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NAJVÄČŠÍ VÝBER
POMNÍKOV NA SLOVENSKU
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Rehabilitačné centrum
REHABPOINT ponúka: 

 /diadynamik, ultrazvuk/

/PIR, mäkké techniky/

 /diadynamik, ultrazvuk/

/PIR, mäkké techniky/

objednávky na: 0903 047 831
 Hlavná 847/45, 
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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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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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Váš životopis môžete doniesť osobne na vrátnicu spoločnosti:
Tatramat - ohrievače vody, s.r.o., Hlavná 1, 058 01 Poprad alebo 
poslať na kariera@tatramat.sk 
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Dôležité
telefónne čísla

(platné na celom Slovensku)

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112

WWW.REGIONPRESS.SK

0905 338 878

ZVÝŠTE SI
KÚPNU

SILU
INZERCIOU 

popradsko.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)

0904 473 720

Čokolatéria Bon Bon in Poprad
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PONÚKAME
KOMPLEXNÉ SPRACOVANIE

ÚČTOVNÍCTVA, MIEZD
A PERSONALISTIKY.

Kontakt:   K.Vaněčková 0907 932 907,       
                  J.Knuteľová 0908 533 125.
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 INTES, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad

Ľudia nesmú splesnivieť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Staré budovy majú zrejme nárok na 
pleseň na chodbách. Alebo v sute-
rénnych priestoroch. Nebodaj aj na 
izbách pre pacientov. Aspoň tak sa 
vysvetľuje tento nielen nepríjemný, 
ale aj zdravotne škodlivý a najmä 
naše zdravotníctvo dehonestujúci 
jav.

Starí ľudia sú na prvý pohľad ako tie 
staré nemocničné priestory. Nezdravú 
farbu majú možno aj niekedy spoločnú. 
No tie plesne určite nie. Starý človek je 
stále starý človek, teda, v prvom rade 
človek. Kým z najvyšších úrovní zdravot-
níctva počúvame roky sľuby o tom, ako 
sa pre pacienta urobí všetko, čo sa nájde 
v „úradníckych silách“, v praxi to vyze-
rá tak, že človek je ten posledný, kým sa 
rezort zaoberá. Teda – človek pacient. A 
ešte iný druh človeka – človek lekár a 
človek zdravotnícky zamestnanec. Zho-
dou okolností, pacienti sa s lekármi a 
ďalším zdravotníckym personálom ocitli 
spoločne na jednej palube, konkrétne v 
tretej podpalubnej triede potápajúcej sa 
lode s názvom Zdravotníctvo. Roky sa 
potápajúcej, hoci na hornej palube sa 
ešte popíja šampus a hrá tam  orchester, 
aby nebola nuda. A sem tam sa spraví 
„biznis“.

Treba robiť veľký rozdiel medzi slo-
vom zdravotníctvo a slovami zdravot-
ník, lekár. Lebo to naozaj nie je to isté. 
Ide o priepastný rozdiel. Zdravotníctvo 
je tá pleseň. A napínanie ramien, ako s 
ňou zatočíme. Lekár a zdravotník, to sú 
robotníci systému. Často až tak berúci 
svoju prácu vážne a zodpovedne, že ešte 
aj pacientska výprava do priestorov on-
kologického ústavu môže byť celkom prí-
jemná. Pretože tam je iba tá pleseň desi-
vá. Ale úsmev sestričky, ochota pomôcť, 
či všímavosť inak obvykle málovravné-
ho lekára, to je človečenstvo profesie.

Preto, milí čitatelia, nemýľme si slo-
vá, nemýľme si pojmy, hoci je trendom 
hádzať všetko a všetkých do jedného 
vreca. A vždy, keď sa povie slovo zdra-
votníctvo, myslime na ľudí v ňom. Na 
ľudí, ktorí aj nás, tých úplne najobyčaj-
nejších, chorých a starých, vnímajú tiež 
ako ľudí. Zdravotníctvo od 
nás chce peniaze, pre zdra-
votníctvo sme variabilný 
symbol. Zdravotníci nám 
opravujú naše zdravie. A 
cez to zdravie neraz aj 
duše. Sú to dva roz-
dielne systémy a 
svety.

BIELE
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BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
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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

www.perodrazka.sk
TATRANSKÝ PROFIL, 
ZRUBOVÝ OBKLAD, 

-

OBKLADY
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0915 863 227 
0911 168 982

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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INZERCIA
0905 338 878

LETÁKY
0905 338 878
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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

MONTÁŽ KLIMATIZÁCIÍ
do rodinných domov 

OBHLIADKY
CENOVÉ PONUKY
REALIZÁCIA
ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

www.tatraclima.sk

WWW.EMON.SK

mobilná aplikácia, ktorá umožní nové

ÚSPORY ENERGIÍ VAŠEJ DOMÁCNOSTI

Tatra Clima, s.r.o.,
Hodžova 5070, Poprad

0905 676 355
tatraclima@tatraclima.sk
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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

w
w

w.p
r-m

on
t.s

k

99
-0

01
7-

2

Voľn
é

pra
c. m

iesta

do výro
by od 650 €

Bliž
šie

 in
fo 0907 909 473 

-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

INZERCIA
0905 338 878

 vývoz septika, žumpy, lapolu, jímok

 čistenie, pretláčanie kanalizácie

 kamerovanie kanalizácie a potrubí
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WWW.KOMBIFEKALPOPRAD.SK

0901 789 009
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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 Babetu alebo sta-
rú Jawu, CZ. 0904527918

» Vymením garáž vo Svite 
pri kolibe za garáž na za-
čiatku Svitu alebo pri čín-
skom múre. 0904 423 954

» 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

» Kúpim jelenie paro-
žie za najlepšiu cenu! 
0944132200
» Predám skrinku s umý-
vadlom, vhodná do kúple-
ne, 1 mesiac používaná. Dô-
vod predaja kúpa zostavy. 
0907 536 256
» Predám súrne a lacno. 
Obraz – zimná krajina, lu-
cernu farebnú z medeného 
plechu na stenu a strop, 
žehličku novú, obedár 
štvordielny nerez, nový 
vysávač – COSHIC 800W 
krátko užívaný, príklepovú 
vŕtačku 800W kufrík. 0949 
826 815.

zoznamka

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

Chcete si podať inzerát?
Návod na strane 15 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    

Na cesty vyšli milovníci cyklistiky 
a motoriek. Ak sa niekedy stanete 
svedkom ich nehody, je treba aj ako 
laik okamžite zranenému pomôcť. 
Ide totiž o čas!

Len žiadnu paniku
Je mimoriadne dôležité zareagovať. 

Pamätajme si, ako hovorí MUDr. Viliam 
Dobiáš, že aj „nesprávna prvá pomoc je 
lepšia než žiadna“. Pacienti nezomierajú 
pri nehodách preto, že sanitka prišla ne-
skoro, ale preto že im nikto nepomohol.
Zásada 5T

Najskôr na zraneného zvoláme čo 
najhlasnejšie – „Počujete ma?“ Ak je pri 
vedomí, zisťujeme, či nám odpovedá na 
naše otázky, či ho niečo bolí a kontrolu-
jeme prípadné poranenia – krvácanie, 
popáleniny, zlomeniny a pod. Riadime 
sa známou skratkou 5T – ticho, teplo, 
tíšenie bolesti, transport, tekutiny.
Privolať pomoc

Ak je účastných viac svedkov neho-
dy, poveríme inú osobu vytočením čísla 
155/112. Ak sme pri ňom sami, nastaví-
me si na mobile odposluch a vytáčame 
155/112. Riadime sa pokynmi dispečera.

Ak pacient nedýcha a nezistíme mu 
nahmataním na predlaktí alebo krku 
tep, začíname s oživovaním. Kľakne-
me si vedľa postihnutého, zomkneme 
si dlane medzi prstami a naše zápästia 
umiestnime na dolnú časť hrudníka zra-
neného. Lakte musíme mať vystreté. Na-
kloníme sa kolmo na hrudník a stláčame 

ho do hĺbky 5-6 cm.
Dýchame za zraneného

Po 30 stlačeniach hrudníka zakloní-
me hlavu postihnutého a  vytiahneme 
mu bradu. Aplikujeme dva záchranné 
vdychy. Stlačíme mu nos ukazovákom 
a  palcom ruky položenej na čele, čím 
zabránime úniku vzduchu. Nadýchne-
me sa a pevne obopneme našimi ústami 
ústa zraneného. Vdychujeme vzduch do 
postihnutého približne sekundu a  sle-
dujeme, či sa mu zdvíha hrudník.
Pamätajme si 

Pomer 30 : 2 – teda 30 stlačení hrudní-
ka a dva záchranné vdychy. Opakujeme 
do príchodu záchranky alebo kým ne-
začne zranený sám dýchať a  preberať sa.
ABC záchrany života

A – airway – spriechodnenie dý-
chacích ciest – opatrným otočením 
postihnutého na chrbát, zaklonením 
hlavy a  nadvihnutím brady. Položte 
ruku na jeho čelo a jemne zakloňte hla-
vu dozadu. S prstami pod špičkou brady 
nadvihnite bradu, aby ste spriechodnili 
dýchacie cesty.  

B – breathing – sledujeme dýcha-
cie pohyby – či sa zranenému zdvíha 
hrudník, počúvame uchom pri jeho 
ústach, ak sa nám dýchanie akokoľvek 
nezdá, uskutočníme oživovanie. 

C – circulation – zisťujeme krvný 
obeh – na krku, na zápästí alebo pria-
mo v oblasti srdca pod hrudnou kosťou a 
kontrolujeme prítomnosť tepu.

Prvá pomoc po nehode

» Miško Scheibenreif

80% AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA
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 +421 911 313 632
info@axaproperty.sk
www.axaproperty.sk
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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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OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
PRÍSTREŠKY, OPLOTENIA, BRÁNY,

ZÁBRADLIA, SCHODIŠTIA, 
SÚSTRUŽNÍCKE A FREZÁRSKE PRÁCE PO DOHODE
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

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

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

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU

INZERCIA
0905 338 878

www.regionpress.sk
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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

www.regionpress.sk
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.

Miesto konania dražby:  Notársky úrad JUDr. Daniela
Kováčová, ul. Hlavná č. 58, 040 01 Košice
Dátum a čas konania dražby:  03. júna 2019 o 08.30 hod.
Predmet dražby:  byt č. 7, na 2. poschodí na ul. Vyšné Hágy
Solisko 23033/1, 062 01  Vysoké Tatry
Najnižšie podanie:  40.400 €   Minimálne prihodenie:  300€
Výška dražobnej zábezpeky:  1.000€

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ OPAKOVANÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

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

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com
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Nedostávate vaše 
obľúbené noviny 
do schránky?
Napíšte nám do redakcie
popradsko@regionpress.sk
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Zájazdy do celého sveta. 
- poznávacie aj  pobytové pri mori 
   / Turecko, Bulharsko,  Taliansko, Cyprus a t.d. /
- pohodlná online rezervácia rovno cez web stránku  
   aj v cestovnej kancelárii
- cestovne poistenie

Uži si letnú dovolenku v RUSKU! 
Moskva, Sankt Peterburg, Dve metropoly Ruska, Krym, Kaliningrad,...
Spoznávajte Rusko, s nami - rusmi!
AllaTour Vás zoznámi s pravou ruskou kultúrou.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY
PRE CELÚ VAŠU RODINU

PONÚKAME

PRIPRAVÍME VÁM CENOVÚ PONUKU

NÁMESTIE SV. EGÍDIA �����
��� �� POPRAD

OTVÁRACIE HODINY:
PO - PIA: �:��-��:��

CA � CKALLATOUR, S.R.O.
���� ��� ���
ALLATOUR�ALLATOUR.SK 

VŠETKY ZÁJAZDY SÚ SPREVÁDZANÉ SLOVENSKÝM SPRIEVODCOM

VŠETKY SLUŽBY POD JEDNOU STRECHOU
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Mobilná veterinárna
ambulancia MOVEA

Schová sa Vaša mačka hneď, ako vidí prepravku, a mňauká celou 
    cestou autom ? 

Má Váš psík, alebo Vy ťažkosti s pohybom? 

Je Váš pes veľmi bojazlivý alebo naopak agresívny k iným psom?
    Je príliš veľký na prevoz autom alebo auto nemáte?

Ste zaneprázdnení a dlhé čakanie v čakárni veterinárnej ambulancie
    je pre Vás neúnosné? 

AKÉKOĽVEK SÚ VAŠE DÔVODY, POSKYTNEME VÁM 
ZÁKLADNÚ VETERINÁRNU STAROSTLIVOSŤ U VÁS DOMA 

MVDr. Lenka Gigacová Vernerová,
Veterinárna ambulancia MOVEA, Štúrova 87A, Svit 

SLUŽBY: 

0905 124 224
www.movea.sk

vakcinácie, ošetrenie proti vonkajším a vnútorným parazitom, 
čipovanie a vystavovanie petpasov, klinické vyšetrenie, USG 
vyšetrenie, odber a vyšetrenie krvi, ošetrenie menších rán, 
pôrodná a popôrodná starostlivosť, pooperačná starostlivosť, 
diagnostika a liečba chorôb možná a dostupná v domácom 
prostredí, eutanázia v kruhu najbližších.

Zákroky vyžadujúce celkovú anestéziu ako kastrácie spoločenských 
zvierat, stomatologické ošetrenie, ošetrenie rán, chirurgia mäkkých 
tkanív,  vykonávame v našej ambulancii MOVEA vo Svite 

99
-0

12
5

V súťaži pre mladých video-
makerov zabojuješ o atrak-
tívne ceny a názor odbornej 
poroty. 

Mladí videomakeri sa môžu s vi-
deami prihlasovať do súťaže už v jej 
treťom ročníku. Novou výzvou je na-
točiť do 15.júla 2019 maximálne dvoj-
minútové video na tému: „BOLA TO 
NÁHODA?“  

RECfruit (www.recfruit.sk) je súťaž 
vo videotvorbe určená pre začínajú-
cich videomakerov vo veku od 12 
do 26 rokov. Na výhercov čakajú ceny 
v hodnote viac ako 4000 eur. Navyše, 
12 najlepších účastníkov získa na svo-
ju tvorbu aj odbornú spätnú väzbu od 
šesťčlennej poroty, ktorú tvoria Peter 
Bebjak (režisér filmu Čiara, Trhlina), 
Tomáš Sysel (kameraman filmu Můj pes 
Killer a i.), Ján Meliš (produkcia filmu 

Kauza Cervanová, hl. kamera relácie 
Pod lampou), Peter Konečný (filmový 
kritik, šéfredaktor kinema.sk), Patrik 
Herman (investigatívny novinár, mo-
derátor TV Markíza) a Ladislav Shadex 
Bóna (youtube strategy manager, vi-
deo špecialista).  

Generálnym partnerom tretieho roč-
níka súťaže je Slovenská sporiteľňa, 
ktorá má v pláne ponúknuť vybranému 
videomakerovi spoluprácu. Novinkou 
je aj hlasovanie verejnosti – ktokoľvek 
bude môcť podporiť svojho favorita pria-
mo na webovej stránke súťaže.  

Za súťažou RECfruit stojí content mar-
ketingová agentúra ContentFruiter, kto-
rá si uvedomuje, že na Slovensku je ne-
dostatok príležitostí, ktoré by ponúkali 
možnosť mladým tvorcom videí uchytiť 
sa v brandži, pričom dopyt po kvalit-
ných videomakeroch stúpa.  

Natoč video, ktoré ťa posunie.  

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

NAŠTARTUJ SVOJU KARIÉRU.
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Vyberáme si našich zástupcov 
v Európskom parlamente

Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v členských 
krajinách EÚ od roku 1979, vždy po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia. 

   My Európania čelíme mnohým výzvam, od migrácie po zmenu 
klímy, od nezamestnanosti mladých ľudí po ochranu osobných úda-
jov. Žijeme v stále globalizovanejšom, konkurenčnom svete. Referen-
dum o brexite zároveň ukázalo, že EÚ nie je nespochybniteľný pro-
jekt. A hoci väčšina z nás považuje demokraciu za samozrejmosť, zdá 
sa, že je stále viac ohrozená, a to vo svojom myšlienkovom základe, 
ako aj v praxi. EÚ sa angažuje vo všetkých týchto a mnohých ďalších 
otázkach – od oživenia obchodu po ochranu spotrebiteľov a podpor-
ovanie výskumu. 

   Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného 
na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobit-
ného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková 
volebná komisia hlasovanie neumožní.

   Pre prípad odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ schválili poslan-
ci Európskeho parlamentuzmenu počtu mandátov jednotlivých 
členských krajín. Veľká Británia má 73 poslaneckých kresiel a po jej 
odchode by mal počet poslancov EP klesnúť zo 751 na 705. Rozdiel, 
ktorý tvorí 46 kresiel sa zmrazí pre prípadné budúce rozširovanie EÚ 
a zvyšných 27 kresiel sa prerozdelí medzi medzi 14 členských štá-
tov, ktoré sú na základe súčasného rozdelenia mandátov v EP mierne 
znevýhodnené. Slovensko by tak získalo jeden mandát naviac.

   Prečo ísť voliť 
    v európskych voľbách

Ako voliť ?

Europarlament
po Brexite

Aj tieto voľby majú  pre náš každodenný život mimoriadny význam

te
nt
or
az
id
em

vo
lit
.e
u

25. MÁJ 2019

?

   V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží 
volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo 
na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného 
hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. 
Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej 
schránky.

Spôsob hlasovania
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práca, relax

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 338 878

popradsko.skVIAC 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.
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 338 878

TATRAMAT QUASAR a.s.

99
-0

01
5-

4

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

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

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

tq

HĽADÁME DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU ŠIKOVNÝCH PRACOVNÍKOV
ÚDRŽBÁR strojov a zariadení

OBSLUHA vysokotlakých liacích strojov,
   operátor výroby

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

Vzdelanie minimálne SOU, SOŠ elektrotechnické.
-  základná zložka mzdy 3,5 EUR/hod. brutto
+ príplatky a prémie od 1,10 EUR/hod.
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Hľadáme pomocné sily do kuchyne,
kuchárov, čašníkov a barmanov na TPP

pre našu prevádzku BeAbout v Bratislave.
Platové podmienky: 800-1.000€ (závisí od pozície)

Ponúkame ubytovanie pre zamestnancov.
E-mail: patricia.velika@beabout.sk, Tel.: 0948 301 483

85
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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO v ČR

VÝHODNÉ 
PLATOVÉ 

PODMIENKY

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečenéCALL CENTRUM: 0905 552 537

VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
KONTROLÓR 
KVALITY

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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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk

Prijmeme skladníkov/čky 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
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Prijmeme
operátorov/ky výroby

na TPP vo Veľkej Lomnici
Práca na 3-4 zmeny
mzda 3,20€/hod.

+4€ stravný lístok
Spišská Belá - Kežmarok
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ

Pre viac info volať 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera PP medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PP 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát 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.

WWW.REGIONPRESS.SK

INZERÁT,
KTORÝ

PREDÁVA
0905 338 878

popradsko.sk



PP19-21 strana- 12

12
EDITORIÁL / SLUŽBY

63
-0
09
6

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0918 477 323

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 

Možnosť výhry 300 €

terasy

AKCIA ZĽAVA DO 30%

balkóny

PRACUJTE 
         V DÁNSKU
PRIJMEME 
          TESÁROV
Práca na živnosť (Formulár A1)

Tel.: 0915 850 620
Mail: infodanska@gmail.com

PráPrácaca nana živživnosnosť (ť (ForFormulmulár ár A1)

T l 0915 850 620

- ubytovanie zabezpečené
Požadujeme:
- zodpovednosť
- 2 až 4 členná partia 
  (jeden z partie musí ovládať AJ)
- vlastné auto
- prax a znalosť v odbore

20 EUR/hod.

85
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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!

+421 907 780 698
+421 948 672 122 

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

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

Dojel jsi ze zakázky 
����������������

������������

����������� ALMAARKu�����������������������
ZZZEDNNÍKKKY, FASSÁÁDDNÍKKY

���������������  �����������

����������������������������������
na HPP   244 0000 €€/rrook aa víccee
��������440 0000 €€/rookk a více

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

Tak se ozvi naší Máji na 
hhummennnnee@allmaarrk.czz

���������������� +421 99110 5883 77005 
�����������������������
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 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka                           0944 720 932
 zameranie   odborné poradenstvo

 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
obnova plochých striech technológiou COPERNIT

min. záruka 20 rokov

NAJLEPŠIA
CENA

NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská
firma

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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Komunikatívna znalosť 
Nemeckého jazyka 

Platné povolenie 
na prepravu zvierat

Nemecká pracovná zmluva 
Vybavíme všetko potrebné 

pre prácu 
Možnosť turnusov 

Ubytovanie  zabezpečené
Stabilná celoročná práca

www.fuchs-fleisch.de
job@simon-fleisch.de

+49/ 15145093826

VODIČ  
KAMIÓNA
preprava hovädzieho 

dobytka
3000 € - 3500 € brutto
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