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SPIŠSKO

SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností

Vykrocˇ za prácou k nám!
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Ak budeš šikovný hodinový základ môžeš matˇvyšší.
príspevok na závodné stravovanie


príspevok na dopravu
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Ata Federová
a Marián Guballa
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ˇ vody, Hlavná 1, 058 01 Poprad.
TATRAMAT–ohrievace

Výhercom
blahoželáme!

www.kia.sk
ROČNÁ ZÁRUKA

G A R A N C I A K VA L I T Y
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Nová Kia ProCeed. Originálny ťah

Úplne nová Kia ProCeed s originálnou dizajnovou koncepciou, ktorá je odvážna a sebavedomá zároveň, určuje svoje vlastné pravidlá. Inovatívny
tvar karosérie s dynamicky sa zvažujúcimi líniami v sebe kombinuje silu a vzrušujúci pocit zo športového kupé so všestrannosťou a priestorom
rodinného kombi. Prémiové prvky výbavy a vyspelé bezpečnostné systémy robia z modelov novej generácie Kia Ceed dokonalú kombináciu,
vďaka ktorej sa stali finalistom európskej a aj národnej súťaže Auto roka 2019.



 

METIS (SLOVENSKO) spol. s.r.o.

Kombinovaná spotreba paliva 4,9-7,9 l/100 km,emisie CO

2

79-0031

Duklianska 36 t 05201 Spišská Nová Ves t Tel.: +421 534 414 712 t Mobil: +421 918 424 390
E-mail: papcun@metis-sk.sk t www.metis-sk.sk
: 129-180 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.
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SLUŽBY, bývanie, zdravie
SPIŠSKO

BIO meranie celého tela

SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

  
  
  


 



 

Levoèa

Spišská
Nová Ves

Gelnica

14,90
19,90
17,90
16,90
11,90
11,90
11,90
11,90
10,90
25,90

Kamenina biela
Kamenina čierna
Dunajský kameň 4-8
Dunajský kameň 8-16
Dunajský kameň 16-22
Dunajský kameň 16-22 +22
Ludrová 0-4

www.regionpress.sk
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Batizovce 0-22
Batizovce 0-4
Olcnava 0-2
Olcnava 0-4
Olcnava 4-8
Olcnava 8-16
Olcnava 16-22
Olcnava 32-63
Sabar 0-1
Šaštín 0-1
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39,00
48,90
28,90
28,90
28,90
28,90
17,90
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ul. Radlinského

EL spol. s r.o.

suché uhlie skladované pod
AKCIA na
prístreškom cena od 147,90 €/t s DPH

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Bývalý
Areál

palivové drevo štiepané od 120 €/1,8 bm s DPH
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UHLIE SKLADOVANÉ POD PRÍSTREŠKOM - STÁLE SUCHÉ

ZEMNÉ PRÁCE

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

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Radlinského 17
Spišská Nová Ves

0907 519 566
BETÓNOVÉ

ŠTIEPANÉ OKRASNÉ

FÚKANÁ IZOLÁCIA

79-0034

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

KAMENE

finančná ochrana

DISTRIBÚCIA (30 000 domácností)
Každý týždeň:
Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Smižany, Krompachy, Harichovce, Odorín, Jamník, Spišský
Štvrtok, Spišské Podhradie, Betlanovce, Ferčekovce, Novoveská
Huta, Spišské Vlachy, Spišský
Hrhov, Prakovce, Hrabušice, Iliašovce, Letanovce Spišský Hrušov,
Kluknava, Rychnava a Margecany

Čínska medicína MING

66-0027

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

Výživová poradňa

volajte

0905 719 139

0905 638 627

INZERCIA

Jana Furmaniková

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Gorkého 5, Spišská Nová Ves, 0918 808 148
Hlavná 2, Gelnica 0915 293 777

NIČIA Vás DLHY ?
DRAŽBA je PODVOD !
NEBOJTE sa SÚDOV !

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

VŠETKY DRUHY POISTENIA
• poistenie motorových vozidiel (PZP, havarijné, GAP...)
• poistenie majetku i ÕÌiţÃÌ]`?VÃÌ]ÃÌÀÛ°°°®
• poistenie osôb ãÛÌj]ÖÀ>âÛj]ViÃÌÛj°°°®
• poistenie podnikateľov

99-0007-1

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

tGVOLŘOPTƃBTUBWKFEOPUMJWâDIPSHÈOPW
tQPWBIVBQSÓŘJOV7ÈÝIPPDIPSFOJB
bolestí, alergií, skrytých chorôb
tQSÓUPNOPTƃDVE[PSPEâDIPSHBOJ[NPW
tPLBNäJUFSJFÝJ[ESBWPUOÏQSPCMÏNZ
bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

79-0010

Bajkalská 3852/20
POPRAD
spissko@regionpress.sk

ZAMESTNANCA?

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

79-0015

Redakcia:

HĽADÁTE

15 €

KANADSKÁ IZOLÁCIA

KALKULÁCIE O
A PORADENSTV
ZDARMA

Stredné Slovensko
50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

t STRECHY
t VÄZNÍKOVÉ KROVY
t DUTÉ STROPY
t DREVODOMY

0911 313 632
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info@axaproperty.sk
www.axaproperty.sk
www.kanadska-pena.sk

79-0033

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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EDITORIÁL, EUROVOĽBY / SLUŽBY, bývanie

A svetla pribúda...
Opäť po týždni všetko dobré, milí a
vážení naši čitatelia. Je február, mesiac z
takmer ešte stále nového roka je za nami.
Ale – hoci to celkom pravda nie je – svetlo pribúda priam závratným tempom. Aj
keď, treba ho asi hľadať všade inde, len
nie v tej záplave správ, ktoré sa na nás
sypú zo všetkých strán. Možno aj preto
niektoré informácie už ani nevnímame.
A to je zle, zjavne to niekto tak chce. Čoraz viac sa ukazuje, že ide o zámer.
Aj preto v tomto čísle našich novín
publikujeme výzvu európskych intelektuálov pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu. Šíri sa našim starým kontinentom, len u nás sa jej akosi
priestoru ešte nedostalo. Kto vie, prečo?
Ale, chceme byť aj praktickí, opäť si nájdete v čísle poučné informácie našej dopisovateľky, pani doktorky Ilavskej, alebo „zamyslenie do duší nielen rodičov“
pána učiteľa Jána Papugu.
Nazrieme, ak nám to inzertný
priestor umožní, do našich viníc, kde sa
v uplynulých dňoch rodil nový ročník
ľadového vína. A keď už sme pri tej inzer-

cii – iba pripomíname, že už niekoľko
týždňov zverejňujeme aj politickú reklamu, ale výlučne v intenciách zákona a s
poznámkou, že názory vydavateľstva sa
nemusia zhodovať s názormi inzerentov.
Vnímame to ako službu pre vás, aby ste
dostali možnosť spoznať kandidátov na
post hlavy štátu aj z iného uhla.
A, skoro sme zabudli, máme tu
predsa Hromnice! Hromnice patrili k
najvýznamnejším pranostickým termínom. Ľudia napríklad verili, že ak na
Hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho
povlečie, ale ak je silný mráz, treba sa
ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar
je predo dvermi. Všeobecne platilo, že čím väčšia
zima na Hromnice, tým
lepšia úroda, teplejšie
leto a skorá jar. Tak sa
pomaly chystajme privítať ju.
Pekný a pokojný týždeň

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vyzývame hrdo niesť pochodeň
Európy
Tridsiatka významných spisovateľov,
vrátane niekoľkých laureátov Nobelovej
ceny, zareagovala na výzvu francúzskeho
filozofa Bernarda-Henri Lévyho, aby rozozvučali výstražné zvony a varovali pred
rastúcim nebezpečenstvom, ktoré ohrozuje Európu. Je to podľa nich predovšetkým
totalitarizmus, populizmus a marxizmus.
Európsku myšlienku vnímajú ako mimoriadne ohrozenú. Z textu výzvy vyberáme:
„Dosť bolo ‘budovania Európy’!“ ozýva
sa krik. Vráťme sa miesto toho k „duši nášho národa“! Znovuobjavme našu „stratenú
identitu“! Tento program šíria populistické
sily, ktoré zaplavujú Európu. Neberú ohľad
na to, že abstraktné pojmy ako „duša“ a
„identita“ často existujú iba v predstavách
demagógov. Na Európu útočia falošní proroci, ktorí sú opití nenávisťou v delíriu z
možnosti dostať sa do žiary reflektorov...
Európa je myšlienka, ktorá sa nám pred
očami rozpadá.
V tejto zhubnej atmosfére sa v máji
uskutočnia v Európe parlamentné voľby.

spissko.sk

Ak sa niečo nezmení, ak niečo neodvráti
narastajúcu, vzdúvajúcu sa neodbytnú
vlnu, ak nepovstane nový duch odporu,
tieto voľby môžu dopadnúť najkatastrofálnejšie, ako si len dokážeme predstaviť. Stanú sa triumfom škodcov. Budú potupnou
porážkou tých, ktorí ešte stále veria v odkaz Erazma, Danteho, Goetheho a Komenského. Triumfovať bude politika pohŕdania vzdelanosťou a kultúrou. Výsledkom
budú výbuchy xenofóbie a antisemitizmu.
Hrozí katastrofa...
Preto pozývame pridať sa k novému
hnutiu. Preto vyzývame k činu v predvečer
volieb, ktoré odmietame ponechať napospas hrobárom európskej myšlienky. Preto
nabádame znovu hrdo niesť pochodeň Európy, ktorá napriek svojim chybám, omylom a občasným aktom zbabelosti ostáva
majákom pre všetkých slobodných mužov
a ženy na tejto planéte... Musíme teraz bojovať za myšlienku Európy, alebo sa prizerať tomu, ako ju pohltí vlna populizmu...“

» red

Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.

Vážime si naše životné prostredie!

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 250€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

KEŽMAROK, Priekopa 1804

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Firma JOCHMAN s.r.o. hľadá

Zvárač CO2, TIG,

79-0014

Základná zložka mzdy
ÚdSžCBDJFTU LPNVOJLáDJÓBzFMFOFW#"
a 0%.&/:,
Cankovová9/91 cankovova@aii.sk možnosť 6#:507"/*";%"3."

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ
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79-0039

t70%*Ǝ$SYPAČ - zimná údržba -1 340,- Eur mes. brutto
t70%*Ǝ# 5 1*-Ǝ¶,ûNFTBǏOFCSVUUP
t3VǏOâQSBDPWOÓLSVǏǏJTUFOJFûNFTBǏOFCSVUUP

do svojej prevádzky na Radlinského 2432/23 v Spišskej Novej Vsi.
Plat 890,-€ až 1.100,-€, odmeny, DDP, možnosť zvyšovania kvaliﬁkácie
a platu. Možnosť privyrobiť si nadčasmi, dobré pracovné podmienky.
Požiadavky: Zváračský certiﬁkát, strojárske vzdelanie, čítanie
výkresovej dokumentácie

www.jochman.sk, milos.jochman@jochman.sk, 0903 601 358

Otvorené:
Po-Pia: 9-17

94-0022

0905 468 802

34-0005-1

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

Dedenie vo všeobecnosti a dedenie
zo zákona

01 AUTO-MOTO / predaj

Intel i5,grafickou kartou
Nvdia 1050GTX,8Gb DDRAM3,1000Gb HDD - vhodný na
internet,do školy, aj na hry ;
nový LED TV Smart Samsung – na všetky položky
dovoz zdarma,prvá splátka
až po 4 týždňoch od dodania, 2 roky záruka,darček
istý. T.č. 0903 752 333.
»ČZ-JAWA Kúpim takéto motorky aj diely. 0949505827

Dedenie predstavuje všeobecný prechod a to za podmienky, že sa narodí živé. Deti
práv a povinností zo zomrelej osoby, resp. a potomkovia predstavujú tzv. neopomeporučiteľa na iné osoby. Slovenský právny nuteľných dedičov, ktorí dedia vždy, pokiaľ
poriadok rozlišuje dva dedičské tituly, resp. majú právnu spôsobilosť, dedičstvo neoddôvody, z ktorých možno dediť. Sú nimi de- mietli a neboli platne v súlade so zákonom
denie zo zákona a dedenie zo závetu, tzv. poručiteľom vydedení. Druhú dedičskú skutestamentárne dedenie. Iné dôvody zákon pinu tvoria manžel, poručiteľovi rodičia a tí,
nepripúšťa. Tieto dedičské dôvody sa na- ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu
vzájom nevylučujú, to znamená, že dediť jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej
možno súčasne na základe oboch týchto domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali
o spoločnú domácnosť alebo boli odkázadedičských dôvodov alebo jedného z nich.
Dedením zo zákona sa rozumie pre- ní výživou na poručiteľa. Dedičia v druhej
chod práv a povinností z poručiteľa na dedičskej skupine dedia rovnakým dielom,
dedičov, ktorých zákon zoradil do štyroch manžel však dedí vždy najmenej polovicu
dedičských skupín, ktoré tvoria osoby v prí- dedičstva. Tretiu dedičskú skupinu tvoria
buzenskom pomere, alebo inom zákonom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s pokvalifikovanom vzťahu, pričom medzi tými- ručiteľom najmenej po dobu jedného roku
to dedičskými skupinami existuje vzájomný pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a
vzťah subsidiarity. V súlade s týmto vzťa- ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú dohom subsidiarity môžu osoby z nasledujúcej mácnosť alebo boli odkázaní výživou na podedičskej skupiny dediť len v tom prípade, ručiteľa. V prípade, že nededí niektorý z pože nededia osoby z predchádzajúcej dedič- ručiteľových súrodencov, nadobúdajú jeho
skej skupiny. Prvú dedičskú skupinu tvoria dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
vo všeobecnosti najbližšie osoby poručiteľa, Do štvrtej dedičskej skupiny patria praroa to jeho deti a manžel/manželka. Predpo- dičia poručiteľa, ktorí dedia rovnakým diekladom pre dedenie v rámci tejto dedičskej lom, pričom ak nededí žiaden z prarodičov
skupiny je existencia aspoň jedného poru- poručiteľa, dedia rovnakým dielom ich deti.
čiteľovho potomka. Dedičia v tejto skupine
dedia rovnakým dielom. V prvej dedičskej
skupine môže namiesto dieťaťa poručiteľa
dediť poručiteľov vnuk či vnučka, prípadne ďalší poručiteľov potomok. Podľa nášho
» Tím advokátskej kancelárie
právneho poriadku prislúcha právo dediť aj
V4 Legal, s.r.o.
počatému, ale ešte nenarodenému dieťaťu,

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Suzuki Samurai,
Vitara, Jimny na stave nezáleží, rýchle jednanie,
0949532310
»Kúpim starý traktor lesný
alebo poľnohospodársky
0915 606 357
»Kúpim škoda 1000mb, 100,
110R, 105, 120, 130, rapid, octavia, 1202, spartak, tudor,
moskvič, trabant, tatra, aj
náhradné diely 0905 892
215
»ČZ-JAWA Kúpim takéto motorky aj diely. 0949505827

03 BYTY / predaj
»Predám 2IZB.BYT SNV 55
000e 0902 116 200

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991.

14 RôZNE / iné
»Kúpim starý fotoap. 0908
896 736.
»Kúpim staré mažiare, zvony a mince, 0903929268
»KTO DARUJE RODINE V ŤAŽKEJ FINANČNEJ SITUÁCII OBLEČENIE OBUV ŠKOLSKÉ POMÔCKY HRAČKY DROGÉRIU
KOZMETIKU POTRAVINY ĎAKUJEM T.Č.00421948710036

15 HĽADÁM PRÁCU
»Hľad.prácu ako opatrovanie staršej osoby v SNV,LE a
okolie do 25 km. 0908 631
905
»Invalidný dôchodca hľadá prácu možnosť refundácie mzdy z úradu práce
0908040682

16 ZOZNAMKA

Kontaktujte svojho obchodného zástupcu: 0905 719 139

Občianska
riadková
inzercia

39 regionálnych týždenníkov po celej Slovenskej republike - dosah na 1 500 000 domácností a ﬁriem

Občianska
riadková
inzercia

V našej radakcii si môžete podať inzerciu
do celej siete regionálnych novín

4
právnik radí / zamestnanie

»Hľadám sympatické dievča vo veku 19-27r. štíhlej
resp. plnoštíhlej postavy
z PO na priateľstvo. Mobil:0944 810 987 (+SMS)

09 DOMÁCNOSŤ

Chcete si
podať
inzerát?

12 DEŤOM

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

»Predám chlapčenské korčule na ľad č.35-38 zachovalé 13eur. 0911668083

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

13 RôZNE / predaj

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. 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 novinách, SN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT

»PREDÁM SROTAR REZAČKU
NA SLAMU VÁHU NA ZEMIAKY, 0903 022 101
»Predám prvorepublikový
nábytok z masívu vo výnimočnom stave. Kontakt:
alena.ulicnikova@gmail.
com
»Predám aj na splátky od 10
€ mesačne nový smartfón
Samsung Galaxy S8 ; nový
výkonný notebook HP s 15“
LED obrazovkou - vhodný
na internet,do školy, aj
na hry ; nový herný stolový počítač s procesorom

•
•
•

79-0021

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim jelenie parožie za
najlepšiu cenu! 0944 132
200
»Predám záhradu 425 m2.
0907762175
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financie / SLUŽBY, bývanie, zdravie

Odošlite daňové priznanie skôr
Na vybavenie všetkých povinností vo či
daniarom, teda, Finančnej správe, ktorým
veľa občanov podlieha aj v januári, zostáva už doslova iba niekoľko dní. Či už ide
o daň z novej nehnuteľnosti, alebo napríklad o cestnú daň, teda daň za motorové
vozidlo, ktoré používa niekto aj na účely
podnikania.
V roku 2019 platí oproti rokom minulým jedna výrazná zmena. Od 1. 1. 2019 už
všetky subjekty komunikujú s finančnou
správou iba elektronicky. Je teda jedno či
ide o „veľkých“ podnikateľov, alebo „drobných“ živnostníkov. V lepšom prípade
už máte jeden z troch možných spôsobov
komunikácie s Finančnou správou vybavený, v tom horšom máte na to „čas“ iba do
31. januára, potom už ste s plnením vašich
povinností voči štátu po zákonnej lehote.
Aj keď máte možno dobrý pocit „veď ja
už to mám vybavené, sadnem k počítaču

a vyplním a podám“, rozhodne sa na to
nespoliehajte. Najmä tí, ktorí budú daňové
priznanie podávať prvý raz elektronicky
– hoci len „za auto“, už pri prvom pokuse zistia, že pár minút im na to rozhodne
stačiť nebude. A predstava, spojená so
skúsenosťami z minulosti, že v posledných hodinách posledného januárového
dňa priznanie „odkliknete“ je tiež mylná.
Je veľký predpoklad, že v tento deň môže
byť systém zahltený a nemusí stíhať nápor.
Aj preto je dobré vybaviť túto záležitosť aspoň o pár dní skôr.
Je tu totiž ešte jedna zákonná lehota –
do polnoci posledného januárového dňa
nielen že je potrebné napríklad daň za
motorové vozidlo odoslať a dostať aj potvrdenie o jej zaregistrovaní v elektronickej
podateľni, ale aj príslušnú sumu dane zaplatiť na účet v Štátnej pokladnici.

» red

Otvorené: PO - NE 10:00 hod. - 19:00 hod.
Kontakt: 052/7733617, 0917 123 453

VIAC INFO NA WWW.AQUASPAGANOVCE.SK

79-0032

PONÚKAME VAŇOVÝ KÚPEĽ V MINERÁLNEJ VODE
/účinný pri liečbe pohybového ústrojenstva/
A RÔZNE MASÁŽE, ZÁBALY
A BANKOVANIE.

Realitná kancelária

'LUHFWUHDO6SLã
Ak predávate DOM, BYT, POZEMOK
DOHERLQ~QHKQXWHĐQRVĢ
6RPWXSUH9iVXåURNRYVYLDF
DNRVSRNRMQêPLUHIHUHQFLDPL
od klientov

HRANOLY, DOSKY, LATY,
STOLÁRSKE REZIVO
Radi Vám poradíme v predajni,
prípadne aj elektronicky.

ZIMNÉ AKCIOVÉ CENY!
FIFFIK s.r.o.

'XåDQ+XěDG\

Odborárov 16, 052 01 Spišská Nová Ves

SN19-05 strana-
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79-0043

0908 64 35 35

79-0042

Prevádzka: Kolárova 31, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0903 048 733
E-mail: ﬁffikdrevenevyrobky@gmail.com
Facebook: Fiffik - drevené výrobky

6
politická inzercia, zdravie, za život

Harabin = Katastrofa pre oligarchov
že každé euro je potrebné pre rodinu.
Radšej budem mať finančne nenáročnú kampaň, no ak ma chcete morálne
podporiť, pošlite mi na účet aspoň
cent.

Kandidujem na prezidenta SloTieto voľby budú patriť obyčajným
venskej republiky ako občiansky, ľuďom, ktorí už majú plné zuby nenárodný, nezávislý a nestranícky spravodlivosti, politickej svojvôle a
kandidát, bez peňazí oligarchov, arogancie vládnucich elít. Dozrel
bez reklamného smogu a len s čas, aby post prezidenta zastával
podporou bežných ľudí. Moja pre- kandidát, pre ktorého sú záujmy
zidentská kampaň je najlacnejšia zo Slovenska a Slovákov prvoradé.
všetkých, nemám ani jeden bilbord a
spolieham iba na podporu mojej rodiny, priateľov a bežných ľudí, aj preto
väčšina príspevkov na moju kampaň je v čiastkach 1 až 20 eur (všetko
JUDr. Št
Štefan Harabin
o mojej kampani si môžete pozrieť
občiaanský kandidát
na www.harabin-2019.sk). Nežiadam
naa prezidenta SR
vás o finančnú podporu, lebo viem,

33-0003

Teším sa, že mocní, ktorí sú v
pozadí článkov dehonestujúcich
moju osobu, majú z nadchádzajúcich prezidentských volieb obrovský
strach. Tento strach je oprávnený, ak
totiž vyhrá Štefan Harabin a stane
sa prezidentom, bude to katastrofa
pre oligarchov, korupčných politikov a pre lokajov parazitujúcich
na Slovenskom štáte. A prvýkrát
v histórii Slovenska sa tak môže stať
bez podpory politických strán, iba s
pomocou vás, milí občania.

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Milí priatelia, uchádzam sa o
podporu všetkých ľudí, ktorí majú
svoju hlavu a nenaletia na prázdne slová. Nie je pre mňa podstatné,
akú politickú stranu ste volili alebo
budete voliť v budúcnosti. Vylučujem
akékoľvek kupčenie a politické vyjednávania o podpore, vylučujem vzdanie sa kandidatúry. Mojou jasnou
ambíciou je vo voľbách zvíťaziť a
byť prezidentom všetkých občanov. Do volieb idem s víziou zachrániť štát, zachrániť tradičnú slovenskú
kresťanskú rodinu a zaviesť poriadok
v štáte, aby sa aj bežní občania dovolali práva a neboli šikanovaní svojvôľou ktoréhokoľvek štátneho úradníka.
Voľby nie su olympíjske hry, zúčastniť
sa nestačí.

Metabolizmus, bazálny metabolizmus, potreba energie (dokončenie)
Aký je rozdiel medzi metabolizmom
a trávením?
Trávenie je súbor všetkých dejov v tele
človeka, pri ktorom dochádza k spracovaniu potravy tak, aby mohla byť využitá v metabolizme. Pokiaľ metabolické
deje prebiehajú v každej časti ľudského
tela, v každej bunke, tráviace procesy
sú lokalizované v tráviacom trakte. Trávenie je nevyhnutným predpokladom
k premene živín, k metabolizmu.
Čo sú to kalórie a koľko ich potrebujeme denne?
Kalória je jednotka energie. Je to fyzikálna veličina a predstavuje množstvo
energie, ktorá dokáže zvýšiť teplotu 1
gramu vody o 1o C. Podľa správnosti
podľa platnej normy sa nám má používať jednotka metrickej SI sústavy – teda
joul (džaul).
V oboch prípadoch sa v praxi požívajú jednotky tisíckrát väčšie – kcal, teda
kilokalória a podľa SI sústavy kilojoul
(kilodžaul). Prepočet medzi kilokalóriami a kilojoulami je 4,185 kJ (v praxi
sa zaokrúhľuje na 4,2 kJ), teda 1 kilokalória je 4,185 kilojouvov. Pre predstavu
1 jablko (100gramové) má energetickú
hodnotu asi 55 kcal, 230 kJ, rovnako
vážiaca mrkva polovičnú. 100 gramový
vyprážaný bravčový rezeň má energetickú hodnotu 2000kJ (teda 470 kcal),
dusený pstruh 550 kJ (130kcal). Jedna
stogramová mliečna čokoláda asi 2500

Pre ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

spissko.sk
Standing ovation za umenie
zomierať
33-0001

a školy, či vydrancované lesy. Vyspelosť každej spoločnosti spoznáme podľa toho, ako sa dokáže postarať o tých
najslabších. Nasledujúce prezidentské
voľby rozhodnú aj o tom, či budeme mať
prezidenta, ktorý bude stáť vždy na strane ľudí, alebo o takýto hlas prídeme.
Uchádzam sa o vašu podporu ako
nezávislý občiansky kandidát, bez straníckych záväzkov a zákulisných dohôd.
Prioritou pre mňa je, aby prezidentský
úrad neskončil v rukách extrému, alebo
v rukách Smeru, hoci možno s usmiatou
„ľudskou“ tvárou. Som presvedčený, že
demokratickí voliči by do volieb mali ísť
čo najjednotnejší, preto je pre mňa kľúčová dohoda a spolupráca - nie hlúpe
hádky a podpásové útoky. Z tejto pozície
neustúpim ani v tejto vypätej fáze kampane.
Kandidujem na prezidenta, aby
som priniesol nádej pre ľudí, pre lepšiu
budúcnosť, pre Slovensko.

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

Na svojich cestách po Slovensku často
dostávam rovnakú otázku: “pán Mistrík,
prečo kandidujete na prezidenta?”
Som chlapec z hôr. Môj otec bol záchranár horskej služby, odvtedy viem, čo
znamená pomáhať ľuďom v núdzi. Ako
školák som vyhral okresné kolo chemickej olympiády a o mojej životnej dráhe
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v
zahraničí sa mi vo svete otvorili obrovské
možnosti, ale ja som túžil venovať svoj
talent Slovensku. Vrátil som sa domov a
založil firmu, ktorá dnes patrí medzi svetovú špičku. Svojou prácou pomáham lekárom bojovať proti zákerným chorobám
- a pomohol som aj nášmu olympionikovi Matejovi Tóthovi očistiť jeho meno,
keď bol krivo obvinený z dopingu.
Slovensko sa pohlo. Sme ďalej ako
pred desiatimi rokmi, a inde ako pred
rokom - no stále tu vládne korupcia,
nespravodlivosť, šikovní ľudia naďalej
húfne utekajú preč zo Slovenska. Preto je
teraz veľmi dôležité, aby sa všetci slušní
ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko
spoločne ubránili proti extrémizmu a
arogancii moci.
Súboj o prezidentský palác sa rozbehol naplno, no čaká nás ešte náročná
cesta. V marci bude zvolený nový prezident a ja považujem za kľúčové, aby
to bol človek, ktorý bude stáť na strane
spravodlivosti. Ktorý sa zastane slabších
a bude otvárať témy kľúčové pre Slovensko: nízke platy, zanedbané nemocnice

kJ (600kcal).
Koľko je 2000 kilokalórii na tanieri?
alebo v celodennej strave?
Pri vhodnom výbere je to 5 porcií
denne v dostatočnom množstve na zasýtenie, prísun živín, vitamínov a minerálií. Ale môže to znamenať aj iba jeden
napríklad obed s nesprávnym zložením
– napríklad vyprážaný syr s tatarskou
omáčkou a hranolkami, sladkým nápojom a zákuskom.
Ak si sledujem príjem kalórii, pomôže mi to schudnúť? Alebo mi to nepomôže?
Je to hlavná cesta, ako sa dopracovať
k túženej hmotnosti. Ale môžu na to
slúžiť aj rôzne už vypracované diéty, kde
niekto pred vami kalórie spočítal
Môžem schudnúť aj bez počítania kalórii? V akých prípadoch?
Počítanie kalórií nie je nevyhnutné,
ak si človek vie rozkázať a naozaj menej
zjesť – znamená to zredukovať každú
porciu napríklad o tretinu, obmedziť sladkosti,
posledné jedlo jesť 4-5
hodín pred spánkom.
Napríklad 1 malý keksík
denne navyše znamená
vzostup hmotnosti
o 1-2 kg ročne.

Ako po minulé roky aj tento rok Rozhlas a televízia udeľovala krištáľové
krídla v oblasti filantropie, hospodárstva, umenia, športu, vedy a inovácií.
Stojí za povšimnutie, že novinkou sa
stalo udelenie ceny za inovácie a startupové projekty, predovšetkým mladým kandidátom. Cenu napokon získal
unikátny projekt študentov medicíny
z oblasti digitalizácie anatómie. Išlo
o program, ktorý v 3D zobrazení približuje skladbu ľudského tela. Vizitku
tejto skvelej súhry dynamickej modernej technológie s relatívne statickým
poznatkovým systémom korunovalo
úprimné vystúpenie mladého víťaza.
Ani jeho poďakovanie rodičom nepôsobilo ako klišé, ale dokonalo dopĺňalo
obraz užitočného previazania staršej
a mladej generácie.
Mimoriadne ocenenie získala prednostka paliatívneho oddelenie MUDr.
Kristína Križanová, jeho zakladateľka.
Počas jej dlhoročnej praxe prechádzalo jej rukami množstvo ľudí. Zdalo sa,
akoby v sále i pri televíznych obrazovkách diváci osobne prišli do kontaktu
s ňou cez svojich príbuzných. Skúsenosť so zomieraním zdieľali s ňou asi
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všetci. Aj keď sa o tom na verejnosti
málo hovorí, čo ona sama priznala ako
veľkú chybu. Pri odovzdaní ceny diváci
povstali a tlieskali tak dlho a úprimne,
ako som už dávno v programoch tohto
typu nevidela. Potlesk hádam odrážal
všetko zanedbané voči našim blízkym
zomrelým. V sále bolo cítiť veľké prepojenie života a smrti. Ocenená zjavne zostala sama prekvapená tou atmosférou.
V krátkosti priblížila situáciu, že vďaka
paliatívnej medicíne možno zomierať
dôstojne a poďakovala, samozrejme,
všetkým, ktorí sa o to pričiňujú.
Rozvoj paliatívnej medicíny je
jedinečný spôsob, ako neriešiť dilemu eutanázie, nerozhádať právnikov
a etikov, ale ísť cestou sprevádzania
ľudí v posledných chvíľach života tak,
aby prekonali strach z bolesti a osamotenosti. Jedným z riešení je aj model
mobilných hospicov. Garantkou ktorého – mobilného hospicu Slnečnica
– je priamo MUDr. Križanová. Mobilný
hospic veľmi pomáha ľuďom zomierať
doma v kruhu svojej rodiny. Kto by nestál o takúto odbornú a zároveň domácu starostlivosť?

» Mária Raučinová, Fórum života

62-0016
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SLUŽBY, škola
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VČELÍ MED

podanie prihlášky
v 5. ročníku do 10. apríla

.'

LESNÝ/AGÁTOVÝ 6€/1kg

VČELÍ PEĽ

podanie prihlášky
v 8. alebo 9. ročníku
do 20. februára

Kto sme a čo ponúkame?:/0A;+6/#71317A 7O2+F4-',17',!4+6I 31-173'#)6,'0#2153'$:
&1$: #O 210G-# +017#5C70' 7;&'.A7#0+' #F+ F56&'05+ 4# /#,G /1I014N ;GM#45L17#N 0# F56&+,0H%* ;#*3#0+M0H%*
21$:51%*0#231,'-51%*231)3#/63#4/64#O+0+3#4/64#O3E;0:%*231,'-51%*@!O214.'&0H%*&71%*31-1%*
F5G&+# 4+ 7:$'3#,G 71.+5'K0B 4'/+0A3' 21&K# ;#/'3#0+# !? $41.7'05+ ):/0A;+# G42'F0' F56&6,G 0# 60+7'3;+5A%*
0# .17'04-6 +O 7O ;#*3#0+MC J'4-1 '/'%-1 #-G4-1 0).+%-1 A04-1 D34-1 > 4O 3E;0:/ ;#/'3#0C/
#3%*+5'-5G3#'-10D/+#+0(13/#M0B5'%*01.D)+'/'&+%C0#/'&;+0A31&0B7;N#*:23A71>
Výhody:
= 7;&'.A7#0+'23'$+'*#7O+05'.+)'0M0'7:3170#01/
-1.'-5C7'M1;#$';2'M6,'3H%*.',F+'#O*.$F+'
0#23'&17#0+'I+#-17
= 23'('36,'/'+0&+7+&6A.0:23C45626M+5'K1721&0'%6,G%+
3#45141$0145+I+#-#
= 210G-#/'7:FFC7;&'.A7#%CF5#0&#3&O<7+#%*1&C0
#0).+%-B*1,#;:-#+0(13/#5+-:#O&36*B*1%6&;+'*1
,#;:-#6I1&23C/:#7H$'34G #O
= 2'453G2#.'56F-1.4-H%*+O/+/1F-1.4-H%*21&6,#5C
'9-63;+'#,&1;#*3#0+M+#
= 31&+00B;A;'/+'O<21%+5421.62#53+M0145+
#O$';2'M0145+
= 6I1&23C/:0#*1&+0A%*#0).+%-B*1,#;:-#-105#-5
4O0#5+7'42'#-'31/
= 21/1%16'.'-5310+%-',53+'&0',-0+*:/#,G31&+M+#
1-#/I+5G+0(13/A%+61O23142+'7#0C#O&1%*A&;-'I+#-#
Podanie prihlášky:7O 31M0C-6"?&1 #23C.#
Prijímacie skúšky:5'45;O/#5'/#5+-:#O4.17'04-B*1,#;:-#

17€/1kg

5-ročné bilingválne štúdium
v anglickom jazyku
Výhody:
= 237H31-F5G&+#23'&45#76,'+05'0;C706,#;:-17G
23C23#767O#0).+%-1/,#;:-6
= 1&&36*B*131M0C-#4#7O#0).+%-1/,#;:-67:6M6,'
O23'&/'517
= 7;&'.A7#0+';#$';2'M6,G#,#0).+%-H#O#/'3+%-H.'-513
= /#563+5#;O#0).+%-B*1,#;:-#,'0#G3170+ M1
23'&45#76,'G317'LF5A50',,#;:-17',4-GF-:

- vlastná včelnica - dovoz odber na adrese Šturová 2, Harichovce
Kontakt: Surák Boris, 0904 465 886

Podanie prihlášky:7O#.'$131M0C-6"?&1
O('$36A3#
Prijímacie skúšky:5#.'0517B4-GF-:O<0#;+45'0+'
F56&+,0H%*#O,#;:-17H%*23'&21-.#&17#O5'45
;O#0).+%-B*1,#;:-#
Kontakt: :/0A;+6/#71317A   217A!'4
Riaditeľ   =Sekretariát  
 
E-mail4-1.#),#7407'&64-=www.gjavsnv.edu.sk
Fb888(#%'$11-%1/,#713-# 

79-0040

8-ročné štúdium po 5. ročníku ZŠ
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

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

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0025
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85-0005

OPERÁTOR VÝROBY
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Facebook: aiwsk

32-0007

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

Oplatí sa!
je príloha najčítanejšej
siete regionálnych novín
REGIONPRESS s dosahom
na viac ako 1,5 mil.
domácností v SR.

Základné informácie: periodicita: týždenník, náklad: 1 300 000 výtlačkov,
vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava,
distribúcia: bezplatne do domácností v SR vlastnými kolportérmi,
umiestnenie: Oplatí sa! vychádza ako špecializovaná edičná strana
na obálkovej zadnej strane novín v rámci vydavateľských titulov
spoločnosti REGIONPRESS, s.r.o.

Nedostáva
te
pravidelne

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
spissko@regionpress.sk

0905 719 139
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Prináša užitočné informácie
pre čitateľov o najlepších
obchodných ponukách týždňa,
ktoré sa prevažne orientujú
na zákazníkov v slovenských
domácnostiach.

