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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 40 000 domácností 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

č.8/ 22. fEBRuáR 2019 / 23. ROčNÍK
Len pre 

Vás

NAVYŠUJEME

POČET
VÝTLAČKOV
NA 40.000

Len u nás za rovnaké ceny

Vykroc za prácou k nám!
170 rokov

TATRAMAT–ohrievace vody, Hlavná 1, 058 01 Poprad.
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ˇ

príspevok na závodné stravovanie  príspevok na dopravu
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Ak budeš šikovný hodinový základ môžeš mat vyšší.

kariera@tatramat.sk

ˇ

SERVIS OKIEN
REVÍZIA OKIEN TERMOKAMEROU

LEN 5 eur ZA CELÝ BYT/DOM

Pavol Juščák
www.oknorenova.sk

Info a objednávky:
0902 111 773

Počas revízie Vám termokamerou 
zmeriam tepelné úniky, tesnenia, 
prítlaky aj sklá. Navrhnem spôsob 
opravy, vypočítam cenu a po Vašom 
odsúhlasení opravu zrealizujeme.

OPRAVA OKNA ŠETRÍ VAŠE NÁKLADY!

Teraz je ten NAJVHODNEJŠÍ ČAS si dať
skontrolovať Vaše okná TERMOKAMEROU!

ZARUČUJEM VYSOKÚ ODBORNOSŤ,
KVALITU A VAŠU SPOKOJNOSŤ!
UŽ 6 ROKOV SA VENUJEME
VÝLUČNE SERVISU.
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NAJNIŽŠIE 
CENY 

V POPRADE

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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SNP 145 (oproti BILLE)
SVIT  |  0948 906 102

NAJVÄČŠÍ VÝBER
POMNÍKOV
NA SLOVENSKU

...LACNO A KVALITNE...

WWW.KAMENARSTVOSVIT.SK
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K A M E N Á R S T V O

0915 893 966 ¦ 052/776 82 45 ¦ 0905 426 189
www.idstone.sk

ID STONE s.r.o.

PRIEMYSELNÝ AREÁL POPRAD - VÝCHOD
)

 

INZERCIA
0905 338 878
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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
Máte plastové okná a prefukuje Vám?
Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:  0950 276 839
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OBHLIADKA TERMOKAMEROU
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FRÉZOVANIE a 
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD

   komínov

   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

   komínov

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

VÝSTAVBA RD na kľúč
REKONŠTRUKCIE
rod. domov, bytov,

bytových jadier, a iné
stavebné činnosti ...

ZATEPĽOVANIE
info: 0902 60 73 75
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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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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

Ráno hrkútajú hrdličky, z krovia, 
v ktorom sa v zime skrývali túlavé 
mačky sa ozýva najrôznejší štebot, 
objavujú sa prvé snežienky a bah-
niatka. Viem, je ešte február a jar má 
byť ešte kdesi mesiac preč. Ale – cítiť 
ju. Tento rok mimoriadne silno. Tak, 
ako jar pred tridsiatimi rokmi, i tú 
oveľa skoršiu z konca šesťdesiatych 
rokov. Teda, jari našich nádejí. Stále 
nenaplnených. Odborníci varujú, že 
môže prísť ešte mráz a nielen ten „z 
Kremľa“. 

Hoci, aj jeho dych akosi obchá-
dza naše končiny najmä vtedy, keď 
sa rozhoduje o vážnych veciach. 
Takže tešme sa, ale opatrne. Príliš 
prívetivá a najmä skorá jar, ktorá 
prichádza v zime, môže naozaj napá-
chať veľa škôd. V každom prípade už 
podvečerné prechádzky prestali byť 
„nočné“ a svetlo pribúda. Zatiaľ to 
astronomické, ale aj to poteší. „Kvetu 
kvitnúť nezakážeš: prekvitá, kvitne 
kvietok, krásna jar keď zavíta; jar je 
dievča, kvet je láska...“ Básnik Petőfi 
Sándor v preklade Jána Smreka. Áno, 
kvetu kvitnúť nezakážeš! To platí pre 
všetkých, v ktorých driemu takéto a 
im podobné nadpozemské ambície.

Na druhej strane – je dobré vrátiť 
sa k múdrosti predkov, najmä v také 
dni, akými je aj Matej (24. 2.). V našej 
ľudovej kultúre sa tento deň spájal s 
neúspechom a nešťastím. Nemala sa 
začínať žiadna práca, lebo by nedo-

padla dobre. Vôbec sa nesmelo šiť, 
priasť a tkať. Drotári a iní vandrov-
níci si tiež v tento deň nezačínali 
svoje potulky po svete. Vajíčka, ktoré 
sliepka alebo hus zniesla na Mateja 
sa nesmeli podsádzať, lebo sa z nich 
mali vyliahnuť nepodarky - matejča-
tá. 

V ten deň znesené vajíčka gazdi-
né radšej zahodili cez plot alebo ich 
dali žobrákom.  No zároveň hospo-
dári a ovocinári považovali Mateja za 
patróna dobrej úrody. Preto v ten deň 
chodili do sadov a záhrad a snažili sa 
prebudiť ovocné stromy zo zimného 
spánku. Potriasali ich alebo klopali 
na ne varechou. Ak na Mateja bolo 
počuť hlas škovránka, gazdovia už 
mohli vyťahovať pluhy. Ak v ten deň 
pršalo, mali sa urodiť zemiaky, ak 
mrzlo, malo sa dariť pohánke. 

Aj pranostiky pripisujú Matejovi 
dôležitú úlohu. Jeho deň mal zname-
nať koniec zimy a priniesť čerstvý zá-
van jari. Ak bol chotár ešte v bielom 
kožuchu, Matej mu ho mal vyzliecť. 
Takže ak máte zimy dosť, 
tešte sa. Matej totiž ľady 
láme. Ale pozor, ak ich 
nenájde, tak ich ešte na-
robí... 

Pekný týždeň!

Že by tu už bola?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 338 878

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
Objednávky na tel. č.: 052/776 73 59, 052/776 73 60, 0911 952 229

Informácie: Pondelok - Piatok : 8.00 do 15.00 hod.

Prijíma objednávky na:
 kurčatá brojlere
 jednodňové
 kurčatá brojlere okolo 1 kg
 morky  7-týždňové
 nosnice 6-16 týždňové
 kačky, husi  a husokačky
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HYDINA KUBUS s.r.o.
VEĽKÝ SLAVKOV 290

SKLENNÍKY
DO VAŠEJ ZÁHRADY
info: 052/ 776 39 40

0907 909 473
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kontakt:
0911 566 814 – Marco ROSSI

Garsónka v Poprade 

  PLATBA V HOTOVOSTI

1 izbový byt v Poprade 

  PLATBA V HOTOVOSTI do 45.000 EUR

2 izbový byt v Poprade

  PLATBA V HOTOVOSTI do 70.000 EUR

Pozemok v okolí Popradu

Pre konkrétnych klientov
:

kancelária: POPRAD, Dostojevského 23 (vedľa UTÓPIE)

www.savonareality.sk 
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Chcete si podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera PP medzera
Číslo rubriky medzera 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PP zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

dôveru morálku
BohumilaTauchmannová Záborská

kandidátka na prezidentku SR
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WBA PD na úspešné
developerské projekty

v Malom Slavkove
a Veľkej Lomnici prijme

so skúsenosťami
s developerským

projektom
Kontakt:

branislav.kuc@wbapd.eu

STAVBYVEDÚCEHO

LETÁKY
0905 338 878

VIZITKY
0905 338 878
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BYTY/PREDAJ

» Predám dva 6 á po-
zemky, rozmer jedného je 
22mx28m. V obci M.Kiar 1 
km od Margita Ilona. Voda, 
plyn,el. sú dostupné. Cena: 
15000 e. Poz. je možné kú-
piť aj spolu 44m x 28m s 
dvoma prístupovými ces-
tami. Cena spolu 28 t. e. 
Pozemok je v súkromnom 
vlastníctve fyzickej osoby. 
0918495956
» Predám 6,5 árový po-
zemok v Tlmače-Lipníku. 
Šírka pozemku cca 20m.
prístup na pozemok z ve-
rejnej komunikácie. Cena: 
15000. Pozemok je v súk-
romnom vlastníctve fyzic-
kej osoby.Dohoda možná. 
0918495956

REALITY/INÉ

» KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908 
532 682 
» Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov
a vodomerné plastové 
šachty. Cena od 650 €. Do-
veziem, osadím,
vykonám aj tlakovú skúš-
ku. T.č.: 0905 925 991

zahrada a zverinec
» Predám šteniatko fenku 
hrubosrstý jazvečík 4 me-
sačné cena 20 eur. Kontakt 
0907122762

» PREDÁM ÚPLNE NOVÚ 
NEROZBALENÚ ELEKTRO KO-
LOBEŽKU, PREDNÉ A ZADNÉ 
SVETLÁ,SEDADLO, KOŠÍK,30 
KM RÝCHLOSŤ,NABÍJAČKA. 
480EUR PP. 0902189950
» Predám herný notebo-
ok MSI GT62VR 6RD, v top 
stave aj s batohom. 1200 
eur. Notebook - Intel Core 
i7 6700HQ Skylake, 15,6“ 
1920x1080 IPS antireflexný,
RAM 16GB DDR4, Windows 
10 Home. 0908 512 443

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

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

www.regionpress.sk

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    
16 ZOZNAMKA    
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 +421 911 313 632
info@axaproperty.sk
www.axaproperty.sk

79
-0

00
2

Presne pred rokom Slovenskom 
otriasla správa o vražde dvoch mladých 
ľudí. Hlboko ma zasiahla, tak ako kaž-
dého normálneho človeka. Vedeli sme, 
že mocenské štruktúry v réžii Smeru 
sú prehnité skrz naskrz, slúžia „našim 
ľuďom“, ktorí si z krajiny urobili svoju 
dojnú kravu. Ale posledných 10, možno 
15 rokov sme žili v tom, že predsa len sú 
nejaké hranice – a ich prekročenie sme 
si nedokázali vôbec predstaviť.

Toto sa pred rokom zmenilo. Preto 
vražda dvoch nevinných ľudí tak veľ-
mi šokovala celé Slovensko. Prvotný 
šok sa postupne pretavil do masových 
protestov, najväčších od roku 1989 - a 
tie napokon z vlády vyhnali najskôr R. 
Kaliňáka a potom aj R. Fica. Zaslúžene, 
pretože práve oni dvaja mali najlepšie 
informácie, čo sa v našom štáte deje. 
Vedeli, že sa Kočner vyhrážal Kuciakovi 
a zamietli to pod koberec. A čo je ešte 
horšie, celé roky Kočnera a jemu po-
dobných kryli cez svojich ľudí v polícii, 
na prokuratúre a dopustili, že najväčší 
gauneri boli beztrestní. Papalášska 
politika „naši ľudia na prvom mieste“ 
viedla až k vražde Martiny Kušnírovej 
a Jána Kuciaka, ktorý tieto praktiky od-
vážne odhaľoval. 

Aj preto sú nechutné všetky sna-
hy R. Fica občianske protesty bagate-
lizovať, očierňovať ich organizátorov a 
útočiť na najnižšie ľudské pudy. Pretože 
Fico síce stratil premiérsky post - ale 

Martina a Ján prišli o to najcennejšie: 
prišli o život, ktorý im už nikto nevráti. 
Vražda je červená čiara a Fico s Kaliňá-
kom dopustili, že tí, ktorých kryli, ju 
prekročili. V tejto optike sú všetky Fico-
ve, Kaliňákove, Gašparove či Glváčove 
boliestky trápne a bezvýznamné. 

Slovensko sa za posledný rok 
veľmi posunulo. No stále tu vládne 
korupcia, nespravodlivosť a šikovní 
ľudia húfne opúšťajú krajinu. Preto je 
veľmi dôležité, aby sa slušní ľudia zom-
kli. Aby sme naše Slovensko spoločne 
ubránili proti extrémom a arogancii 
moci.

Najsilnejšia veta minulého roka 
zaznela z úst sestry Jána Kuciaka: “Guľ-
ku do srdca dostala celá naša rodina a 
všetci sme tak trochu zomreli.” Nad-
chádzajúce prezidentské voľby sa ko-
najú v čase pred Veľkou nocou, ktorá je 
v našej kresťanskej kultúre symbolom 
nového začiatku. Či sa stanú začiatkom 
znovuzrodenia našej spoločnosti je te-
raz v rukách každého z nás.

Takto pred rokom

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SRý p
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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

Nedostávate vaše 
obľúbené noviny 
do schránky?
Napíšte nám do redakcie
popradsko@regionpress.sk
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LETÁKY
0905 338 878

VIZITKY
0905 338 878

INZERCIA
0905 338 878

ÚVER NA PODNIKANIE
pre všetkých SZČO
aj opatrovateľky
v Rakúsku

0948 126 350
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www.eurouver.eu
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PÔŽIČKY
na čokoľvek

- zamestnaným, dôchodcom
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Aktuálne vydanie
nájdete na:

www.regionpress.sk/
vydavatelstvo/aktualne-cislo/

TEST  ZDRAVIA
Biorezonančné vyšetrenie celého tela

www.alternamedica.estranky.sk

Na vyšetrenie je potrebné
sa objednať: 0907 922 021

Dospelý   15 eur,
Deti            8 eur/ do 6 r. predškoláci/
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TEST PREBIEHA NA NAJMODERNEŠÍCH 
PRÍSTROJOCH

 systém NLS Diacom lite freq, podobne ako pri MR
 vhodný pre chorých, zdravých /prevencia/
 zisti stav a povahu ochorenia
 čo Váš organizmus potrebuje 
 bezbolestné a vhodné aj pre deti
 testuje sa na úrovni fyzickej aj psychickej

TESTUJU SA VŠETKY ORGÁNY  
+  trvá 60-90 min., výsledky ihneď
+  test patogénov, alergii, potravin,vitamínov
+  poradňa výživy /stravovanie/

Vyšetrujeme v čase:
Po - Ne  |  7:30 - 18:00

WWW.REGIONPRESS.SK

WWW.REGIONPRESS.SK

0905 338 878

ZVÝŠTE SI
KÚPNU

SILU
INZERCIOU 

Redakcia
POPRADSKO
0905 338 878

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v naších novinách

0905 338 878
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VIAC INFO NA WWW.AQUASPAGANOVCE.SK
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Otvorené: PO - NE 10:00 hod. - 19:00 hod.
Kontakt: 052/7733617, 0917 123 453

PONÚKAME VAŇOVÝ KÚPEĽ V MINERÁLNEJ VODE
/účinný pri liečbe pohybového ústrojenstva/

A RÔZNE MASÁŽE, ZÁBALY
A BANKOVANIE.

Milí priatelia, Vláda hovorí o tom, 
že sa máme najlepšie za celú históriu 
Slovenska. Ja vravím, že kradne sa 
najviac za celú históriu Slovenska 
a bežní občania sa majú horšie. 

Je do neba volajúce, že vláda dá 
800,000,000 € za mýtny systém, 
ktorý nefunguje a 1,600,000,000 € 
za stíhačky, ktoré sú nám nanič. 
Zase sa pár ľudí nabalilo na úkor nás 
všetkých. Takýchto nezmyselných a 
pre mňa pofi derných výdajov štátu 
je niekoľko, no iba tieto dva výdaje 
robia dokopy 2,4 miliardy €, čo by 
stačilo na navýšenie dôchodku 
pre každého seniora a invalida o 
100 eur mesačne.

Áno, hovorím to preto, lebo naj-
horšie sa na Slovensku majú dô-
chodci a invalidi. Priemerný dô-
chodok je okolo 450 €, z čoho 230 
ide na prevádzku domu (energie a 
drobné opravy), 10 telefón, 60 lieky, 
60 drogéria (pracie prášky, čistiace 
prostriedky a kozmetika) a dôchod-
ca reálne žije z 90€ na mesiac, čo sú 
3€ denne. Raňajky, obed a večera 
dokopy za 3 €, to je veru „prospe-
rita“.. A to nehovorím o cca 100,000 
občanoch, ktorí žijú z menej ako 300€ 
mesačne. Keď sa stane niečo nepred-
vídateľné (napr.vážna choroba), tak 
si musí dôchodca požičať od rodiny 
alebo od úžerníckych splátkových 
spoločností, lebo banka dôchodcovi 

nepožičia. Aj preto je na Slovensku 
22 tisíc ľudí s exekúciou len vďaka 
Kiskovým splátkovým fi rmám, čo je 
pre predstavu taký počet obyvateľov, 
ako žije v meste Pezinok alebo Vra-
nov nad Topľou. Takého máme teraz 
prezidenta, slniečkára, ktorý napá-
chal veľa škody svojim podnikaním a 
ešte viac škody svojím nič nerobením 
v prezidentskom paláci. 

Ak si znovu zvolíte slniečkára 
(Mistrík alebo Čaputová), resp. pri-
takávača vládnej koalície (Šefčovič), 
nič sa pre vás nezmení.

Ja vám, milí občania, naopak sľu-
bujem, že ako prezident NEDOVO-
LÍM rozkrádanie štátu a budem 
robiť všetko preto, aby ušetrené 
peniaze išli dôchodcom a inva-
lidom. Nieje predsa normálne, že 
niekto celý život tvrdo pracuje a musí 
trieť biedu, pričom politici rozkráda-
jú náš štát.

Som bojovník, ktorý sa riadi prá-
vom a doteraz nikdy neprehral. Ani 
v boji o lepší život dôchodcov nepre-
hrám, lebo vo funkcii musí prezident 
byť prezidentom všetkých občanov.

HARABIN: Pre našich (starých) rodičov

Štefan Harabin
čianský kandidát 
na prezidenta SR

byť prezidentom všet
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Vinou vlády opäť zdraželi potraviny. 
Tentokrát rekordne

» Eduard Heger
 tieňový minister financií a hospodárstva

Vláda sa mi-
nulý rok roz-
hodla, že zave-
die novú daň z 
potravín. Sú to 
opäť ďalšie penia-
ze, ktoré vyberie 

ľuďom z peňaženiek. Nestačí, že kvôli 
jej zlému vládnutiu rastú ceny energií, 
kvôli ktorým sa zvyšujú ceny. Veď Slo-
váci opäť zohnú chrbát.

V hnutí OĽANO sme od začiatku 
hovorili, že tento nápad je zlý a že 
naň doplatia ľudia vo forme zvýše-
ných cien. Čo je ešte horšie, najviac na 
to doplatia tí, ktorých príjem je nižší, 
lebo práve oni minú väčšiu časť svojho 
platu na potraviny a veci do domác-
nosti. 

Ministerstvo financií naše slová 
začiatkom februára potvrdilo. Sami 
hovoria, že potraviny v januári zdraže-
li oproti decembru o 3 % a dodávajú, 
že za tretinu tohto nárastu môže daň 
z potravín. Hoci potraviny dražejú v 
januári každý rok, tento rok narástli 
rekordne. Najviac za posledných 13 
rokov. Zdražovanie však neskončilo, 
lebo ešte tri reťazce tento odvod platiť 

nemusia. Ich účtovný rok začína za-
čiatkom marca a tak sa môžeme pri-
praviť, že ceny porastú aj v nich. 

Súčasnej vláde absolútne nezá-
leží na obyčajných ľuďoch, čo jasne 
dokazuje aj tento príklad. Každý rok 
siaha ľuďom hlbšie do vrecka. Ak by 
vláda chcela naozaj pomôcť farmárom 
a potravinárom, neťahala by peniaze 
od ľudí formou dane z potravín.

Mohla by urobiť to, čo už dlho 
navrhujeme. OĽANO dlhodobo pre-
sadzuje názor, že farmári musia dostať 
peniaze, ktoré im za obrábanú pôdu 
patria. Vláda musí spravodlivo preroz-
deľovať eurodotácie a hlavne nesmie 
buzerovať farmárov a potravinárov 
nezmyselnými povin-
nosťami. 

Keď bude naše 
hnutie súčasťou 
vlády, spravíme zo 
Slovenska úspešnú 
krajinu, v ktorej budú 
ľudia radi žiť. Rov-
nako aj ich deti 
a vnúčatá.

PREČO REKLAMNÁINZERCIA U NÁS?

popradsko@regionpress.sk
0905 338 878

 Patríme medzi najčítanejšie týždenníky
 Poskytujeme riešenia, ktoré fungujú
 Zvyšujeme konkurencieschopnosť
 Šetríme starosti
 Sme kreatívny a vieme počúvať

popradsko.sk
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Správca bytových domov
EKONOMIKA A REALITY S.R.O.

2

EKONOMIKA a REALITY, s.r.o. vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE NA OPRAVU
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Okennárska firma
hľadá do zamestnania

TELEFONICKÚ
OPERÁTORKU
plat od ��� eur�mes.
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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
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Spoločnosť Pfei�er SK s.r.o. 
prijme do svojho tímu

Strojník - 7 € / hod. ( brutto)
Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam. 

( + ubytovanie, cestovné a diéty) 
Výkon práce: územie SR. 

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

 0908 234 961, �lipovicova@pfei�ersk.sk

Prijmeme
skladníkov/čky

na TPP vo Veľkej Lomnici
Prax na VZV potrebná min.1 rok

Práca na tri zmeny 
4,20€/hod.
+ 4€ stravný lístok

na prácu je potrebný VZV preukaz
Pre viac info volať
0948 732 714

Mahax Slovakia, s.r.o.
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Prijmeme
zásobovačov/čky

výroby
na TPP vo Veľkej Lomnici

Práca na tri zmeny 
3,65€/hod.

+ 4€ stravný lístok
Prax potrebná min.1 rok

Pre viac info volať
0948 732 714

Mahax Slovakia, s.r.o. 23
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Dôležité
telefónne čísla

(platné na celom Slovensku)

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk
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MUŽOV AJ ŽENY NA POZÍCIU

LISÁR/LISÁRKA
�OBSLUHA LISU, LISOVANIE GUMY�

�520€/MES. + 0,12€/HOD. + 0,90€/HOD. 
+ 0,09€/HOD. + PRÍPLATKY�

MIESTO PRÁCE: DOLNÉ VESTENICE

� MONTÁŽNIK 
�SKLADANIE A MONTOVANIE SKRÍŇ�

�650€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€ 
+ 50€ + PRÍPLATKY�

� ELEKTROMONTÁŽNIK
�704€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€ 

+ 50€ + PRÍPLATKY�
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE FIRMA
Kontakt: 0918 493 960

mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME:

09
-4
0

������������������������
www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
��������������������
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Kontakt: 0911 717 775 • recepcia@hoteleuforia.sk
• Domáca kuchyňa • Krásny výhľad na Výsoké Tatry • Wellness • Pet friendly •

Ponúkame prácu na pozíciu 

na rôznych projektoch v Nemecku.
Skladanie a zváranie konštrukcií.

- prax v odbore
- vlastné auto výhodou

- stabilnú a dlhodobú prácu na HPP

- cesta a ubytovanie hradené

- pracovný odev

 

,  alebo 
e-mailom na 

Mzda:
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO
CELOSLOVENSKOU
INZERCIOU
v našich
novinách

kosicko@regionpress.sk

Základné informácie:

periodicita: týždenník, náklad: 1 300 000 výtlačkov,
vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava,
distribúcia: bezplatne do domácností v SR vlastnými kolportérmi,
umiestnenie: Oplatí sa! vychádza ako špecializovaná edičná strana
na obálkovej zadnej strane novín v rámci vydavateľských titulov
spoločnosti REGIONPRESS, s.r.o.

je príloha najčítanejšej
siete regionálnych novín
REGIONPRESS s dosahom
na viac ako 1,5 mil.
domácností v SR.

Prináša užitočné
informácie pre čitateľov
o najlepších obchodných
ponukách týždňa,
ktoré sa prevažne orientujú
na zákazníkov v slovenských
domácnostiach.

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk
VEĽKOSŤ INZERÁTU 49,5 X 61,5 mm
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v počte
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