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ÚVER NA PODNIKANIE
pre všetkých SZČO
aj opatrovateľky
v Rakúsku

0948 126 350
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www.eurouver.eu

Vykroc za prácou k nám!
170 rokov

TATRAMAT–ohrievace vody, Hlavná 1, 058 01 Poprad.
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príspevok na závodné stravovanie  príspevok na dopravu
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Ak budeš šikovný hodinový základ môžeš mat vyšší.

kariera@tatramat.sk
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NAJVÄČŠÍ VÝBER
POMNÍKOV NA SLOVENSKU
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ČISTENIE A MAĽOVANIE    
      VŠETKÝCH DRUHOV STRIECH         PORADENSTVO

OSOBNÁ

PREHLIADKA

A CENOVÁ

KALKULÁCIA

ZDARM
A VÝŠKOVÉ PRÁCE
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Odborný orez
ovocných stromov a krov

0907 646 356
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VÝSTAVBA RD na kľúč
REKONŠTRUKCIE
rod. domov, bytov,

bytových jadier, a iné
stavebné činnosti ...

ZATEPĽOVANIE
info: 0902 60 73 75
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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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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
)

 

a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     
NA STRANE  č. 8

PREDAJ 
SLIEPOK 

OD 4.3. 2019
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Len pre 
Vás

NAVYŠUJEME

POČET
VÝTLAČKOV
NA 40.000

Len u nás za rovnaké ceny



PP19-09 strana- 2

2
REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE

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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PR MONT - klampiarska výroba, s.r.o.
Továrenská 2285/12, Poprad - Stráže
telefón: 052/ 776 39 40, 0907 909 473

SKLENÍKY
DO VAŠEJ ZÁHRADY

Automatické
otváranie
okien 45 €

Výplň lexan*
nerozbitný
( nie sklo)

Možnosť 
objednania
na mieru
cena 75 € / m2

Profil pozinkovaný
možnosť výberu farby

* lexan 4,5 mm
   2UV jednokomorový
   priehľadný, výborné
   tepelnoizolačné
   vlastnosti
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KVALITA                     JEDNODUCHOSŤ                  ODOLNOSŤ

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

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

Jej predkovia kedysi dávno žili v 

dedinke Kovarce nachádzajúcej sa ne-
ďaleko Topoľčian.

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

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

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

Ďakujem za 
pochopenie, pre-
žite pekné chvíle!

Úprimnosť nebýva ľahká

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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INZERCIA
0905 338 878

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
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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

KVALITNÝ SERVIS OKIEN
-  servisná údržba okien
-  výmena tesnenia a skiel
-  oprava kovania
-  nastavenie okien www.oknorenova.sk

Info a objednávky:  Pavol Juščák, 0902 111 773

NAJNIŽŠIE CENY V POPRADE
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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

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.

www.stavebniny-zamagurie.sk

ŠTRKY, PIESKY,
STAVEBNÝ MATERIÁL

Ekospol Recycling, s.r.o. LEVO

ekospol.poprad@gmail.com

0918 391 621

PREDAJ:
LETÁKY

0905 338 878

VIZITKY
0905 338 878
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auto moto
» Predám: Toyota Auris, 
rv02/2011, 1,6 valvematic, 
97kw, výborná spotreba,  k 
autu letné aj zimné pneu 
na elektrónoch originál 
Toyota. Zachovala,  serviso-
vaná,  1. majiteľ. Cena doho-
dou. Tel.0944 383 151

» Kúpim Jawu 90, 175, 250, 
350 a CZ 125,150,175,250 aj 
nepojazdné. 0949505827

domy predaj
» Predám starší dom v Rat-
kovej čiastočne opravený T 
0910329782

REALITY

» 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 skúšku. T.č.: 
0905 925 991

zahrada a zverinec
» Kúpim jelenie paro-
žie za najlepšiu cenu! 
0944132200

» 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

RÔZNE/INÉ

hladam pracu

zoznamka

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 11.

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    

dôveru morálku
BohumilaTauchmannová Záborská

kandidátka na prezidentku SR
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 +421 911 313 632
info@axaproperty.sk
www.axaproperty.sk
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PÔŽIČKY
na čokoľvek

- zamestnaným, dôchodcom
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inzerujte u nás
0905 338 878

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

regionpress.sk

INZERCIA
0905 338 878
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všetkým organizáciám, firmám a jednotlivcom, ktorí v minulosti darovali 

všetkým organizáciám, firmám a jednotlivcom, ktorí v minulosti darovali 

Vláknina predstavuje tú časť rastlin-
nej potravy, ktorú telo nedokáže vstrebá-
vať a je odolná tráveniu a vstrebávaniu. 
Je tak dôležitá, že jej nedostatok v  stra-
ve priamo súvisí s  výskytom mnohých 
ochorení od srdcovocievnych, cez meta-
bolické až po nádorové. Hlavným zdro-
jom sú obiloviny, strukoviny, zelenina, 
ovocie a zemiaky a výrobky z nich. Vlák-
nina sa prakticky nezmenená dostáva 
tráviacim traktom do hrubého čreva. Nie 
je využitá v  tenkom čreve, čo je hlavné 
miesto na vstrebávanie živín. V hrubom 
čreve je úplne alebo čiastočne fermento-
vaná pôsobením črevných baktérií.  Po 
chemickej stránke ide hlavne o zložené 
cukry, polysacharidy a oligosacharidy.

Rozdelenie vlákniny:
-

mentácie. Nachádza sa v ovocí, zelenine, 
strukovinách, v  ovsi a  ovsených vloč-
kách.

Vyskytuje sa  v  pšeničných a kukurič-
ných otrubách, celozrnných obilovinách 
(jačmeň, bulgur, nelúpaná ryža), v ce-
lozrnnej múke a výrobkoch z nej, ako je 
celozrnný chlieb, celozrnný kuskus, ce-
lozrnné cestoviny.

Úlohy vlákniny:
Vláknina podporuje trávenie a  správ-
nu činnosť celého tráviaceho traktu a 
pravidelné vyprázdňovanie. V  procese 
fermentácie vznikajú krátke mastné ky-
seliny, ktoré sú zdrojom energie pre bun-
ky hrubého čreva, vytvorená kyselina 

maslová má aj ochrannú úlohu pre ich 
povrch. Vzniknuté vnútorné prostredie 
má priaznivý vplyv na prirodzené mik-
roorganizmy, znižuje sa onkogénna ak-
tivita v hrubom čreve a tým pôsobí pre-
ventívne proti nádorom hrubého čreva. 
Vláknina je schopná viazať aj na niekto-
ré toxíny a chrániť telo pred ich účinkom. 

Pri dostatočnej prítomnosti vlák-
niny v  strave sa pomalšie vstrebávajú 
jednoduché cukry, menej kolíše hladina 
krvného cukru, čo má význam pre dia-
betikov. Vláknina je účinná v  preven-
cii vzniku srdcovo-cievnych ochorení, 
žlčníkových kameňov, znižuje hladinu 
cholesterolu v  krvi. Tým, že viaže na 
seba vodu, má vysoký sýtiaci efekt a   
bráni vzniku obezity a  je samozrejmou 
súčasťou redukčných diét. Podmienkou 
je dostatok príjmu tekutín, tak je dosiah-
nutý pocit sýtosti a regulovaný ďalší prí-
jem stravy.

Západný štýl stravy -
dielom priemyselne spracovanej stravy 
a významným podielom polotovarov, je 
príkladom nedostatatku vlákniny. V sú-
časnosti jej konzumujeme 
približne polovicu, nie-
kedy menej, ako by sme 
mali. Preto cielené pridá-
vanie vlákniny do stravy 
je nevyhnutné.

Vláknina - nepostrádateľná súčasť stravy I

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

metabolizmu a výživy

zalomeny clanok-fITcubator2

2
ZAUJALO NÁS

Svetovo unikátny projekt

V popradskom (f)ITcubatore vznikol 
projekt Cviker, presadil sa už aj v USA
Aplikáciu pod názvom Cviker za-
čali realizovať na pôde startup 
centra s podporou Slovak Smart 
City Cluster (SSCC) a mesta Poprad 
ešte v roku 2017.  

Zhruba pred rokom a pol sa do tejto 
výzvy pustili Popradčania Ján Hrončák 
a Martin Rapoš. Druhý z menovaných 
na tlačovej konferencii v utorok (26. 2.)
v Poprade uviedol, že v noci na stredu 
im potvrdil kontrakt veľký americký in-
vestor a budú tak vizualizovať výstavbu 
celého mesta, kde sa má presťahovať ve-
denie Amazonu. „Ide o 3D vizualizáciu 
urbanistického plánovania, ktorá na zá-
klade použitia rozšírenej reality umožňu-
je vizualizovať budovy. Ľudia sú schopní 
vďaka tejto aplikácii vizualizovať domy, 
mosty alebo rôzne stavebné zmeny v re-
álnom priestore a v skutočnej veľkosti. 
Pričom vám k tomu úplne stačí smartfón 
alebo tablet,“ vysvetlil Rapoš. Dodal, že 
túto platformu poskytli niekoľkým slo-
venským mestám, ako Poprad, Bratisla-
va či Banská Štiavnica, zadarmo.  

Podľa predsedu SSCC Igora Wzoša 
sa samosprávy často stretávajú s ne-

spokojnosťou občanov, ak sa má v ich 
blízkosti postaviť nová stavba, ihrisko 
alebo garážový dom. „Táto nespokoj-
nosť sa najčastejšie pretaví do petície  
v čase, keď sú už vydané všetky rozhod-
nutia. Ak by všetkým týmto procesom 
predchádzala vizualizácia v podobe 
rozšírenej reality priamo na mieste, kde 
sa má objekt postaviť, tak by si ju všetky 
strany mohli pozrieť ešte v čase pred vy-
daním všetkých povolení,“ konštatoval 
Wzoš s tým, že by vďaka tomu bol čas 
komunikovať sporné otázky, napríklad 
z tohto pohľadu sa aplikácia Cviker 
stáva komunikačným nástrojom, ktorý 
zvyšuje participáciu občanov na roz-
hodovaní. „Čo sme predtým videli iba  
v urbanistických plánoch, teraz vidíme  
v reálnom priestore. Tu som pochopil 
možnosti, čo všetko nám vie virtuálna 
realita priniesť. Ako vieme tento nástroj 
použiť v územnom plánovaní, ako ho vie 
využiť mesto, obyvateľ či firma. Vzniká tu 
nová možnosť komunikácie medzi mes-
tom a občanmi,“ dodal Wzoš.

Podľa slov Jána Hrončáka im spolu-
práca s vtedajším vedením mesta otvo-
rila brány do sveta. V tom čase sa pri-

hlásili aj do súťaže, ktorú vyhlásil Úrad 
podpredsedu vlády SR pre investície  
a informatizáciu. Jednou z podmienok 
pritom  bolo, že projekt musí byť pod-
porovaný a aplikovateľný na úrovni 
samosprávy. Mesto Poprad v roku 2017  
so startupistami tak podpísalo memo-
randum o spolupráci, súťaž vyhrali  
a vďaka tomu sa dostali do Ameriky, 
kde strávili tri mesiace.

„Projekt Cviker je príkladom, ako sa 
vďaka pomoci štátu môže malá lokálna 

firma s dobrým nápadom a koncepciou 
stať dôležitým hráčom na globálnom 
trhu,“ uviedol podpredseda vlády SR  
pre investície a informatizáciu Richard 
Raši (Smer-SD). Podľa neho malým  
a stredným podnikom, často chýbajú 
financie na to, aby vylepšili svoje pro-
dukty a našli investorov.  Táto digitálna 
platforma získala finančné prostriedky 
aj od nadácie Slovak American Foun-
dation.        

TASR

Foto: fITcubator (MGR. ELENA SMRIGOVÁ)
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PO-PIA. 08:30 - 17:30
SOB. 08:00 - 12:00

0915 966 912
info@obklad.sk

KOMPLET- POPRAD, s.r.o.
Hraničná ul. 4711 (oproti BILLE), Poprad
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VIAC AKO 10 ROKOV
SKÚSENOSTÍ

Ponúkame pre Vás:

ŠIROKÝ SORTIMENT

WWW.OBKLAD.SK

zalomeny clanok-fITcubator2

2
ZAUJALO NÁS

Svetovo unikátny projekt

V popradskom (f)ITcubatore vznikol 
projekt Cviker, presadil sa už aj v USA
Aplikáciu pod názvom Cviker za-
čali realizovať na pôde startup 
centra s podporou Slovak Smart 
City Cluster (SSCC) a mesta Poprad 
ešte v roku 2017.  

Zhruba pred rokom a pol sa do tejto 
výzvy pustili Popradčania Ján Hrončák 
a Martin Rapoš. Druhý z menovaných 
na tlačovej konferencii v utorok (26. 2.)
v Poprade uviedol, že v noci na stredu 
im potvrdil kontrakt veľký americký in-
vestor a budú tak vizualizovať výstavbu 
celého mesta, kde sa má presťahovať ve-
denie Amazonu. „Ide o 3D vizualizáciu 
urbanistického plánovania, ktorá na zá-
klade použitia rozšírenej reality umožňu-
je vizualizovať budovy. Ľudia sú schopní 
vďaka tejto aplikácii vizualizovať domy, 
mosty alebo rôzne stavebné zmeny v re-
álnom priestore a v skutočnej veľkosti. 
Pričom vám k tomu úplne stačí smartfón 
alebo tablet,“ vysvetlil Rapoš. Dodal, že 
túto platformu poskytli niekoľkým slo-
venským mestám, ako Poprad, Bratisla-
va či Banská Štiavnica, zadarmo.  

Podľa predsedu SSCC Igora Wzoša 
sa samosprávy často stretávajú s ne-

spokojnosťou občanov, ak sa má v ich 
blízkosti postaviť nová stavba, ihrisko 
alebo garážový dom. „Táto nespokoj-
nosť sa najčastejšie pretaví do petície  
v čase, keď sú už vydané všetky rozhod-
nutia. Ak by všetkým týmto procesom 
predchádzala vizualizácia v podobe 
rozšírenej reality priamo na mieste, kde 
sa má objekt postaviť, tak by si ju všetky 
strany mohli pozrieť ešte v čase pred vy-
daním všetkých povolení,“ konštatoval 
Wzoš s tým, že by vďaka tomu bol čas 
komunikovať sporné otázky, napríklad 
z tohto pohľadu sa aplikácia Cviker 
stáva komunikačným nástrojom, ktorý 
zvyšuje participáciu občanov na roz-
hodovaní. „Čo sme predtým videli iba  
v urbanistických plánoch, teraz vidíme  
v reálnom priestore. Tu som pochopil 
možnosti, čo všetko nám vie virtuálna 
realita priniesť. Ako vieme tento nástroj 
použiť v územnom plánovaní, ako ho vie 
využiť mesto, obyvateľ či firma. Vzniká tu 
nová možnosť komunikácie medzi mes-
tom a občanmi,“ dodal Wzoš.

Podľa slov Jána Hrončáka im spolu-
práca s vtedajším vedením mesta otvo-
rila brány do sveta. V tom čase sa pri-

hlásili aj do súťaže, ktorú vyhlásil Úrad 
podpredsedu vlády SR pre investície  
a informatizáciu. Jednou z podmienok 
pritom  bolo, že projekt musí byť pod-
porovaný a aplikovateľný na úrovni 
samosprávy. Mesto Poprad v roku 2017  
so startupistami tak podpísalo memo-
randum o spolupráci, súťaž vyhrali  
a vďaka tomu sa dostali do Ameriky, 
kde strávili tri mesiace.

„Projekt Cviker je príkladom, ako sa 
vďaka pomoci štátu môže malá lokálna 

firma s dobrým nápadom a koncepciou 
stať dôležitým hráčom na globálnom 
trhu,“ uviedol podpredseda vlády SR  
pre investície a informatizáciu Richard 
Raši (Smer-SD). Podľa neho malým  
a stredným podnikom, často chýbajú 
financie na to, aby vylepšili svoje pro-
dukty a našli investorov.  Táto digitálna 
platforma získala finančné prostriedky 
aj od nadácie Slovak American Foun-
dation.        

TASR

Foto: fITcubator (MGR. ELENA SMRIGOVÁ)
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Originálny… 
znamená ísť vlastnou cestou.

www.kia.sk
G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA

Kombinovaná spotreba paliva 4,3-6,8 l/100 km, emisie CO2 : 111 -155 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Nová Kia ProCeed. Originálny ťah.
Úplne nová Kia ProCeed s originálnou dizajnovou koncepciou, ktorá je odvážna 

 a sebavedomá zároveň, určuje svoje vlastné pravidlá. Inovatívny tvar karosérie 
 

s dynamicky sa zvažujúcimi líniami v sebe kombinuje silu a vzrušujúci pocit  
zo športového kupé so všestrannosťou a priestorom rodinného kombi. Prémiové prvky
výbavy a vyspelé bezpečnostné systémy robia z modelov novej generácie Kia Ceed 
dokonalú kombináciu, vďaka ktorej sa stali �nalistom európskej a aj národnej súťaže
Auto roka 2019.

Motor-Car Poprad, spol. s r.o.,  Partizánska 3800,  058 01 Poprad
052/ 789 56 01 | kia@motor-car-poprad.sk | www.motor-car-poprad.sk
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Psychológovia a filozofi tvrdia, že 
pamäť a  spomienky sú materiálom, 
z  ktorého ľudský rozum tvorí.  Zmys-
lové vnemy sa zapečaťujú obrazmi do 
zásobárne pamäti, z nej sa potom vyťa-
hujú vo forme spomienok, z ktorých sa 
analýzou, porovnávaním, prehodno-
covaním či spájaním vytvárajú úsud-
ky, názory, postoje. Je to, samozrejme, 
veľmi schematické vyjadrenie zložitos-
ti ľudského ducha. No vieme, že spo-
mienky silno ovplyvňujú každé naše 
rozhodovanie. Negatívne spomienky 
v nás vyvolávajú strach, odpor či hnev, 
tie pozitívne zase vidia veci príliš ružo-
vo. Pre reálny životný pohľad sú preto 
nevyhnutné oba typy. 

Preto je mimoriadne zaujímavé 
z  psychologického hľadiska, že rokmi 
sa zlé spomienky zmazávajú a  dobré 
vystupujú do popredia. Prečo to tak je? 
Je toto milosrdenstvo na niečo potreb-
né? Vieme, že ľudia, ktorí zomierajú, 
majú prirodzenú potrebu svoje vzťahy 
usporiadať. Ak by im naskakovali len 
tie najhoršie spomienky, nikdy by ne-
našli odvahu zmieriť sa. A zmierenie 
patrí k  základným aspektom dobrého 
zomierania. Tí, ktorí stoja denne pri 
smrti -  lekári, duchovní, ale aj príbuzní 
zomierajúcich, dosvedčujú, že niekedy 

títo ľudia ani nemôžu odísť zo sveta, 
kým sa nezmieria. Uvedomujú si teda, 
a aj vedome chcú, aby na záver života 
prevážili dobré spomienky nad zlými. 

Pozoruhodné je aj to, že keď nám 
zomrie príbuzný, priateľ, kolega, ba 
aj len známy, vynoria sa nám o  ňom 
viac-menej dobré spomienky. Celá jeho 
osobnosť v globále vyznieva pozitívne, 
hoci počas života nás neraz vytočil či 
nahneval.  Opäť sa prejaví táto milosrd-
ná atmosféra rovnako pred smrťou, ako 
aj po smrti. Ten známy výrok „o mŕt-
vych len dobre“ rozhodne platí, hoci sa 
značne sprofanizoval.  

Aký zmysel by malo toto pozitívne 
naladenie, ak by ľudský život končil 
smrťou v ničote? Ak sa už nikto s nikým 
nestretne, tak na vzťahoch predsa ne-
môže záležať. Vieme len málo o živote 
po živote, ide skôr o osobné skúsenos-
ti ľudí, ktorí sa ocitli v  klinickej smrti 
a  boli svedkami toho, že niečo nasle-
dovalo... Veda o tom mlčí. Pri smrti sa 
naše experimentálne poznanie končí.  
Ale existuje aj intuitívne poznanie 
srdcom. A  to nám často kladie otázky 
a pýta si odpovede za hranicou prostej 
dokázateľnosti.

Pamäť a spomienky oživujú

» Mária Raučinová, Fórum života

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

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

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

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

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

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

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

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

Sme na dobrej ceste - ide sa ďalej.

Verím v lepšie Slovensko

» Robert Mistrík
slovenský vedec a podnikateľslovenský vedec

O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
R

ob
er

t M
is

trí
k,

 B
ra

tis
la

va
. D

od
áv

at
eľ

: U
ni

m
ed

ia
, P

an
ón

sk
a 

ce
st

a 
7,

 B
ra

tis
la

va
 8

51
 0

4,
 IČ

O
: 3

13
80

99
   

   
   

 3
3-

00
01

 
vždy v STREDU v týchto termínoch:

13.3. , 3.4. , 24.4. , 15.5. , 
5.6. , 26.6. , 7.8. 2019

Čirč . . . . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Ľubotín. . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Plaveč . . . . . . . . . . . . 9,35 hod.
Orlov . . . . . . . . . . . . . 9,50 hod.
Hromoš. . . . . . . . . . 10,15 hod.
Plavnica-Coop. . . . . 10,40 hod.
Údol-pohos. Zas . . . . 11,00 hod.
Chmeľnica-MŠ . . . . 11,20 hod.
Jakubany-p. zbroj.. . 11,45 hod.
N. Ľubovňa-n. cen. . 12,00 hod.
Kolačkov-pož. zbr. . . 12,20 hod.
Litmanová . . . . . . . 12,55 hod.

Jarabina . . . . . . . . . 13,15 hod.
Kamienka . . . . . . . 13,40 hod.
Hniezdne-Coop . . . . 14,00 hod.
Nižné Ružbachy. . . 14,20 hod.
Podolinec-pošta . . . 14,40 hod.
Spišská Belá-Coop . 15,10 hod.
Ľubica . . . . . . . . . . . 15,30 hod.
Huncovce . . . . . . . . 15,50 hod.
Vrbov . . . . . . . . . . . 16,10 hod.
Vlková. . . . . . . . . . . 16,25 hod.
Abrahám.-kostol . . . 16,40 hod.
Janovce. . . . . . . . . . 17,00 hod.

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<
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PREDAJ 
SLIEPOK 

OD 4.3. 2019

VOLAJTE  0907 893 351 • 0907 684 441
0915 252 372 • 0905 345 352

0,40

králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.
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OKNÁ - DVERE
GARÁŽOVÉ BRÁNY

 ŽALÚZIE
  HORIZONTÁLNE    VERTIKÁLNE   ROLETY

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

PRENÁJOM LEŠENIA

... najlepší pomer kvalita - cena ...

Slovenský 

výrobok
Slovenský 

výrobok

od 586€

2090 x 1460 mm

162€
s DPH

Viac ako 10 rokov skúseností na trhu!

SIEŤKY PROTI HMYZU

6 komorový pro�l v hĺbke 90 mm 
vhodné aj do nízkoeneget. domov

 ALPHALINE

40  mm
Izolačné 3 sklo U 0,6 W/m2

Termoizol. vložka - Polystyrén
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Príďte sa presvedčiť do našej vzorkovej predajne !!!
Partizánska 1849 (vedľa autosalónu PEUGEOT), POPRAD-ZÁPAD 0902 209 489    052/7764 353

Podnik
ová p

redajň
a

sloven
ských

 výro
bcov

nábyt
ku -40%

na sedačky
AKCIA PLATÍ DO 31.3.2019

OD PRIOR · 1. MÁJA 19 · POPRAD · 0911 645 145NÁBYTOK
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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

Nájdete nás na: Drevárska 1, POPRAD 
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Vtipy 
týždňa

» Príde mladík do cukrárne a 
pýta sa predavačky: 
- Máte perníkové srdce s nápi-
som SI MOJA JEDINÁ? 
- Áno, mame. 
- Tak si vezmem päť kusov.

» Pýta sa manžel manželky: 
- Miláčik, prosím ťa, môžem sa 
pozerať na televízor? 
- Môžeš, ale nezapínaj ho!

» Snúbenec vraví svojej vyvo-
lenej: 
- Drahá, sľubujem ti, že so 
mnou sa budeš mať ako v raji. 
- Ďakujem, mám tomu rozu-
mieť tak, že nebudem mať čo 
na seba?

» Po hádke povie žena svojmu 
manželovi: 
- Nebyť teba, boli by sme ide-
álny pár!!
     » redakcia

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.

LETÁKY
0905 338 878

VIZITKY
0905 338 878

INZERCIA
0905 338 878
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Jednou z často vyskytujúcich sa zmlúv 
v praxi je aj zmluva o dielo. Túto zmluvu 
uzatvára objednávateľ so zhotoviteľom, 
pričom podstatou tohto právneho vzťahu 
je na jednej strane záväzok zhotoviteľa 
vykonať dielo zadané objednávateľom a 
na strane druhej záväzok objednávateľa 
zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu. 
Jej právnu úpravu možno nájsť vo via-
cerých právnych predpisoch. V  tomto 
článku však budeme venovať pozornosť 
neobchodnej zmluve o dielo, ktorú upra-
vuje Občiansky zákonník. 

Pri neobchodnej zmluve o  dielo 
môže byť zhotoviteľom diela predovšet-
kým podnikateľ a objednávateľom diela 
nepodnikajúca osoba, resp. osoba ktorá 
zmluvu uzatvára v  postavení nepodni-
kajúcej osoby. Zmluva o dielo vzniká na 
základe konsenzu zmluvných strán o jej 
podstatných obsahových náležitostiach, 
a to o predmete zmluvy, o odmene zhoto-
viteľa a o tom, že dielo bude vykonané na 
nebezpečenstvo zhotoviteľa. Predmetom 
zmluvy o dielo v užšom slova zmysle je 
dielo samotné. V  súvislosti so zmluv-
ným vymedzením diela je potrebné 
povedať, že na platnosť zmluvy o  dielo 
sa vyžaduje, aby bolo dielo dostatočne 
určené, aby bolo jasné, čo má byť vý-
sledkom činnosti zhotoviteľa na základe 
uzatvorenej zmluvy o  dielo. Občiansky 
zákonník bližšie nešpecifikuje, čo sa ro-
zumie pod pojmom dielo. Napriek tomu 

si možno pomôcť definíciou obsiahnutou 
v Obchodnom zákonníku, podľa ktorej je 
dielom „... zhotovenie určitej veci, pokiaľ 
nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž ur-
čitej veci, jej údržba, vykonanie dohod-
nutej opravy alebo úpravy určitej veci 
alebo hmotne zachytený výsledok inej 
činnosti. Dielom sa rozumie vždy zho-
tovenie, montáž, údržba, oprava alebo 
úprava stavby alebo jej časti.“ 

Na základe analógie môžeme dospieť 
k tomu, že dielom je určitý výsledok pra-
covnej činnosti zhotoviteľa, a to buď fy-
zickej alebo duševnej. Dielom tak môže 
byť materiálny či imateriálny výsledok 
pracovnej činnosti zhotoviteľa. Pod 
materiálnym výsledkom si možno pred-
staviť napríklad zhotovenie stavby, či 
úpravu živého plotu a pod imateriálnym 
výsledkom napríklad doučovanie hry na 
hudobnom nástroji. Výsledok pracovnej 
činnosti zhotoviteľa môže byť určený 
druhovo alebo individuálne, pričom ten-
to môže byť deliteľný alebo nedeliteľný. 
V  ďalšom článku si rozoberieme ďalšie 
podstatné náležitosti neobchodnej zmlu-
vy o dielo.

Zmluva o dielo vo všeobecnosti 
a jej predmet

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

Milí spoluobčania, milí starí rodi-
čia, mamičky, deti a pracujúci.

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

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

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

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

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

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

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

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

HARABIN: Príďte prosím voliť

tefan Harabin
anský kandidát 
a prezidenta SR
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Penzión 
Restaurant Jakub, 

Poprad príjme 

ČAŠNÍČKU
S PRAXOU a znalosťou AJ.
Prac. doba od 8:00 -14:30

Mzda 4 Eur/hod.
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Spoločnosť Pfei�er SK s.r.o. 
prijme do svojho tímu

montéra vodovodov a kanalizácií - 6 € / hod. ( brutto)
 pomocného montéra - 5 € / 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
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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

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
-0

00
5

Precitol som a vraj som tým 
sklamal. Ľudia rozhodnú

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

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

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

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

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

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

Týmto názorom 
som vraj sklamal 
niektorých ľudí v 
našom hnutí, vraj 
tak sa o USA roz-
právať nepatrí. Mrzí 
ma to, ale nevadí. 
Dúfam, že mi dovolia 
mať aspoň vlast-
ný názor.
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Najčítanejšie
regionálne noviny
Najväčšia distribúcia
Vydávané každý týždeň
Gra�ka v cene inzerátu

popradsko@regio
npress.sk

od BRATISLAVY po HUMENNÉ

INZERUJTE U NÁS

VÝROBA 
PIVNÝCH SUDOV

Ledeč nad Sázavou, ČR
Nastup ihneď !

PLAT: 
1000 - 1300 € NETTO/ MESAČNE

UBYTOVANIE ZDARMA 
Turnusová práca 14/ 7

VÝROBA 
AUTOVÝFUKOV

Havlíčkův Brod, ČR
Nastup ihneď !

PLAT: 
4 € / hod. netto + BONUSY

UBYTOVANIE ZDARMA 
MOŽNOSŤ POBERAŤ ZÁLOHY

Kontakt: + 421 949 300 345     + 421 944 045 999 61
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TENTO TÝŽDEŇ OSLAVUJÚ

4. 3.   Kazimír
5. 3.   Fridrich
6. 3.   Radoslav/a
7. 3.   Tomáš
8. 3.   Alan, Alana
9. 3.   Františka
10.3.  Branislav, Bruno 
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11 %

Zdroj: MML-TGI, SR, 3-4.  2017

KONTAKTUJTE SVOJHO
OBCHODNÉHO ZÁSUPCU:

petrekova@regionpress.sk
0905 338 878

INZERUJTE v najčítanejších
regionálnych novinách

LETÁKY
0905 338 878

VIZITKY
0905 338 878

INZERCIA
0905 338 878
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Ministerka kultúry oznámila program na podporu 
folklóru za 1,5 milióna eur
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

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

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

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

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

+421 948 672 122 
+421 907 780 698

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

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

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.

Oplatí sa!
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.

Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

distribucia.ba@regionpress.sk
0907 887 362

Kontaktujte nás:

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO
CELOSLOVENSKOU
INZERCIOU
v našich
novinách

kosicko@regionpress.sk

Ako zvládnuť pracovný pohovor?
Šťastie praje pripraveným. Nižšie si prečítaj zopár cenných rád:

1. Vhodne sa obleč. Nezabudni, že chceš vyvolať u zamestnávateľov 
dobrý dojem.

2. Nachystaj si životopis a prines si ho so sebou. Na webstránke Pro-
fesia.sk si môžeš rýchlo a bezplatne vytvoriť pekné CV-čko.

3. Pozri si informácie ohľadom firmy, aby si vedel/-a, čo ponúkajú a 
čo im môžeš ponúknuť ty.

4. Premysli si, ako sa chceš prezentovať. Priprav si, čo by si poveda-
l/-a, ak sa ťa spýtajú na tvoje skúsenosti, schopnosti, vzdelanie, ambície, 
atď.

5. Priprav si, čo sa chceš zamestnávateľa opýtať. Ak si to nepamätáš, 
pokojne si to zapíš.

6. Pozri si portál platy.sk a zisti si všetky potrebné informácie o plate 
na pozíciu, o ktorú máš záujem.

7. Sleduj Facebook a Instagram firmy, do ktorej chceš ísť na pohovor, 
môžeš tam nájsť uverejňované novinky a dôležité informácie.

8. Buď v psychickej pohode - pred pohovorom sa nenechajte rozčúliť 
alebo vytočiť. Berte pohovor ako stretnutie, na ktorom chcete ukázať to 
najlepšie zo seba.

REGIONPRESS VÁM PRAJE VEĽA ŠŤASTIA!
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

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

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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0915 863 227 - 0911 168 982

DOVEZIEM

www.perodrazka.sk
TATRANSKÝ PROFIL, ZRUBOVÝ 

DREVENÉ
OBKLADY
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VEĽKOSŤ INZERÁTU 49,5 X 61,5 mm

LEN ZA

399 €
v počte

�.���.��� ks
���� ��� ���
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