke: 

Zaoberáme sa výrobou hliníkových odliatkov pre medzinárodné spoločnosti.
Cieľom našej firmy je zviditeľniť sa na trhu práce a poskytnúť Vám prijateľné podmienky a istotu práce.

tq

HĽADÁME DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU ŠIKOVNÝCH PRACOVNÍKOV
ÚDRŽBÁR strojov a zariadení

OBSLUHA vysokotlakých liacích strojov,

FRÉZAR/SÚSTRUŽNÍK/BRÚSIČ

Vzdelanie minimálne absolventov SOŠ resp.
(SOU) bez maturity technického zamerania.
-  základná zložka mzdy 3,5 EUR/hod. brutto
+ príplatky a prémie od 1,10 EUR/hod.

Vzdelanie minimálne SOU, SOŠ elektrotechnické.

Vzdelanie minimálne absolventov SOU.

-  základná zložka mzdy 4,3 EUR/hod. brutto
+ príplatky a prémie od 1,10 EUR/hod.

-  základná zložka mzdy 4,3 EUR/hod. brutto
+ príplatky a prémie od 1,10 EUR/hod.

Stavebná firma

HĽADÁ
ŽELEZIAROV
do panelárne
v Nemecku.

TPP + od 2200€/mes.
v čistom............................

0907 736 115 45
-0

03
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Farma Toporec
prijme do zamestnania

Ubytovanie zabezpečené. Plat 800 eur + prémie

BAČU A CHOVATEĽA
OVIEC
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PRÍJMEME 

DO HOTELA V STAROM SMOKOVCI 

Hlavný pracovný pomer + stravné lístky, 
mzda 3,40 €/hod.
V prípade záujmu volajte

0915 576 470 
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08

BRIGÁDA
roznášanie novín

 POPRADSKO
HĽADÁME KOLPORTÉRA pre voľné lokality:

distribucia.pp@regionpress.sk, 0907 673 929

Kežmarok Centrum
min. 10,00 Eur brutto za jeden roznos

+ príplatky: väčší počet strán novín, roznos letákov,
náročnosť rajónu...

INZERCIA
0905 338 878

Dôležité
telefónne čísla

(platné na celom Slovensku)

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112
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EDITORIÁL / SLUŽBY

PONÚKAME PRÁCU 
���������
- rôzne odvetvia

- výhodné platobné podmienky
- ubytovanie a doprava zdarma

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

KONTAKT:
������0948 894 998

email: �����������������
web: ��������������� 85
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
��������������������

���������
��������������������
���������������
 ��������������������
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Pomocou páskovej metódy dosiahneme požadovaný
objem a dĺžku vlasov v čase kratšom ako 35 minút.

Ak chcete dlhšie a hustejšie vlasy, napíšte nám.
Vlasy Seamless1 - ten pravý darček pre Vás.

Tel.: 0907 854 644 | www.seamless1.sk

PREDĹŽENIE

RÝCHLA, ŠETRNÁ A BEZPEČNÁ APLIKÁCIA
VLASOV

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk 21.11.2018

inzerujte u nás

Firma LARIX GmbH. príjme do pracovného pomeru
nových zamestnancov.
   (nie sú potrebné skúšky, nutná prax)
   
- práca sa vykonáva 

- práca len  
  (odvody, zdrav. poistenie,rodinné prídavky)
-

- turnusová práca 20/10
- pravidelná výplata v mesiaci
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