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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 40 000 domácností 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

č. 18/ 3. máj 2019 / 23. ROčNÍK

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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PREFUKUJÚ VÁM OKNÁ? 
ZLE SA ZATVÁRAJÚ?
REVÍZIA OKIEN do konca mája 
len za 5,- eur za celý byt /dom
vrátane príchodného a poradenstva. 

Pavol Juščák
Nová 32, Hrabušice
www.oknorenova.sk

Info a objednávky:
0902 111 773
0917 148 458

OPRAVA OKNA ŠETRÍ VAŠE NÁKLADY!

Počas revízie skontrolujem stav okien, tesnenia a skiel.
Navrhnem spôsob opravy a po akceptácii ceny a Vašom 

súhlase v dohodnutom termíne zrealizujem.

ZARUČUJEM VYSOKÚ ODBORNOSŤ,
KVALITU A VAŠU SPOKOJNOSŤ!
DLHODOBO SA VENUJEME VÝLUČNE SERVISU
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Spôsoby opravy:
-  nastavenie a premazanie okien
-  výmena tesnenia a skiel
-  oprava kovania
-  servisná údržba po 5 rokoch

WWW.BYLINNEPRODUKTY.SK | 0919 024 301
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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
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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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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: 0907 909 473
VOĽNÉ PRAC.MIESTA
DO VÝROBY (od 650 €) 99
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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
)

 

ŽALÚZIE, SIEŤKY
p r o t i  h my z u

0907 942 957
rýchlo, lacno, kvalitne

www.lacne-zaluzie.sk
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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

INZERCIA

 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

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 

Poprad

Stará ¼ubovòa

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

DISTRIBÚCIA (40.000 domácností)

TEST  ZDRAVIA
Biorezonančné vyšetrenie celého tela 15 eur

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

EURODIAG, Drevárska 1, POPRAD 
0907 922 021Objednajte sa na:
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PÔŽIČKY
Podnikateľom (SZČO aj S.R.O.)

Zamestnaným
Dôchodcom
rýchlo, diskretne...

0948 126 350
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www.eurouver.eu
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Sanatórium Tatranská  Kotlina, n.o.

Pneumoftizeologickú ambulanciu

Spánkové laboratórium
 a od 01.05.2019 

Ambulanciu všeobecného lekára 
 Imuno-alergologickú ambulanciu

Kontakt a informácie:
 

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
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Asociálna sociálnosť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Alebo naopak. Ale postupne. Sociálne sie-
te nám zaplavili hlupáci, ktorí si myslia, 
že majú vplyv. Zistili, že parazitovať sa dá 
aj exhibicionizmom. Ukazujú sa v luxus-
ných autách, na luxusných dovolenkách, 
v luxusnom odeve. S umelými úsmevmi a 
umelým chrupom. A dali si meno influen-
ceri. Akože majú vplyv, ovplyvňujú. Naši 
podnikatelia im na to letia, veď prečo nie 
reklama zadarmo, tí zahraniční ich vy-
hadzujú z dverí s odkazom, nech si svoje 
zábavky láskavo hradia z vlastného. Naši 
asociáli – od slovného významu „nemajú-
ci ohľad na sociálne záujmy iných“, zapla-
vujú naše sociálne siete iba z tých najego-
istickejších pohnútok. A hlupáci im na to 
letia. Sledujem niektoré tieto komunikač-
né kanály. Zbieram a triedim informácie.
Minule mi prišla správa s otázkami – 
čo robiť, ak pisateľka má obavu, že si 
na sociálnej sieti prečítala čosi, čo znelo 
ako volanie o pomoc. Výkrik zúfalého 
človeka, ktorý už nevidí žiadne riešenie. 
Nuž čo robiť – kontaktovať políciu a zá-
chranárov. Po chvíli prišiel povzdych v 
zmysle - „záchranári ma informovali, že 
neopodstatnený výjazd ma môže vyjsť až 
na 1700 eur.“ No môže. Neoprávnených 
požiadaviek na výjazd je naozaj veľa. Tak 
– informovať políciu, má prostriedky a 
spôsoby, ako overiť IP adresu, podľa GPS 

mobilu aj polohu. Pisateľka sa nevzdala, 
ako dôchodkyňa akceptovala riziko aj 
mastnej ponuky, lebo ten ľudský výkrik 
ju nenechal ľahostajnou.
Ako sa príbeh skončil? Dobre. Polícia aj 
záchranári zúfalého človeka na konci síl 
našli. Prebrali ho lekári do svojej odbor-
nej starostlivosti.
A sociálne siete si žijú ďalej svojim živo-
tom. „Influenceri“ na nich parazitujú ďa-
lej, ďalej zneužívajú závisť a snahu mno-
hých biednych ľudí podobať sa životným 
štýlom smotánke a ich blahobytu.
Lenže, po sociálnych sieťach lietajú aj 
volania o pomoc. Vďaka tým ľuďom, kto-
rých zaujíma v dnešnej dobe aj toto. Osud 
iných a nie iba vlastný profit, hoci pod 
akými krásnymi názvami a rečičkami.
Zdá sa mi naozaj málo zaujímať sa iba 
o to, kto v čom jazdí, kde býva, s kým 
chodí, kde je práve na dovolenke a kde 
práve merajú policajti. Cítim 
vďačnosť voči tým ľuďom, 
ktorí si všimnú aj čosi viac. 
Ktorým ide o viac ako iba 
o seba. Určite sú aj oko-
lo vás, len si ich treba 
všimnúť! Hoci aj na 
tých sociálnych sie-
ťach...
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zlaté šperky, strieborné 
príbory, tácky
zlaté mince, bankovky 
a filatelistické zbierky

Tel: 0903 704 242

KÚPIM 

VIZITKY
0905 338 878
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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

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

Ďalej ponúkame

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť: 
0950 276 839

    
    

    
     

GARANCIA

S
P

O
KOJN OSTI

PORADENSTVO A OBHLIADKA ZDARMA�
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AKCIOVÁPONUKA

0904 473 720

Čokolatéria Bon Bon in Poprad
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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

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

ZÁHRADNÉ CENTRUM

PRÍR
GABIÓNY
BRÁNY a PLOTY
SUBSTRÁTY
JAZIERKOVÁ TECHNIKA
DREVOSTAVBY
REALIZÁCIE ZÁHRAD

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

www.gardensystem.skwww.realizacky.sk
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inzerujte u nás
0905 338 878

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

regionpress.sk

popradsko.sk
83
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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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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

» Predám 650m2 záhra-
du na Lipníku. Pozemok je 
rovinatý, vstupná šírka na 
pozemok je 17m, zadná šír-
ka je až 21m. El, voda,plyn a 
kanál sú pri pozemku. Cena 
15 000. 0918495956
» Predám 12 a záhradu Malý 
Kiar. Pozemok je rovinatý, 
nachádza sa v tichej zóne 
1 km od kúpaliska Margita-
Ilona. K pozemku vedú dve 
cesty. V blízkosti je voda 
el. a plyn. Rozmer je 44m 
x 28m. Pozemok možné 
rozdeliť na dva 6a poz. so 
samostatným prístupom. 
Cena 30 000. 0918495956

» KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908 
532 682 
» Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlakovú 
skúšku. T.č.: 0905925991

» Predám skrinku s umý-
vadlom, vhodná do kúple-
ne, 1 mesiac používaná. Dô-
vod predaja kúpa zostavy. 
0907 536 256

zoznamka

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

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

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    

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
PRÍSTREŠKY, OPLOTENIA, BRÁNY,

ZÁBRADLIA, SCHODIŠTIA, 
SÚSTRUŽNÍCKE A FREZÁRSKE PRÁCE PO DOHODE
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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PEKNÁ STRECHA
nátery striech

nátery kostolov
oprava a výmena 

striech
lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

 - NÁTERY STRIECH- NÁTERY VO VÝŠKACHmobil: 0940 954 513
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Stavebný trh ponúka široký výber 
strešných krytín. Pri výbere sme v 
prvom rade ovplyvnení estetickými 
požiadavkami, cenou a hmotnosťou 
krytiny, a to už vo fáze projektovania. 
Zaujíma nás však aj životnosť. 

Pálená keramická krytina 
Má vysokú mechanickú pevnosť, 

ohňovzdornosť, mrazuvzdornosť, dob-
ré akumulačné schopnosti a tiež dob-
rú zvukovú izoláciu.  Dobre odoláva 
kyslým dažďom. Použitie prírodných 
materiálov zabezpečuje 100-percentnú 
zdravotnú neškodnosť. Krytina sa vy-
značuje farebnou stálosťou prírodných 
i povrchovo upravených pálených škri-
diel. Životnosť má minimálne 80 až 100 
rokov bez akejkoľvek údržby.

Betónová krytina
Vzhľadom pripomína keramickú 

krytinu. Má vysokú pevnosť, odolnosť 
proti veľmi zlým poveternostným pod-
mienkam, nízku nasiakavosť a vysokú 
mrazuvzdornosť. Kvalitná povrchová 
úprava prispieva k životnosti, ktorá 
je 100 rokov. Povrch škridiel môže byť 
hladký, s granulovaným povrchom 
alebo s akrylátovým nástrekom.

Asfaltové šindle
Vyznačujú sa presnosťou, nízkou 

hmotnosťou a univerzálnym využitím. 
Kvalitu výrobku zabezpečuje sklená 
rohož, ktorá je vysoko stabilná a neme-

ní sa ani vplyvom zmien teplôt, asfalt 
zabezpečuje vodovzdornosť a granulo-
vý posyp chráni povrch šindľa. Zaují-
mavosťou je, že pri rekonštrukciách sa 
nové šindle môžu ukladať na existujú-
ce staršie šindle, ale závisí to, samozrej-
me, od stavu strechy. 

Bitumenová vlnitá krytina
Vyrába sa z organických vlákien, 

ktoré sú nasýtené bitúmenom (asfal-
tom). Na trhu je v ponuke vlnitá kryti-
na a krytina v tvare škridle. Výhodou 
použitia je jej nízka hmotnosť, ľahká a 
rýchla montáž, zdravotná neškodnosť, 
nízka cena. Životnosť na jednotlivé 
krytiny je 40 až 50 rokov.

Vláknocementová krytina 
Nahradila krytinu, ktorá obsahovala 

azbest. Vyrába sa zo zdravotne bezchyb-
ného materiálu na báze cementu a ume-
lých vlákien. Má nízku hmotnosť, odol-
nosť proti poveternostným vplyvom, 
vysokú variabilitu, pôsobivý vzhľad. 

Plechová strešná krytina
Použitie plechovej strechy má dlhú 

tradíciu. Známe a cenovo prístupné sú 
pásy z pozinkovaného plechu, ktoré sa 
musia na streche klampiarsky spraco-
vať. Ich nevýhodou je, že po čase ich 
treba pravidelne chrániť náterom pred 
koróziou. Výrobcovia uvádzajú záruku 
na prehrdzavenie 30 až 50 rokov.

Čím prikryť dom

» Zdroj: internet                                 red
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 +421 911 313 632
info@axaproperty.sk
www.axaproperty.sk
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www.kia.sk

Športový dizajn.
Všestranný charakter.

Kombinovaná spotreba paliva 4,6-7,4 l/100 km, emisie CO 2: 121 -1169 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Nová rodina Kia Ceed. Originálny ťah.
Ak hľadáte odvážny športový dizajn, príťažlivo štýlové kupé alebo priestor pre celú 

 

rodinu, potom je pre vás ideálnou voľbou otestovať dokonalú kvalitu úplne novej
generácie Kia Ceed. Vychutnajte si dynamickú päťdverovú verziu Ceed GTL, 

 

odvážny ProCeed GTL alebo charakteristický Ceed Sportswagon GTL.

 

Čokoľvek si vyberiete, môžete si byť istý, že vždy zažijete pohodlnú, štýlovú, 

 

maximálne bezpečnú a zároveň vzrušujúcu jazdu. 

G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA
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

99
-0

00
4-

5

PREČO REKLAMNÁINZERCIA U NÁS?

popradsko@regionpress.sk
0905 338 878

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

Dôležité
telefónne čísla

(platné na celom Slovensku)

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112

Nedostávate vaše 
obľúbené noviny 
do schránky?
Napíšte nám do redakcie
popradsko@regionpress.sk
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Príbeh o prútoch

Pritom nás viac

Naše riešenia sa 

Vážime si, že 

Zlodeji vo vládnych

» Miroslav Bebllavý

INZERCIA
0905 338 878
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SLUŽBY, Bývanie

VÝCVIK VODIČOV
VŠETKÝCH SKUPÍN

VÝCVIK VODIČOV
VŠETKÝCH SKUPÍN

AUTOŠKOLA REČIČÁR, Karpatská 77/1, Poprad, T: 052 7722 807, M: 0905 299 969
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SVIT  Hlavná 15/33
 svit1@slovaktual.sk  tel.: 052/ 775 65 20
 

www.slovaktual.sk/optim

Nové plastové a
plast-hliníkové okno
Slovaktual OPTIM

Automatická 
garážová brána

729 € *od

Domové dvere 
bez bočného dielu 

1 530 €od

e-mail: sikerssvit@sikerssvit.sk

Brány a dvere od európskej jednotky nás presvedčili!

Hlavná 15, tel./fax :  052 / 775 65 20SIKERS SVIT
s. r. o.
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LETÁKY
0905 338 878

INZERCIA
0905 338 878

 8 m elektrická samohybka
 17 m pásova plošina
 19 m autoplošina
 24 m terénna autoplošina
 45 m 4x4 autoplošina

PRENÁJOM 
MONTÁŽNYCH PLOŠÍN
od -6 m do +45 m

0910 987 007

WWW.PLOSINYPOPRAD.SK
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preva ujem oviniem

onak     
(hovor.)

preprav,   
dovez

kreslili     
v rtách

diploma-   
tický úrad-  
ník, pride-  

lenec

ve mi      
ve ký,     

obrovský

3. as     
tajni ky

Zlatica     
(dom.)

štvor ek   
(typ.)

bíjavam sa 
súvisiaca   
s de mi

reho a

svetelný   
úkaz      

povraz     
(zried.)

zbavoval   
buriny

žeravá     
tavenina   

ploskono-  
sá opica

mužské    
meno

starý      
peniaz     
jemné     
pe ivo

bohato 
pokryté    
lesmi

univerzitná 
knižnica   
kokaín,    

po esky

Pomôcky: 
šajn, mal-  
pa, Antim,  
Zosim, apt

stávalo sa  
krotkým

Kalixt      
(dom.)     

2. as     
tajni ky

zna ka    
kilovolt-    
ampéra    

vyvarí sa

citoslovce  
zvuku     
žaby

element    
mužské    
meno     

línia

rozrývaj

rozkaz na  
zatknutie   

roky   
(arch.)

prehlo

vyhynuté   
ko ovné   
kmene     

seká, rúbe

odplata    
za previ-   

nenie

ženské    
meno     

skr. es.   
televízie

u ite    
latin iny

lámaním   
poškodíte

citoslovce  
výsmechu

Otec dohovára synovi:
- Synak, vôbec sa mi nepá i,                  
že si chceš nájs  ženu na zoznamke!
- Tati, ale dnes je iná doba.
- Možno, ale aj tak.
- Tati a ty si sa ako zoznámil                   
s mamou?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom
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www.obycajniludia.sk
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Prijmeme pracovníkov do TPP na pozíciu:

do stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad
na 12 hodinové pracovné zmeny. 0904 679 235

Ponúkame bene�ty:
- zvýhodnené stravovanie
- istota trvalého prac. pomeru
- dobré pracovné podmienky
   (3 ročná technológia)
- možnosť zaučenia

 POMOCNÝ KUCHÁR 
    612 EUR + do 8 % prémie

 KUCHÁR
    732 EUR + do 10 % prémie

Kontakt:
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!
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 Vážení čitatelia,  dovoľte nám predstaviť politickú 
stranu NÁRODNÁ KOALÍCIA. Nie sme novou stranou. 
Vznikli sme v roku 2015 s cieľom vytvoriť priestor pre 
spojenie roztrieštených národných síl.  Po výraznom 
omladení v priebehu rokov 2018 – 2019 NÁRODNÁ 
KOALÍCIA programovo reagovala na vývoj vo svete i v 
Európe, ale aj na zmeny nálad a postojov občianskej 
verejnosti v Slovenskej republike.
 Nie sme zástancovia zrušenia Európskej únie, 
ani odchodu jednotlivých krajín z EÚ. Britský brexit 
pokladáme za hraničnú a nešťastnú situáciu, ktorá 
však naznačila, že Európska únia v súčasnej podobe 
stratila dôveru značnej časti obyvateľstva krajín EÚ a 
mala by prejsť reformou. Pokladáme za dôležité ne-
zakrývať problémy, reálne hodnotiť a riešiť stav Eu-
rópskej únie.
 Napriek existencii podporných kohéznych 
fondov rozdiely medzi slabšími a silnejšími regiónmi 
EÚ ďalej narastajú. Množstvo kvalifi kovanej pracov-
nej sily odchádza z ekonomicky menej rozvinutých 
krajín do tých vyspelejších, vyľudňujú sa celé úze-
mia. Len zo Slovenska odišlo za lepšie platenou prá-
cou do vyspelejších západných krajín 300 tisíc ľudí, 
čo je viac než 20% práceschopného obyvateľstva. 
To je exodus, ktorý je príznačný aj pre ďalšie nové 
členské krajiny EÚ. Kapitál prichádzajúci z vyspelých 
krajín do tých menej rozvinutých prináša najčastejšie 
len manuálnu prácu pri montážnych linkách, za níz-
ke mzdy, s nízkou pridanou hodnotou.
 Vplyvom nevyváženej agrárnej politiky 
vo väčšine nových členských krajín došlo  
k masívnej redukcii poľnohospodárskej 
výroby, keď podiel domácej produkcie na 
vnútornom trhu klesol na 40 – 50 %, sa-
mozrejme v spojení s výrazným poklesom 
pracovných miest. Tento stav nesmieme 
ďalej pripustiť. Odliv kvalifi kovanej pra-

covnej sily v Európe nie je možné nahradiť prílevom 
nekvalifi kovaných migrantov z Afriky či arabských 
krajín. Predstava povinných kvót na prijímanie mi-
grantov prirodzene vzbudzuje odpor a nedôveru ob-
čanov Slovenska a ďalších krajín v politiku EÚ. Je to 
absolútne neprijateľné, požadujeme lepšiu ochranu 
vonkajších hraníc EÚ a riešenie problémov migrácie 
v krajinách, kde vzniká. Uchovanie kresťanských 
tradícií ako základu kultúrnej identity v našej spo-
ločnosti pokladáme za principiálny prvok domácej 
politiky.
 Program našej strany plne refl ektuje to, že zákla-
dom spoločnosti má byť tradičná rodina postavená 
na manželskom zväzku muža a ženy, ako to zakot-
vuje aj Ústava Slovenskej republiky. Absolútna väč-
šina slovenského obyvateľstva odmieta uplatňovanie 
rôznych liberálnych rodových ideológií a liberálnych 
rodových experimentov, ktoré pripúšťajú napr. man-
želstvá homosexuálnych párov, resp. adopciu detí 
týmito pármi, čím rozkladajú tradičnú rodinu.
 E u ró p - ska únia musí vo väčšej miere 
rešpek- tovať tradície a verejnú 

m i e n k u 

v jednotlivých národných členských štátoch, musí 
sa vrátiť k pôvodnej predstave EÚ ako spoločenstva 
suverénnych národných štátov, ktoré z dôvodu najmä 
efektívnej hospodárskej spolupráce spájajú svoje sily 
a účelne a uvážlivo presúvajú časť svojich kompeten-
cií do Bruselu. Pokladáme za neprípustné, keď bru-
selské elity začínajú suverénnym zvrchovaným štá-
tov vnucovať vlastné videnie sveta a vlastné riešenia, 
ktoré však značnej časti krajín nevyhovujú.
 To sa týka aj sankcií proti Rusku, ktoré doposiaľ 
nič nevyriešili, ale oslabujú hospodárstvo krajín EÚ. 
Týka sa to najmä východoeurópskych krajín, ktoré 
s Ruskom tradične obchodovali vo väčšom rozsahu 
než tie západné. Podobne namietame aj závery bru-
selských inštitúcií, v tom aj Európskeho parlamentu, 
ktorý pravidelne  prezentuje svoju rusofóbne postoje, 
že Rusko je pre Európu nepriateľ. Rusko treba vnímať 
kriticky tam, kde je to opodstatnené, ale pre Európu 
je Rusko predovšetkým partner, s ktorým je treba aj 
partnersky rokovať. Nesmieme zabudnúť, že to bolo 
práve Rusko, kto zachránil počas 2. svetovej vojny 
východoeurópske slovanské národy, ale aj ďalšie ná-
rody, pred hrozbou genocídy.
 V Európskom parlamente sa chce NÁRODNÁ  
KOALÍCIA zaradiť do politickej skupiny reprezentuj-
úcej vyššie uvedenú konštrukciu Európskej únie ako 
spoločenstva suverénnych národných štátov.

 NÁRODNÁ KOALÍCIA ponúka kvalitnú kandidát-
ku, zastúpenú odborníkmi zo všetkých oblastí 

verejného života. Volebnými lídrami NÁROD-
NEJ KOALÍCIE sú Peter TOMEČEK,  skúse-
ný regionalista, predtým poslanec NR SR a 
župan Trnavského samosprávneho kraja, 
Anton MARTVOŇ, právnik a vysokoškolský 
pedagóg, predtým poslanec NR SR a Slavomír 
HARABIN, stredoškolský pedagóg, synovec 
prezidentského kandidáta Štefana Harabina.

Predstavujeme stranu NÁRODNÁ KOALÍCIA31

www.regionpress.sk



PP19-18 strana- 11

11
práca

KURZY SBSKURZY SBS
organizované na základe akreditácie, udelenej Ministerstvom vnútra SR

KURZY SBS
organizované na základe akreditácie, udelenej Ministerstvom vnútra SR

PRE KOHO SÚ KURZY URČENÉ?

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE:
osobne v spoločnosti GRUPP 5B s.r.o.,
Popradské nábrežie 476/2, Poprad 058 01
e-mailom na grupp5b@grupp5b.sk
telefonicky na 052/7724 176, 052/7724 177, 0903 610 114

TYP S -  pre tých, ktorí chcú pracovať v SBS, alebo už pracujú v SBS a končí im platnosť preukazu SBS
TYP P - pre tých, ktorí chcú prevádzkovať vlastnú SBS

GRUPP 5B

AK STE MOMENTÁLNE

EVIDOVANÝ NA ÚRADE PRÁCE,

KURZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

PRE PRÁCU V SBS

VÁM UHRADÍ ÚRAD PRÁCE

V PLNEJ VÝŠKE
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Prijmeme skladníkov a
zásobovačov/čky výroby

na TPP vo Veľkej Lomnici
Práca na tri zmeny

mzda zásobovač 3,65€/hod.
skladník 4,20€/hod.

+4€ stravný lístok
Na prácu je potrebný

preukaz VZV a prax  min.1 rok
Pre viac info volať 0948 732 714

Mahax Slovakia, s.r.o. 45
-0

00
8

Ubytovanie zabezpečené.
TEL: 0908 914 180, 0905 218 177
www.konstrukter.skna pozície:

- OPERÁTOR VÝROBY:  800 - 1000 €/ netto

 900 - 1100 € / netto
 

    (príjem tovaru, štítkovanie) - nutné stredoškolské 

vzdelanie s maturitou: 900-1100 €/netto
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Golfový areál Royal Valley v Malom Slavkove
zamestná na trvalý pracovný pomer:

(min. ročná skúsenosť, mzda 520 € brutto + bonusy)
• ČAŠNÍČKU / BARMANKU

(vod. preukaz sk. B, ochota pracovať na krásnom zelenom
ihrisku v dobrom kolektíve so stabilnými podmienkami, 
mzda 520 € brutto + bonusy)

Ponúkame prácu v stabilnej spoločnosti, v dobrom kolektíve,
na krásnom ihrisku a férové jednanie. V prípade Vášho záujmu, 

prosím, kontaktujte: viera.benova@wbaholding.eu

• KOSCOV NA IHRISKO
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Zdroj: MML-TGI, SR, 3-4.  2017

KONTAKTUJTE SVOJHO
OBCHODNÉHO ZÁSUPCU:

petrekova@regionpress.sk
0905 338 878

INZERUJTE v najčítanejších
regionálnych novinách

ZVÁRAČ – mzda v HPP od 4,49€/Nhod., SZČO od 7,80€/Nhod.
+ motivačná zložka do 2,30€.
OBRÁBAČ KOVOV – mzda od 4,90€/Nhod.
NATIERAČ V KABÍNACH – mzda od 4,70€/Nhod.
PREVÁDZKOVÝ ELEKTRIKÁR – mzda od 3,50€/hod.
(v závislosti od praxe a skúseností)

STAŇ SA SÚČASŤOU NÁŠHO TÍMU!
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POĎ PRACOVAŤ K NÁM!
PONÚKAME STABILNÚ PRÁCU V POPRADE

Ponúkame: 
Príležitosť pracovať v spoločnosti, ktorá je 

    v súčasnosti jedným z rozhodujúcich lídrov na 
    európskom trhu v oblasti strojárskej výroby.

Stabilný príjem, zaujímavé finančné ohodnotenie, 
    bonus za dochádzku až do 100€, prémie do 20%. 

Odmeny pri výročiach, dovolenková a vianočná 
    odmena. 

Bezplatnú lekársku starostlivosť, rekondičné  
    pobyty.

Bezplatné pracovné odevy a ich čistenie a opravu.
Vstup do fitka GOLEM len za 2 €/mesačne,   

    poukážky na regeneráciu dvakrát ročne. 
Firemné akcie a nákupné zľavy v regióne.

www.tatravagonka.sk

SME SPOĽAHLIVÝM ZAMESTNÁVATEĽOM

Hľadáme:

V prípade záujmu kontaktujte
Personálne oddelenie  telefonicky:

mobil:                                     pevná linka:                 
0918 735 710        052/711 2455
0918 735 724        052/711 2128

resp. e-mailom:
personal@ tatravagonka.sk
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Spoločnosť Pfei�er SK s.r.o. 
hľadá do svojho tímu skúseného strojníka

Strojník – 7 € / hod. (brutto) – strojnícky preukaz skupiny 
4 a 9, práca pon-pia, výkon práce: územie SR

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam
Ponúkame: ubytovanie, náhrada cestovného + diéty   

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

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

WWW.REGIONPRESS.SK

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v naších novinách

0907 887 332

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 338 878
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hľadá Skladníkov s VZV
do nemeckého mesta Regensburg 
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 9€ netto, hodinová mzda za prácu nadčas je 10€ netto
   nástup možný ihneď
Požadujeme:
   prax na VZV  
   znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
   vlastné auto výhodou

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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0915 863 227 - 0911 168 982

DOVEZIEM 85
_0
77
3

www.perodrazka.sk
TATRANSKÝ PROFIL, ZRUBOVÝ 

DREVENÉ
OBKLADY
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