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POPRADSKO
KEŽMARSKO

č. 24/ 14. jÚN 2019 / 23. ROčNÍK
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výmena vaní
lištovanie a utes. vaní
iné opravy (voda, odpad)
zapojenie práčky
priamo na odpad

RENOVÁCIA VANÍ
SMALTOM
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NAJVÄČŠÍ VÝBER
POMNÍKOV NA SLOVENSKU
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0 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

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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Lakovač - 3,78 € po zaučení 3,99 €
(s príplatkami a prémiami do 820 € mes.)
2 zmeny

Vysekávač plechov - Trumatic - 3,99 €
po zaučení 4,39 € 
(s príplatkami a prémiami do 1080 € mes.)
3 zmeny

Výrobný pracovník - 3,78 €
po zaučení 3,99 €
(s príplatkami a prémiami do 900 € mes.)
2-3 zmeny

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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ŽALÚZIE, SIEŤKY
p r o t i  h my z u

0907 942 957
rýchlo, lacno, kvalitne

www.lacne-zaluzie.sk

99
-0

07
6-

1

Hovorí sa 
o desať  minút, nie za desať minút.

Slovenčina naša LETÁKY
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)
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0904 473 720

Čokolatéria Bon Bon in Poprad
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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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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

organizuje

Info: 0902 930 234
www.avtatry.sk/poprad

KONTINUÁLNE
VZDELÁVANIE

PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV
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Akadémia vzdelávania
Tatry s.r.o.

FRÉZOVANIE a 

99
-0

01
3-

1

> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD

   komínov

   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

   komínov

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

Opakujeme, 
že prvýkrát sa píše spolu a prvý raz oddelene.

Slovenčina naša

„Kam sa podeli kvety? Kde sú muš-
káty? Okná sú úplne prázdne, v pred-
záhradkách, kde kedysi kvitli ruže, 
ľalie, pivonky a iné kvety, sú dnes par-
koviská, smutný svet...“ 

Povedala mi 87 – ročná spoluces-
tujúca na pravom sedadle, keď sme 
nedávno cestovali dolu Považím. Nie 
po diaľnici, ale po okresných cestách, 
cez mestá a dedinky. Nuž, podeli sa. Do 
slovenskej nemilosti. O kvety sa totiž 
treba starať a my sme si akosi prirýchlo 
zvykli na to, že prioritou sme my sami, 
že sa máme starať v prvom rade o seba, 
o svoje blaho, o svoj dostatok, o svoj 
pokoj. Samosprávy vysádzajú okras-
né rastliny medzi chodník a cestu, no 
udržiavajú ich zamestnanci na verej-
noprospešné práce. Vlastníci domov, 
pred ktorými tieto záhony krášlia náš 
svet, na ne kašlú. Ani ich len nepole-
jú. Ale tie plechovice z predzáhradok 
umývajú, leštia. Aj viackrát za týždeň.

Pred nami je na záver posledného 

jarného týždňa Deň kvetov. Je určený 
záhradkárom a milovníkom zelene, 
ktorí oslavujú život. Nie majetky. Nie 
statky. Deň kvetov oslavujú milovníci 
kvetov na celom svete. Každá krajina 
má svoje typické zvyky a podujatia, 
ktorými sa teší z príchodu leta. K teplu 
a ostrému slnku bezpochyby patria ti-
sícky farebných voňavých kvetov i lie-
čivé byliny. 21.6. nás čaká najdlhší deň 
v roku a tiež aj Deň kvetov. Zázraku prí-
rody, ktorý odjakživa umožňoval nie-
len život, ale pôsobil radosť a potechu 
v ľuďoch, ktorých aspoň na chvíľku 
odpútal od bežných starostí, trápení a 
problémov. Vráťme kvety 
do nášho sveta, čoraz 
temnejšieho a bezfareb-
nejšieho. Ukradnime 
pre ne trochu  betónu, 
dlažby, asfaltu, ale aj 
strácajúcej sa ľud-
skosti v nás.

Smutné Slovensko

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

popradsko.sk

11
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Najlepšia sezóna
na nové Suzuki
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ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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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 nový skú-
ter kymco 50 nejazdený 
0944197112

» 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

» KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908 
532 682 

» 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.

» 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 str.15 dole

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    

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera PP medzera
Číslo rubriky
medzera Text inzerátu

Z historického hľadiska skladba stra-
vy je vždy daná prirodzenou dostup-
nosťou k potrave. Preto  je naša strava 
iná, ako strava Grékov alebo Talianov. 

Stredomorská strava má svoj pôvod 
vstrave južného Talianska, Grécka a 
Španielska. Aj keď sa ináč stravujú 
Gréci ako Taliani a obaja inak ako Špa-
nieli, niečo majú spoločné a rozdielne 
od našej stravy – málo nasýtených 
tukov, málo červeného mäsa a jedno-
duchých cukrov. Typické je veľa zele-
niny a ovocia, veľa rýb a mastných 
kyselín prospešných pre zdravie.

Významne nižší výskyt srdcovo-
-cievnych ochorení na juhu Talianska 
a v prímorskom Grécku či Španielsku 
má svoj pôvod práve v vplyve stravy 
a aj spôsobe života. Medzi diétami sa 
stredomorská strava, nazývaná aj me-
diteriánska diéta (MD) stala tou, ktorú 
medicína odporúča už dlhodobo naj-
viac, lebo: 

ochoreniami o takmer 30 percent. 

napriek tomu, že obsahuje pomerne 
veľa tukov, ktoré sú ale zdraviu pro-
spešné, hlavne z olivového oleja, nie-

ktorých druhov rýb a morských plodov. 

účinok pred vznikom rakoviny až 
o vyše 50 percent, hlavne prsníka a 
hrubého čreva. 

-
záciu cukrovky a bráni pred jej vzni-
kom o 20-30 percent.

-
vového systému,  bráni pred vznikom 

-
rovej choroby. 

Stačí, ak si spomenieme dovolen-
ku na juhu Európy a zvyklosti, ktoré 
môžeme, prenesieme k nám. MD je 
vhodná v primárnej prevencii – teda 
v predchádzaní ochorení, ale aj v se-
kundárnej, keď  ochorenie už je prí-
tomné, ale úspešne bráni zhoršeniu. 
Stredomorská diéta spolu 
s diétou DASH dlho-
dobo obsadzujú prvé 
dve priečky medzi naj-
zdravšími stravovací-
mi spôsobmi. 

(dokončenie 
nabudúce)

Mediteriánska diéta

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

metabolizmu a výživy

TM

TM
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Slovom 
zástrčka označujeme vidlicu 
s vývodom vodiča elektriny, 

slovom zásuvka zas zariadenie 
určené na pripojenie elektrické-

ho zariadenia do zástrčky.

Slovenčina naša

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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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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PEKNÁ STRECHA
nátery striech

nátery kostolov
oprava a výmena 

striech
lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631



PP19-24 strana- 5

5
bývanie

99
-0

00
6-

15

75
-2
4

KEŽMAROK � Martina Lányiho �
���� ��� ���
kezmarok�slovaktual.sk

POPRAD � D. Tatarku ��
���� ��� ���
poprad��slovaktual.sk plastové okná KAHA � TUAL
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www.regionpress.sk
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 338 878
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Niekedy počú-
vam, že som nudný 
a politiku beriem 
príliš vážne. Vraj 
náš program ani 
naši odborníci ne-

budú ľudí zaujímať. Hovoria mi, že 
mám byť viac útočný, viac provokovať 
a občas urobiť nejaké divadlo. Mohol 
by som. Nevie sa to, ale okrem eko-
nómie som vyštudoval aj divadelnú 
dramaturgiu. Ale nechcem. Zákony, o 
ktorých hlasujem ovplyvňujú životy 
5,5 milióna ľudí. Pre mňa je to závä-
zok. Správa krajiny je vážna vec.

Politické cirkusy a osočovanie sú 
chvíľu zaujímavé, časom však una-
via a znechutia. Vyostria emócie a 
znepriatelia aj možných partnerov. 
A ľuďom nič neprinesú – ani vyššie 
platy, ani dostupnejších lekárov, ani 
dôstojnú starobu. Živia iba beznádej, 
že na Slovensku to inak nejde. 

V SPOLU veríme na politiku rie-
šení, programov, najlepšie priprave-
ných ľudí a spojenectiev. Politiku, 
ktorá prináša výsledky. Vieme, že 
keď budeme súčasťou vlády, čakajú 
nás neľahké úlohy. Vymeniť stranu, 
čo za dvanásť rokov obsadila Sloven-
sko od východu na západ „svojimi 
ľuďmi“. Stranu, za ktorej vlády sa da-
rilo barónkam, čo žili na úkor malých 
poľnohospodárov a “tetám Ankám”, 
čo sa priživovali na chátrajúcom 
zdravotníctve. 

Bude to náročné. Všetci, ktorí ve-
ríme, že na Slovensku môže byť lep-

šie, budeme musieť držať spolu. Preto 
budujeme spojenectvá a otvárame 
dvere k spolupráci s inými politický-
mi stranami. Uvedomujeme si, že Slo-
vensko je rôznorodé a všetci máme 
priority a záujmy. No je dôležité, aby 
sme vedeli spoločne žiť a vychádzať. 
A postaviť sa za to, čo je pre nás všet-
kých a pre budúcnosť podstatné.

 Spojenectvá nie sú ľahké, nebu-
dem vám klamať. Preto o nich všetci 
radi rečnia, ale činy chýbajú. No bez 
spájania sa, bez dohody sa nikam ne-
pohneme. Preto sme minulý týždeň 
uzavreli koaličnú dohodu s Progre-
sívnym Slovenskom. Nerečníme, ko-
náme. Do parlamentných volieb ide-
me spoločne, aby sme boli schopní 
spravovať krajinu od prvého dňa vo 
vláde. 

Víťazstvo v eurovoľbách chápe-
me ako signál, že ľudia si želajú po-
litikov schopných dohodnúť sa. Naše 
spojenectvo je premyslené, pretože 
musí vydržať štyri roky vládnutia, 
nielen kampaň do parlamentných vo-
lieb. Politika je pre nás vážna vec, a 
tak k nej pristupujeme. Bez cirkusu. 
Zato s rozvahou a odhodlaním zlep-
šovať život ľudí na Slovensku.

Stačilo už cirkusov

» Miroslav Beblavý
predseda strany 
SPOLU - občianska demokracia

Slovensk

Mi l B bl
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

 - NÁTERY STRIECH- NÁTERY VO VÝŠKACHmobil: 0940 954 513
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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

Spisovne 
je môžeme, nie môžme.

Slovenčina naša

VIZITKY
0905 338 878
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LETÁKY
0905 338 878

INZERCIA
0905 338 878

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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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

Vikartovce
Najnižšie podanie: 23 700,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 09.07.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel 
DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 
Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.
Dražobná zábezpeka: 
5 000,00 EUR
Predmet dražby: 

Rodinný dom súpisné č. 132, na ul. Školská v obci Vikartovce. K domu 
prislúchajú pozemky parcelné č. 42, parcelné č. 46/3 o celkovej výme-
re 402 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 1342, k.ú. Vikartovce. 
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 1342, k.ú. Vikartovce. 

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk

OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA
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Reálna  záruka

12 rokov

LETNÁ AKCIA
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PRENÁJOM MIKROBUSU 
NA DOVOLENKY

+421 903 385 843
www.pali-transport.sk
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Nieje 
je správne písať spolu, 

- nie je, je nesprávne 
a neni už vôbec nie.

Slovenčina naša

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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spravodajstvo, únia nevidiacich

Skončenie pracovného pomeru výpo-
veďou je veľmi bežné, tak zo strany 
zamestnávateľa, ako i zamestnanca. 

Môže však nastať situácia, že tento 
spôsob skončenia pracovného pomeru 
nebude právne podložený, napríklad 
ak je podaná výpoveď v prípadoch, v 
ktorých Zákonník práce nariaďuje zá-
kaz výpovede a pod. Ak právny úkon 
smerujúci ku skončeniu pracovného 
pomeru výpoveďou nespĺňa zákonom 
požadované náležitosti, je možné ho 
označiť za právne vadný a bude Zákon-
níkom práce postihnutý neplatnosťou. 
V danom prípade však pôjde o relatív-
nu neplatnosť, čo znamená, že právny 
úkon sa považuje za platný, až kým sa 
oprávnená osoba nedovolá neplatnosti 
na súde. 

Dovolávať sa jej teda nemôže ktokoľ-
vek, ale iba konkrétny účastník pracov-
noprávneho vzťahu, a to zamestnanec 
alebo zamestnávateľ, ktorý je výpo-
veďou na svojich právach dotknutý. 
Zákonník práce umožňuje za presne 
vymedzených podmienok domáhať sa 
na súde určenia neplatnosti výpovede. 
Danú skutočnosť si zamestnanec, ako 
i zamestnávateľ môže v zmysle Zákon-
níka práce uplatniť najneskôr v  lehote 
dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal 
pracovný pomer skončiť. Ak si účastník 
toto svoje právo neuplatní na súde naj-
neskôr do uplynutia tejto lehoty, dôjde 

k  zániku práva ako celku. Táto dvoj-
mesačná lehota má aj hmotnoprávny 
charakter, čo znamená, že účastník 
pracovnoprávneho vzťahu, ktorého sa 
výpoveď týka, musí svoju žalobu na ur-
čenie neplatnosti skončenia pracovné-
ho pomeru výpoveďou doručiť na súd 
najneskôr v  posledný deň dvojmesač-
nej lehoty, a teda nestačí podať žalobu 
v posledný deň lehoty na pošte. 

Ak zamestnanec alebo zamestná-
vateľ napriek tejto skutočnosti, t. j. po 
márnom uplynutí uvedenej lehoty, 
podá žalobu na určenie neplatnosti vý-
povede, tak musí súd zo svojej úradnej 
povinnosti prihliadnuť na zánik práva 
a predmetnú žalobu zamietnuť. V prí-
pade splnenia zákonných podmienok 
na podanie žaloby na určenie neplat-
nosti výpovede súd začne konanie vo 
veci a môže rozhodnúť, že sa pracovný 
pomer skončil neplatne, a že trvá aj na-
ďalej. V takomto prípade musí zamest-
návateľ aj naďalej poskytovať prácu 
zamestnancovi a zamestnanec musí 
pokračovať vo vykonávaní práce.

Neplatnosť výpovede podľa Zákonníka 
práce

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

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

Slovensko má možnosť pomenovať 
veľkú planétu. Ide o iniciatívu Medzi-
národnej astronomickej únie pri príle-
žitosti osláv 100. výročia jej založenia. 

Riadiaci výbor súťaže vybral pre Slo-
vensko exoplanétu s označením HAT-P-5, 
ktorá obieha okolo hviezdy podobnej Sln-
ku, nachádzajúcej sa vo vzdialenosti 990 
svetelných rokov. „Ide o planétu, ktorá sa 
podobá na Jupiter, je len o šesť percent 
ťažšia, obehne však okolo svojej hviezdy 
za 2,8 dňa. Keďže slovenská exoplanéta 
a jej materská hviezda sa premietajú do 
súhvezdia Lýra, neďaleko najjasnejšej 
hviezdy severnej hviezdnej oblohy Vega, 
z nášho územia budú pozorovateľné po-
čas celého leta,“ z Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach o tom TASR informo-
vali národný koordinátor pre vzdelávacie 
aktivity IAU na Slovensku Rudolf Gális a 
predseda organizačného výboru projektu 
na Slovensku Jaroslav Merc.

Pri výbere sa zohľadňoval prípadný 
vzťah systému hviezdy a jej planéty s 
danou krajinou a viditeľnosť materskej 

hviezdy z jej územia. Všetky materské 
hviezdy sú zároveň dostatočne jasné 
na to, aby ich bolo možné pozorovať aj 
malými ďalekohľadmi.

Cieľom iniciatívy je „vytvoriť príležitosť 
zamyslieť sa nad tým, aké je naše miesto 
vo vesmíre a ako by mohla byť Zem vní-
maná civilizáciou na inej planéte“, ale 
aj „prispieť k súdržnosti všetkých ľudí 
na Zemi výrazným symbolom globálnej 
identity.“

Národné kampane umožňujúce verej-
nosti navrhnúť a potom hlasovať za vy-
brané pomenovania, pripravilo už viac 
ako 70 krajín vrátane Slovenska. Trvajú 
od júna do novembra a po záverečnom 
potvrdení riadiacim výborom IAU100 
NameExoWorlds budú celkové výsledky 
vyhlásené v decembri 2019. Hlasovací 
formulár nájdete na adrese:
https://www.astro.sk/iau100/index.php/
name-exoworlds/registracny-formular/ 

(Na obrázku na porovnanie – Jupiter 
vľavo,  HAT-P-5 vpravo.)

Nájdime meno pre planétu

» red

Stretli ste v obchode nevidiaceho alebo človeka so silnými okuliarmi, ktorý po predajni „čudne“ blúdil?   
Máte dve možnosti – nechať to tak a dúfať, že si ho personál všimne, alebo pomôcť. Nie je to také zložité...

Pr
ip

ra
vi

la
: 

Identifikácia nevidiaceho
 Má bielu palicu, môže aj nemusí mať tmavé 
okuliare, prevádza ho vodiaci pes. 

Nadviazanie kontaktu 
 Oslovte nevidiaceho a zľahka sa ho dot-
knite rukou. Ponúknite mu lakeť na sprevádza-
nie. 
 „Dobrý deň, ja tu tiež nakupujem, ale ak máte 
záujem, rád vám pomôžem a môžeme nakupovať 
spolu. Nech sa páči, chyťte sa ma za lakeť.“ 

 Choďte krok pred nevidiacim.  Ak 
je pred vami prekážka, jednoducho ju 
opíšte – napríklad: „Pred nami je debnič-
ka, musíme ju obísť.“ Alebo dotyčného po-
proste, aby chvíľu počkal, že ju presuniete.  
V prípade, že má nevidiaci vodiaceho psa, dbajte 
na to, aby bolo po pravej strane dosť miesta aj 
pre neho.

Nákup
 Opýtajte sa, či hľadá niečo konkrétne  alebo 
popisujte, kde sa nachádzate a čo vidíte: „Sme práve 
pri pečive, majú niekoľko druhov chleba...“ Môžete 
tiež vymenovať, čo je v akcii alebo čo sa vám z tova-
ru pozdáva či naopak: „Viete čo, šalát je už trochu 
zvädnutý, ale rukola vyzerá čerstvo!“
 Pokiaľ nevidiaci povie len všeobecne, že by 
chcel jogurt, pomenujte mu, aké druhy či značky 
majú na výber. 
Nadviazanie kontaktu 
 Oslovte nevidiaceho a zľahka sa ho dotknite 
rukou. Ponúknite mu lakeť na sprevádzanie. 
 „Dobrý deň, ja tu tiež nakupujem, ale ak máte záu-
jem, rád vám pomôžem a môžeme nakupovať spolu. 
Nech sa páči, chyťte sa ma za lakeť.“ 

Nebojte sa

IDENTIFIKÁCIA NEVIDIACEHO
A NADVIAZANIE KONTAKTU POHYB PO PREDAJNI NÁKUP A PLATENIE

  Na Slovensku je len jedna spoločnosť, ktorej reťazec 
špeciálne školí personál, aby vedel byť nápomocný pri na-
kupovaní nevidiacim a slabozrakým klientom.
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22.6.2019 - 23.6.2019
V PRIESTOROCH OBCHODNÉHO CENTRA

MADARAS
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80% Inzercia 
u nás sa oplatí

distribúcia: 35 000 domácností
popradsko@regionpress.sk

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



PP19-24 strana- 10

10
osveta / služby

Černobyľ. Opäť v centre pozornosti, 
najmä vďaka seriálu renomovanej 
televíznej spoločnosti. Udalosť, kto-
rá sa zdá v jej stvárnení ako doku-
mentárny horor. Udalosť, ktorá ho-
rorom bola. 

Seriál sa nezmieňoval podrobnejšie k 
tomu, čo sme zažili u nás, ani k skúse-
nostiam, ktoré s jadrovými haváriami 
na Slovensku máme. Treba však ešte 
vysvetliť titulok. Černobyľská havária 
spôsobila katastrofu, obrovskú a tragic-
kú. Avšak – štvrťstoročie pred ňou bola 
úroveň radiácie aj nad Českosloven-
skom vyššia, ako po aprílovej havárii 
v roku 1986 v Černobyle. Bolo to v dô-
sledku jadrových testov, ktoré mocnosti 
bez obmedzenia uskutočňovali aj vo 
voľnom ovzduší. 

Ide o najhoršiu jadrovú haváriu 
v histórii jadrovej energetiky. Počas 

experimentu a testu nového bezpeč-
nostného systému došlo k prehriatiu a 
následne explózii reaktora typu RBMK-
1000 sa do vzduchu uvoľnil rádioaktív-
ny mrak, ktorý postupoval cez západnú 
časť Sovietskeho zväzu, Východnú Eu-
rópu a Škandináviu. Boli kontaminova-
né rozsiahle oblasti Ukrajiny, Bielorus-
ka a Ruska, čo si vyžiadalo evakuáciu a 
presídlenie asi 200 000 ľudí. 

Nad územím Československa pre-
letel černobyľský mrak celkovo tri-
krát: 30. apríla, 3. až 4. mája a 7. mája 
1986. Druhá vlna najviac zasiahla úze-
mie západného Slovenska. Boli to naj-
mä okresy Dunajská Streda, Komárno, 
Žiar nad Hronom, Galanta či Nitra, - vy-
plýva z meraní SHMÚ.

Podľa veľmi opatrných odhadov 
organizácie Greenpeace mala radiácia 
z Černobyľa spôsobiť na našom území 

celkovo 450 až 1 200 predčasných úmr-
tí, väčšinou v dôsledku rakoviny vyvo-
lanej ožiarením. Presná štúdia, koľko 
ľudí zomrelo v dôsledku černobyľskej 
katastrofy, však neexistuje.

Na Slovensku sa stala havária v 
jadrovej elektrárni A1 už v roku 1976. 
Palivo sa vymieňalo priamo počas pre-
vádzky. Palivový článok však vystrelil 
do výšky, trafil žeriav a rozbil sa. Okam-
žite došlo k úniku oxidu uhličitého, kto-
rý sa používal na chladenie reaktora. K 
druhej havárii v reaktore A 1 došlo 
22. februára 1977 pri výmene palivo-
vého článku. Po zavezení palivového 
článku do reaktoru nemohlo chladiace 
médium voľne prúdiť a lokálne prehrie-
vanie spôsobilo roztavenie palivových 
prútov a prepálenie rúry nádoby mo-
derátora. Tým prišlo k prieniku mo-
derátora, ktorým bola v tomto prípade 

ťažká voda, do primárneho okruhu a v 
dôsledku toho k rýchlemu nárastu vlh-
kosti, ktorá následne viedla k rýchlemu 
poškodeniu pokrytia paliva nachádza-
júceho sa v reaktore.

V dôsledku tejto havárie bola jad-
rová elektráreň A-1 uzavretá a od roku 
1979 prebieha jej likvidácia. 

Černobyľ bol zlý, ale nie najhorší
OSVETA

» red

TIP NA VÝLET

VIETE O ZAUJÍMAVÝCH MIESTACH
S KTORÝMI SA CHCETE PODELIŤ?

napíšte nám na FB:

www.facebook.sk/
popradsko.sk

Zelené pleso

Letný tubing - St. Smokovec

Dlhý vodopád - St. Smokovec
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 338 878
Černobyľ. Opäť v centre pozornosti, 
najmä vďaka seriálu renomovanej 
televíznej spoločnosti. Udalosť, kto-
rá sa zdá v jej stvárnení ako doku-
mentárny horor. Udalosť, ktorá ho-
rorom bola. 

Seriál sa nezmieňoval podrobnejšie k 
tomu, čo sme zažili u nás, ani k skúse-
nostiam, ktoré s jadrovými haváriami 
na Slovensku máme. Treba však ešte 
vysvetliť titulok. Černobyľská havária 
spôsobila katastrofu, obrovskú a tragic-
kú. Avšak – štvrťstoročie pred ňou bola 
úroveň radiácie aj nad Českosloven-
skom vyššia, ako po aprílovej havárii 
v roku 1986 v Černobyle. Bolo to v dô-
sledku jadrových testov, ktoré mocnosti 
bez obmedzenia uskutočňovali aj vo 
voľnom ovzduší. 

Ide o najhoršiu jadrovú haváriu 
v histórii jadrovej energetiky. Počas 

experimentu a testu nového bezpeč-
nostného systému došlo k prehriatiu a 
následne explózii reaktora typu RBMK-
1000 sa do vzduchu uvoľnil rádioaktív-
ny mrak, ktorý postupoval cez západnú 
časť Sovietskeho zväzu, Východnú Eu-
rópu a Škandináviu. Boli kontaminova-
né rozsiahle oblasti Ukrajiny, Bielorus-
ka a Ruska, čo si vyžiadalo evakuáciu a 
presídlenie asi 200 000 ľudí. 

Nad územím Československa pre-
letel černobyľský mrak celkovo tri-
krát: 30. apríla, 3. až 4. mája a 7. mája 
1986. Druhá vlna najviac zasiahla úze-
mie západného Slovenska. Boli to naj-
mä okresy Dunajská Streda, Komárno, 
Žiar nad Hronom, Galanta či Nitra, - vy-
plýva z meraní SHMÚ.

Podľa veľmi opatrných odhadov 
organizácie Greenpeace mala radiácia 
z Černobyľa spôsobiť na našom území 

celkovo 450 až 1 200 predčasných úmr-
tí, väčšinou v dôsledku rakoviny vyvo-
lanej ožiarením. Presná štúdia, koľko 
ľudí zomrelo v dôsledku černobyľskej 
katastrofy, však neexistuje.

Na Slovensku sa stala havária v 
jadrovej elektrárni A1 už v roku 1976. 
Palivo sa vymieňalo priamo počas pre-
vádzky. Palivový článok však vystrelil 
do výšky, trafil žeriav a rozbil sa. Okam-
žite došlo k úniku oxidu uhličitého, kto-
rý sa používal na chladenie reaktora. K 
druhej havárii v reaktore A 1 došlo 
22. februára 1977 pri výmene palivo-
vého článku. Po zavezení palivového 
článku do reaktoru nemohlo chladiace 
médium voľne prúdiť a lokálne prehrie-
vanie spôsobilo roztavenie palivových 
prútov a prepálenie rúry nádoby mo-
derátora. Tým prišlo k prieniku mo-
derátora, ktorým bola v tomto prípade 

ťažká voda, do primárneho okruhu a v 
dôsledku toho k rýchlemu nárastu vlh-
kosti, ktorá následne viedla k rýchlemu 
poškodeniu pokrytia paliva nachádza-
júceho sa v reaktore.

V dôsledku tejto havárie bola jad-
rová elektráreň A-1 uzavretá a od roku 
1979 prebieha jej likvidácia. 

Černobyľ bol zlý, ale nie najhorší
OSVETA

» red

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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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

HĽADÁME 

ZVÁRAČOV NA TIG
(ZVÁRANIE NEREZU)

iba s praxou - čítanie výkresov

Kontakt: + 421 902 349 864

PRÁCA NA TURNUSY 14 dní v práci / 7 dní voľno
MIESTO VÝKONU PRÁCE: ČR - Ledeč nad Sázavou

MESAČNÁ MZDA v čistom 2000 €
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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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Ponuka práce NEMECKO

SADROKARTONISTI

dlhodobá práca aj cez zimu
Platové podmienky: 

ubytovanie a doprava HRADENÉ
monolitbau@gmail.com

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM:  0905 552 537

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

85
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MÄSIAR/ KOSTIČ/ SVK
OPERÁTOR
VÝROBY/ ČR 
VODIČ VZV/ ČR 
KONTROLÓR
KVALITY/ ČR 

 PONÚKAME ŠTUDENTSKÉ BRIGÁDY

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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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

Hamba 
je nevedieť, že správne je hanba.
Slovenčina naša

Zelené pleso

Letný tubing - St. Smokovec
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk

Dôležité
telefónne čísla

(platné na celom Slovensku)

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112

INZERCIA
0905 338 878
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

         4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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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

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

32
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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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