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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 40 000 domácností 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

č. 22/ 31. máj 2019 / 23. ROčNÍK

ČISTENIE A MAĽOVANIE    
      VŠETKÝCH DRUHOV STRIECH         PORADENSTVO

OSOBNÁ

PREHLIADKA

A CENOVÁ

KALKULÁCIA

ZDARM
A VÝŠKOVÉ PRÁCE
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WWW.BYLINNEPRODUKTY.SK | 0919 024 301
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NAJVÄČŠÍ VÝBER
POMNÍKOV NA SLOVENSKU
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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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SKLENNÍKY
DO VAŠEJ ZÁHRADY

info: 0907 909 473
VOĽNÉ PRAC.MIESTA
DO VÝROBY (od 650 €) 99
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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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INZERCIA
0905 338 878

VIZITKY
0905 338 878
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Každý týždeň: 
Poprad, Svit, Kežmarok, Spišská 
Belá a obce: Gánovce, Hozelec, 
Švábovce, Hôrka, Spišský Štiav-
nik, Hranovnica, Spišské Bystré, 
Kravany, Štrba, Tatranská Štrba, 
Lučivná, Svit-Podskalka, Batizov-
ce, Spišská Teplica, Veľká Lomni-
ca, Huncovce, Ľubica, Vrbov, Vlko-
vá, Abrahámovce, Jánovce, Veľký 
Slavkov, Mlynica, Vikartovce.

popradsko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
POPRAD

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:

99
-0

04
2

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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-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

Vraj mesiac ruží

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vstupujeme do posledného mesia-
ca prvého polroka. Privítame leto a 
dni sa začnú nebadane skracovať.

Podľa storočného Valašského ka-
lendára je jún mesiacom ruží. Vraj 
nádherne kvitnú a tešia nás. Dokážete 
sa ešte potešiť z kvitnúcich ruží? Z ich 
vône? Alebo už len z nákupu, zo suse-
dovej škody a neúspechu tých, ktorým 
často iba hlúpo závidíme? O vnútornú 
radosť sa treba starať. Práve tak, ako o 
tie ruže, ktoré bránime pred škodcami.

Istý africký kmeň má zvláštny 
zvyk. Keď niekto robí zlé veci, vezmú 
členovia kmeňa túto osobu do cen-
tra dediny a všetci sa postavia okolo 
nešťastníka. Niekoľko hodín mu roz-
právajú o všetkých dobrých veciach, 
ktoré kedy urobil. Tento kmeň totiž žije 
v presvedčení, že každý človek prichá-
dza na svet ako dobrá bytosť a tiež, že 
každý chce cítiť ochranu, lásku, mier 
a šťastie. Niekedy to však človek necíti 
dostatočne silne. A potom koná aj zlo. 
Spoločenstvo toho kmeňa všetky zlé 
skutky vidí ako nedostatok lásky, mie-
ru a ochrany. A tak robia všetko preto, 
aby ten, ktorý zablúdil, toto všetko 
opäť pocítil a aby pochopil, že on je 

dobrý človek. 

Sawabona je zas pozdrav používa-
ný v južnej Afrike a v preklade zname-
ná:  „Ja si ťa vážim, som tu pre teba. Si 
pre mňa dôležitý.“ Niet šťastia a radosti 
sociálne normálneho jednotlivca, keď 
niekto iný je nešťastný. Keď urobíme 
aj my denne radosť niekoľkým ľuďom, 
náš život sa bude napĺňať radosťou. 

Nenávisti je u nás už akosi priveľa. 
Spolu s ňou závisti. Pritom – recept je 
asi naozaj jednoduchý – nájsť si niečo, 
čo poteší. Hoci aj tie ruže.

V júni sa začína leto. Všimli ste 
si, že keď slnko príjemne hreje, ľudia 
sa viacej usmievajú? Je to spôsobené 
tým, že slnečné svetlo výrazne zvyšu-
je úroveň endorfínov a a produkcia vi-
tamínu D sa nám stará o ich 
dostatok. Výborným rie-
šením je fyzická aktivita 
na čerstvom vzduchu po-
čas slnečného dňa.

Užívajte si jún 
naplno, ako sa 
len dá!
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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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INZERCIA
0905 338 878

Peter Mlynár, Na letisko ����, Poprad
���� ��� ��� | mlynarpeter��gmail.com

� KLASICKÁ MASÁŽ
� REFLEXNÁ MASÁŽ
� LÁVOVÉ KAMENE
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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
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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

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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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

LETÁKY
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

» Predám 650 m2 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

» Prenajmem priestor v PP 
20 m2. Tel. 0905 750 697

» UPRATOVANIE PO MA-
ĽOVKÁCH - NOVOSTAVBY, 
BYTY, DOMY, KANCELÁRIE 
0902289920

» 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 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 nájdete tu ->

LETÁKY
0905 338 878

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?

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.
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INZERCIA
0905 338 878

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 338 878

5.6.2019

TM

TM
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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
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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 
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Obdarovanie je medzi ľuďmi bež-
né a  nikto sa zvyčajne nezamýšľa 
nad otázkou vrátenia daru, kým 
sú vzťahy medzi darcom a obdaro-
vaným korektné. Ak sa však tieto 
vzťahy zhoršia nie je v praxi vylúče-
ný prípad, že bude darca žiadať, aby 
obdarovaný prijatý dar vrátil. 

Dôvodom pre takéto konanie nemu-
sí byť výlučne zhoršenie vzájomného 
vzťahu medzi darcom a obdarovaným, 
ale môže to byť spôsobené aj zhorše-
nou finančnou situáciou darcu po da-
rovaní hodnotného daru. V  takomto 
prípade sa naskytujú dve možnosti. 
Jednou z nich je možnosť od darovacej 
zmluvy odstúpiť. Táto možnosť však 
nemusí byť dostupná, keďže v  zmys-
le Občianskeho zákonníka môže od 
zmluvy účastník odstúpiť, len ak to 
umožňuje zákon alebo samotná zmlu-
va. V prípade, že to darovacia zmluva 
neumožňuje možno za zákonom sta-
novených podmienok uplatniť  mož-
nosť darcu domáhať sa vrátenia 
daru alebo možnosť obdarovaného 
dar vrátiť. 

Podľa zákona sa darca môže domá-
hať vrátenia daru v prípade, že sa ob-
darovaný správa k nemu alebo členom 
jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje 
dobré mravy. V tejto súvislosti si je po-
trebné uvedomiť, že pod hrubým po-
rušením dobrých mravov nemožno ro-
zumieť akékoľvek neetické správanie, 

ktoré odporuje základným pravidlám 
slušného správania, ale toto konanie 
musí predstavovať porušenie dobrých 
mravov značnej intenzity alebo ich sú-
stavne porušovanie. Hrubým poruše-
ním teda môže byť napr. fyzické násilie 
obdarovaného voči darcovi, neposkyt-
nutie potrebnej pomoci, hrubé urážky 
na adresu darcu a pod. 

Naopak hrubým porušením dob-
rých mravov nie je, ak obdarovaný 
zabudne na darcove narodeniny, či 
darcu pri osobnom stretnutí nepo-
zdraví. Napriek uvedenému je potreb-
né každý prípad posudzovať osobitne, 
keďže pri hodnotení správania môže 
zavážiť aj dôvod, ktorý obdarované-
ho viedol k  takémuto správaniu. Ak 
by napr. darca vyprovokoval hádku 
s obdarovaným a tento by ho v rámci 
hádky urazil, nemožno bez ďalšieho 
povedať, či by takéto konanie obdaro-
vaného bolo kvalifikované ako hrubé 
porušenie dobrých mravov. Obdaro-
vaný má na druhej strane možnosť dar 
vrátiť, a to v prípade, že dar má vady, 
na ktoré darca obdarovaného neupo-
zornil.

Vrátenie daru

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

www.regionpress.sk
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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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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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Nedostávate vaše 
obľúbené noviny 
do schránky?
Napíšte nám do redakcie
popradsko@regionpress.sk
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Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom 

  -

 Na základe vyjadrení lekárov je jednou 

 
  

OBJEDNÁVAJTE NA:   0905 601 198  /   WWW.LEVANDULKA.SK

my áno...
Spíte dobre?

už žiadne predražené
umelé matrace
vyrobené z ropy

„
„

Bavlna je dokonalo prieduš-
ný materiál a tvorí ideálnu kombiná-
ciu s vlnou. Mäkká, silná a príjemná 
na dotyk.

Prírodný kaučuk   
pochádza zo stromu kaučukovník. 
Zárukou najvyššej kvality je certi-
fikát 100% prírodného kaučuku. 
Kaučuk je najlepšou alternatívou 
umelých pen alebo molitánu. Na 
rozdiel od pružín nevytvára rušivý 
šum, neuchováva statickú elektrinu 
a lepšie pruží. Spolu s ortopédmi 
sme vytvorili jednu tuhosť ideálnu 
pre každého.

Levanduľa je známa pre 
svoje relaxačné a upokojujúce vlast-
nosti. Vaša myseľ sa upokojí a za-
spávanie bude rýchle ako u dieťaťa. 
Levanduľa takisto pôsobí proti 
moľom a roztočom.

PVC - aj ked 85% slovákov spí na 
penových matracoch z PVC, my 
PVC nepoužívame. 
Ani na seba si neoblečieme tričko z 
umeliny, radšej z bavlny, prečo po-
tom spať na umeline..

,,

,,Skúšobná doba 30 dní 
Doprava zadarmo (kuriérom až ku Vám domov) 

pre prvých 500 OBjednÁvok

zľava 20%
499 €

399,00 €
S dph
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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



PP19-22 strana- 10

10
acn / bývanie, politická inzercia

 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 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

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

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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Evanjelizácia neznamená robiť 
členský nábor alebo reklamnú kam-
paň. A nie je to ani zákaznícky servis 
založený na premyslených plánoch. 
Jedinou jej podstatou je nasmerovať 
pohľad a srdce človeka na Ježiša, 
pretože len v ňom nám Boh definitívne 
zjavuje, kým skutočnosti je, že je lás-
ka. Spoznať ho znamená stať sa jeho 
učeníkom, ktorý mu dôveruje, kráča 
po jeho cestách a riadi sa jeho slovami 
ako svojím životným kompasom. „On 
vždy svojou novosťou dokáže obnoviť 
náš život a naše spoločenstvo, a aj keď 
sa ho dotkli temné obdobia a slabosti 
Cirkvi, kresťanské posolstvo nemôže 
nikdy zostarnúť. Ježiš Kristus dokáže 
tiež prelomiť nudné schémy, v ktorých 
sa ho niekedy pokúšame uväzniť, a 
vie nás prekvapiť svojou neustálou 
Božou tvorivosťou,“ píše pápež Fran-
tišek v Evangelii gaudium. 

Aj v krajinách s kresťanskou kultú-
rou sa neraz vytráca skutočné pozna-
nie, prečo a  v  koho vlastne veríme. 
Evanjelizácia je preto potrebná 
vždy a všade. Marcello Candia (1916 
–1983), bohatý taliansky podnika-
teľ, ktorý ako 50-ročný všetko pre-
dal a  odišiel do Brazílie ako laický 
misionár, rozpráva o  svojej misijnej 
skúsenosti s výstavbou nemocnice 
v amazonskom pralese: „Môj spôsob 
myslenia sa celkom zmenil. Ako pod-
nikateľ v priemysle som si vždy najprv 

robil prognózy, plány, projekty. Uva-
žoval som o peniazoch a  bankách, 
ako financovať moje podnikanie, 
všetko podľa presnej matematickej lo-
giky. Postupne som si ale začal uvedo-
movať: ak sa niekto vydá na cestu s 
Bohom, účty sa vyrovnávajú inak. 
V misijnej nemocnici si mohlo zaplatiť 
liečenie len 10 percent ľudí, 40 per-
cent bolo tých, ktorí mali zdravotné 
poistenie, a všetci ostatní nemohli dať 
za ošetrenie a liečbu nič iné ako seba 
samých. A tak som pochopil: ak má 
nemocnica pre chudobných fungovať 
dobre, musí byť stále v deficite.“

Túto skúsenosť má za svoje vyše 
70-ročné pôsobenie aj pápežská 
nadácia ACN – Pomoc trpiacej 
Cirkvi. Hoci pre svoje prísľuby pomo-
ci je stále „v deficite“, účty boli doteraz 
vždy vyrovnané. Vďaka tisícom dob-
rodincov, pre ktorých je evanjelium 
neustálym prameňom novosti a mla-
dosti.

Vo svete je najmä obrovský defi-
cit viery, nádeje a lásky. Boh ho chce 
pokryť naším misionárskym zápalom 
a vkladom. Naše šance a devízy nikdy 
neboli väčšie, ako sú teraz, len potre-
bujeme nabrať odvahu a v dôvere v Je-
žišovo slovo „vykročiť na vodu“. 

Deficit viery, nádeje a lásky

» www.acn-slovensko.sk
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Sú to už štvrté 

Vlado sa Európskej

Michal Wiezik je

V SPOLU veríme

Vieme, že to

» Miroslav Beblavý» Miroslav Bebl ý
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Páči sa mi POPRADSKO.SK na facebooku
Staň sa fanúšikom a sleduj nové inzeráty, dôležité info, tipy na voľný čas priamo na FB. 

80% AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA

Podľa údajov Národného centra 
zdravotníckych informácií sa v 
Slovenskej republike na lekársky 
predpis vlani vydalo takmer mi-
lión balení individuálne pripravo-
vaných liekov. 

V  poslednej dobe možno badať 
úspešné využitie individuálnej prí-
pravy niektorých liekov pri čoraz 
častejších výpadkoch ich hromadne 
vyrábaných verzií. Pri výpadku lokál-
nych liekových foriem (masti, krémy, 
gély, roztoky) je príprava pomerne 
rýchlo zvládnuteľná a všeobecne 
známa – a dermatológovia sú lekári, 
ktorí predpisujú individuálne pripra-
vované lieky asi najčastejšie. Avšak 
každá lekáreň zvládne aj náročnej-
šie formy ako sú prášky, kapsuly, či 
čapíky – dokonca viaceré nemocničné 
lekárne pripravujú aj náročné sterilné 
formy ako infúzie, či očné lieky. Práve 
nedostupnosť očných liekov jedného 
výrobcu v súčasnosti v jednotlivých 
regiónoch zachraňujú práve tieto le-
kárne.

Avšak individuálne pripravované 
lieky nepredstavujú zdroj neočaká-
vaného zbohatnutia, dokonca mož-
no konštatovať, že pri požiadavkách 
kladených na prevádzku laboratória 
v lekárni ide o stratovú činnosť, kto-
rej cena je prísne regulovaná ce-
novým predpisom ešte z roku 2007. 
„Vďaka“ už spomínaným výpadkom 

mnohých hromadne vyrábaných lie-
kov sa do lekárenských laboratórií 
výrazne vrátila príprava viacerých lie-
kových foriem. Napríklad dlhodobo 
nedostupné hromadne vyrábané ča-
píky s obsahom prednisonu, ktoré sa 
užívajú pri život ohrozujúcich stavoch 
(alergia, laryngitída) sú dnes výhrad-
ne pripravované v lekárňach, pričom 
ide o pomerne náročný druh liekovej 
formy s dôrazom na presné dávkova-
nie silne účinnej látky. Regulátor si 
túto prácu cení na 3,75 €. Príprava 200 
ml tzv. umelej žalúdočnej šťavy, ktorá 
pri dodržaní všetkých technologic-
kých postupov zaberie niekoľko ho-
dín práce je ocenená na 1,33 €. Masti, 
krémy, gély a podobné liekové formy, 
s  ktorými snáď prišiel do kontaktu 
každý, kto niekedy navštívil derma-
tológa majú pri dvestogramovom ba-
lení cenu práce 1,56 €. Tridsať kusov 
práškov pre novorodenca s vrodenou 
srdcovou vadou, pri ktorých banálny 
„omyl“ môže viesť k fatálnym násled-
kom, lekárnik pripravuje približne ho-
dinu za 3,68 €... Toto nie je sťažovanie 
sa – to je suchý popis reality.

Napriek všetkým trhovým zákoni-
tostiam však stále existuje dosť veľká 
skupina lekárnikov, ktorí vedia, že 
zmyslom ich existencie je pacient. 
Raz si to možno uvedomia aj tí, čo to-
muto zmyslu vymýšľajú (nezmyselné) 
ceny.

Príprava liekov v lekárni

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
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Popradský festival Viva Italia sa ponesie v duchu Sardínie
Každý deň sa bude konať aj špeciálna Apúlska varná dielňa
Poprad bude onedlho dejiskom 7.ročníka festivalu Viva Italia. Ten  
otvorí svoje brány už 12.júna a potrvá tri dni, počas ktorých sa v centre 
mesta Poprad predstaví vyše  40 talianskych producentov predovšetkým v 
oblasti gastronómie. Pre návštevníkov festivalu je pripravený aj bohatý kul-
túrny a sprievodný program.

„Viva Italia, ako inak, predstaví Slovensku to najlepšie, čo Taliansko 
ponúka. Keďže ide prevažne o gastro stánky – zakúpiť sa budú dať kvalit-
né talianske syry, olivy, či prosciutto. V rámci kultúrneho programu sme 
tento rok upustili od hviezdnych mien, ako tomu bolo po iné roky, viac sme 
sa sústredili na to, aby sme návštevníkom festivalu sprostredkovali viac  
zážitkov  s príchuťou Talianska,“ uviedol hlavný organizátor festivalu  
Fabio Bortolini. Slávnostný otvárací ceremoniál bude 12. júna. Viceprimá-
tor mesta Poprad Ondrej Kavka (nezávislý) dodal, že súčasťou festivalu 
bude aj pavilón venovaný talianskym spoločnostiam pôsobiacim v regióne  
v spolupráci s Taliansko-slovenskou obchodnou komorou v Bratislave.

Hosťovským regiónom bude tento rok taliansky ostrov Sardínia,  
ktorú bude pod Tatrami reprezentovať 60-členná delegácia - vráta-
ne umelcov a podnikateľov. Okrem toho sa Sardínia bude prezento-
vať aj priamo na námestí, formou mestečka Sardínia, ktoré je tohtoroč-
nou novinkou v programe festivalu. „Mestom pôjde sprievod sardínskych 
kostýmov, na hlavnom pódiu sú pripravené vystúpenia folklórnych  
skupín, detí hrajúcich na ťahacie harmoniky a hráča na tzv. launedass. 

Sardínii bude venovaný aj koncert v evanjelickom kostole s tenormi z mes-
tečka Oliena a s elektronickou harfou Raoula Morettiho. Na záver by som 
upozornil na prehliadku vzácnych kostýmov návrhárky Sonia Flauto, kto-
ré predvedú slovenské modelky,“ doplnil Bortolini. Pripravený je aj program  
v kine Tatran, ktorý ponúkne denné tituly venované známym talianskym umelcom. Ta-
transká galéria v Poprade zase bude hosťovať výstavu Morská Čiara Mariana Chela.

Do festivalu sa tento rok zapoja aj mestá Levoča a Kežmarok, v ktorých 
sa uskutoční celý rad podujatí, spoločnou témou je pritom UNESCO. Kon-
certy budú v chráme sv. Jakuba v Levoči a v drevenom artikulárnom kostole  
v Kežmarku. „Upozornil by som tiež na nočnú show Akčného maľovania  
od sardínskeho umelca Mariana Chela, ktorá bude na námestí mesta Levoča 
13. júna a na Kežmarskom hrade o deň neskôr večer,“ dodal na záver Bortolini  
s tým, že zaujímavostí bude počas festivalu ešte omnoho viac.

Pre tých, ktorí preferujú zážitkovú kuchyňu. Každý deň sa bude konať aj špe-
ciálna Apúlska varná dielňa s pu-
tujúcou kuchárkou Alessandrou  
Ferramosca, ktorá naučí nadšencov vare-
nia, ako pripraviť slávne apúlske cestoviny 
a iné špeciality. Varná dielňa má byť záro-
veň pozvánkou na budúcoročný festival – 
venovaný práve tomuto regiónu.

„Varím, propagujem a organizujem podujatia, ktoré rozprávajú o mojej zemi,  jej výrobkoch a o jej 
dosiaľ neznámych miestach“.

Alessandra Ferramosca - putujúca kuchárka zo Salenta, rozpráva o príbehoch, ktoré chutia, o magických 
miestach a starodávnych jedlách! V roku 2014 vytvorila MyCoolKitchen, koncept novointerpretovanej  salentskej 
kuchyne, ktorý kladie dôraz na starodávne, takmer zabudnuté jedlá, ale v modernom poňatí a v súlade s novými 
gastronomickými trendmi.

„Každý produkt má svoju identitu a musí mu byť „umožnené“ vzniknúť vytvorením takej kulinárskej 
kombinácie, ktorá je schopná u hosťa zanechať spomienku.“

Rada objavuje „chuťové“ skúsenosti, ako keď napríklad premenila klasickú frisellu (chlieb z tvrdej pšenice, 
upečený v peci, prekrojený horizontálne na polovicu a opečený) na vyprážaný karbonátok v kornútku...

STREDA 12. 06. PIATOK 14. 06.

ŠTVRTOK 13. 06.
SOBOTA 15. 06.

12:00 -22:00 - Gastronomické Stany, 
Mercato Italiano (od 10.6.) 
(Nám. sv. Egídia) 
17:00 - Festival talianských filmov: 
Umenie na plátne – Michelangelo – 
Love and Death (kino Tatran)

18:00 - Oficiálne otvorenie festivalu
(pódium na námestí)

19:00 - OTVÁRACI KONCERT FES-
TIVALU (Evanjelický Kostol Nám.Sv. Egídia) 
– (Vstup 8,00 € / 6,00 € do 11.06)
20:30 –Street Bands na námestí a 
„skvelá dolce vita pouličná atmosféra“

12:00 – 22:00 - Gastronomické Stany, 
Mercato Italiano, Mestečko Sardínia a 
Slow Food, Apulská kuchynská dielňa 
(Nám. sv. Egídia)
16:30 - Tatranská Galéria – Vernisáž
Otvorenie výstavy “Morská čiara”
17:00 - Festival talianských filmov 
(kino Tatran)

18.00 -  Sprievod sardínskych kostý-
mov a umelcov na Nám. sv. Egídia
19:00 -20:30 „Folklórny večer – regi-
ón Sardínia”
20:30 - Street Bands

12:00 – 22:00 - Gastronomické 
Stany, Mercato Italiano, Mestečko 
Sardínia a Slow Food, Apulská 
kuchynská dielňa (Nám. sv. Egídia)
17:00 - Festival talianských filmov 
(kino Tatran)

19.00 -  husľový orchester TEREZA 
A JEJ DETI (Nám. sv. Egídia-Evanjelický 
Kostol)

20:30 –Street Bands na námestí a 
„skvelá dolce vita pouličná atmo-
sféra“

10:00 - 11:00 - Detské divadelné 
predstavenie „PINOCCHIO”
11:00 - 16:00 - Aquacity Poprad – 
Hotel Riverside: „Sardínska show 
Cooking” 
12:00 - 22:00 - Gastronomické 
Stany, Mercato Italiano, Mestečko 
Sardínia a Slow Food, Apulská 
kuchynská dielňa (Nám. sv. Egídia)
17:00 - Festival talianských filmov 
(kino Tatran)

18:30 - Sprievod sardínskych kostý-
mov a umelcov (Nám. sv. Egídia)
19:45 - Záverečný gala večer Festi-
val VIVA ITALIA (Aquacity, kongres. hala)

20:30 - Street Bands

FESTIVAL GASTRONÓMIE A KULTÚRY

12. - 15. JÚN
POPRAD

VIAC INFO O PROGRAME: www.vivaitalia.sk/program/
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HLAVNÝ 
PRACOVNÝ 
POMER

MONTÁŽNY
MECHANIK
VÝŤAHOV

Vzdelanie: stredoškolské s maturitou
Oprávnenie: vodičský sk. B
Prax: montáž výťahov, elektrotechnik 
– výhodou, nie podmienkou.
Mzda ���EUR + príplatky, služobné auto, 
telefon, kompletné technické vybavenie.

Miesto práce: SLOVENSKO

Kontakt: Soňa Polláková

 ���� ��� ��� 
sona.pollakova�otis.com

výťahy, s.r.o.
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FIRMA TATRA TEXTIL, s.r.o. 
POPRADSKÁ 224, HOZELEC 

PRIJME DO ZAMESTNANIA:

(PRÁCA VHODNÁ PRE MUŽOV)

ZÁKLADNÁ MZDA PRI NÁSTUPE 3,10 EUR/HOD., 
PRÍPLATKY DO VÝŠKY 100 EUR, + VÝKONNOSTNÁ PRÉMIA

OSOBNÝ POHOVOR NUTNÝ.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE: +421 53 429 89 57
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 - MUŽOV AJ ŽENY - OPERÁTOROV VÝROBY -
(3,85€ /hod. + 150€ BONUSY + PRÍPLATKY)

- ÚDRŽBÁR -
(OD 1200€ /mes. + 150€ BONUSY + PRÍPLATKY)

- NÁSTROJÁR NA VSTREKOLISY -
(OD 1200€ /mes + 150€ BONUSY + PRÍPLATKY)

MIESTO PRÁCE: MYJAVA

- PRACOVNÍKOV/ČKY NA VÝROBU PUKOV -
(520€/mes. + PRÍPLATKY)

Miesto práce: DOLNÉ VESTENICE

UBYTOVANIE ZDARMA. KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85
_0
38
3

STAJAN SLOVAKIA PRIJME PRACOVNÍKOV NA HPP:
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Hľadáme 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

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643  |  +43 699 190 48 723
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Firma Remirel príjime na prac. pozíciu:

PRACOVNÍK VO VÝROBE 

 
Miesto výkonu práce: 

Práca vhodná 

0905 552 537
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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
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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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LETÁKY
0905 338 878

INZERCIA
0905 338 878

www.regionpress.sk

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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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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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

Vodič kamiónovej prepravy 
(JIT prepravy) 
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

prijme do pracovného
pomeru:

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!
Miesto výkonu práce:

Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno 

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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HLEDÁŠ PRÁCI, VE KTERÉ 
�������������������
�������������������

PRÁCE NA HPP 
MÍSTO VÝKONU: ������������ 
MZDA����������������������������

�����������������������������������������������
Tak nám napiš na ������������������

nebo rovnou zavolej na �����������������

ÁÁ

Tak zvedni telefon, zavolej do HAPI 
a promluv si s naší Májou o tvé ideální práci. 

�������������� 
�������������������, 

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