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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 30 000 domácností 

SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

č. 21 / 24. máj 2019 / 23. ROčNÍK

Vo februári ZĽAVA

-40%až do

VSTAVANÉ SKRINE!

www.skrinesosna.sk

firma SOSNA    I    0911 646 960, 0907 066 581

EXTRA BONUS - 300 €
0911 646 960   nonstop linka
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...ZARIADIME VÁM CELÝ INTERIÉR!  
Gorkého 5, Spišská Nová Ves, 0918 808 148
Hlavná 2, Gelnica 0915 293 777

VŠETKY DRUHY POISTENIA  
• poistenie motorových vozidiel (PZP, havarijné, GAP...)
• poistenie majetku 
• poistenie osôb 
• poistenie podnikateľov
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FIRMA TATRA TEXTIL, s.r.o. 
PREVÁDZKA:  DREVÁRSKA 2, SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

PRIJME DO ZAMESTNANIA:
 PRACOVNÍKOV NA BALENIE 

VÝROBKOV
ZÁKLADNÁ MZDA PRI NÁSTUPE 3,10 EUR/HOD., 

PRÍPLATKY DO VÝŠKY 100 EUR, + VÝKONNOSTNÁ PRÉMIA
OSOBNÝ POHOVOR NUTNÝ.

TEL. KONTAKT: 053/ 429 89 57
E-MAIL: ADABIZUBOVA@TATRATEXTIL.SK
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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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SIEŤKY, ŽALÚZIE
zameranie

 a montáž v cene

KONTAKT: 
0908 150 296
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INZERCIA
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SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

Jana Furmaniková  0905 719 139

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

Každý týždeň: 
Spišská Nová Ves, Levoča, Gel-
nica, Smižany, Krompachy, Hari-
chovce, Odorín, Jamník, Spišský 
Štvrtok, Spišské Podhradie, Bet-
lanovce, Ferčekovce, Novoveská 
Huta, Spišské Vlachy, Spišský 
Hrhov, Prakovce, Hrabušice, Ilia-
šovce, Letanovce Spišský Hrušov, 
Kluknava, Rychnava a Marge-
cany

spissko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
POPRAD

Spišská
Nová Ves

Levoèa

Gelnica

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 (30.000 domácností)

Vtipy 
týždňa

» - Janko, od koho si počul 
také neslušné slovo?
- Od otca.
- A vieš ty vôbec čo to slovo 
znamená?
- Ako by nie. To je, že auto 
nechce štartovať!

» Rodinka sedí pri stole a 
všetci jedia melón. Zrazu 
matke vystrekne šťava 
z melóna priamo do oka 
malého Janka.
- Prepáč, synček! 
- ospravedlňuje sa matka.
- To nevadí, mamička, 
teraz aspoň vidím svet na 
ružovo!

» V nedeľu ide rodinka do 
ZOO a na plote pri zebrách 
je tabuľka: 
- Pozor! Čerstvo natreté! 
Malý Janko si smutne 
vzdychne a zašomre: 
- Škoda, myslel som si,  
že tie pruhy sú pravé...

» - Mami, prečo všetky 
autá trúbia?
- Pretože ide o svadbu.
- Ale nie je to varovný 
signál, mami?
- Presne tak synu.  
Presne tak.

» Príde Janíčko domov a 
pýta sa ho mamka:
- Opravil si si tú päťku z 
matiky?
- Nie, lebo učiteľ mal notes 
stále pri sebe.

» Postreh žiaka:
- Morava sa vlieva do 
Dunaja a Plzeň do môjho 
ocka.

» Babička sa pýta vnukov, 
ako im to ide v škole.
- Ja som prvý v matema-
tike.
- A ja zas prvý v chémii.
- A ja som prvý zo školy, 
keď zazvoní.

» - Oco, dnes ma učiteľ 
veľmi pochválil!
- A za čo?
- Že píšem ako lekár s 
dvadsaťročnou praxou!

» - Aká je najobľúbenej-
šia divadelná hra nášho 
ministra financií?
- Lakomec.
 

    » redakcia
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www.kia.sk

Kia Sportage Vás nikdy neprestane prekvapovať. S najnovšími bezpečnostnými 
technológiami, kvalitou, maximálnym vybavením a bezkonkurenčnou 
7 ročnou zárukou Vám dá maximum. Získajte celkové cenové zvýhodnenie 
až 2 400 €  - bonus 1 300 € a extra výbavu navyše: aktívny asistent udržiavania  
v jazdnom pruhu (LKAS), systém monitorovania dopravných značiek (SLIF), systém 
monitorovania únavy vodiča (DAW), asistent pre automatické prepínanie diaľkových 
svetiel (HBA) a navigačný systém so 7“ dotykovým LCD displejom  v celkovej 
hodnote 1.100€ zadarmo. Zistite viac na www.kia.sk .

Kombinovaná spotreba paliva 4,9 – 7,9l/100 km, emisie CO 2: 129 – 180 g/km. Záruka 7 rokov/150.000 km. Obrázok je ilustračný.

Kia Sportage. Maximum bez kompromisov!

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

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

Email.:  papcun@metis-sk.sk www.metis-sk.sk

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 250€

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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VYPRATÁVANIE 
DOMOV, BYTOVÝCH 

A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
pivnice, povaly, garáže, stavby, sklady.

Čistenie, kosenie pozemkov a výrez náletových drevín.
Ručné búracie práce RD, stodôl, vedľajších budov.

0903 640 759
skotkopavol@mail.t-com.sk

KANADSKÁ IZOLÁCIAFÚKANÁ IZOLÁCIA

 STRECHY
 VÄZNÍKOVÉ KROVY
 DUTÉ STROPY
 DREVODOMY

info@axaproperty.sk
www.axaproperty.sk

www.kanadska-pena.sk

KALKULÁCIE

A PORADENSTVO
ZDARMA

0911 313 632
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www.perodrazka.sk
TATRANSKÝ PROFIL, 
ZRUBOVÝ OBKLAD, 

-

OBKLADY
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0915 863 227 
0911 168 982

Ľudia nesmú splesnivieť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

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

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

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

INZERCIA
0905 719 139
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ul. Radlinského

EL spol. s r.o.

Bývalý
Areál

Radlinského 17, Spišská nová Ves

0907 519 566

BETÓNOVÉ

a príslušenstvo

27
-0

01
7-

260918 217 665

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

•

•

•
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»Kúpim škoda 1000mb, 100, 
110R, 105, 120, 130, rapid, oc-
tavia, 1202, spartak, tudor, 
moskvič, trabant, tatra, aj 
náhradné diely 0905 892 
215 
»Kúpim CZ 175 skúter. Aj bez 
papierov. 0904 527 918
»Kúpim Jawu 90, 175, 250, 
350 a CZ 125, 150, 175, 250 aj 
nepojazdné. 0949 505 827

»Predám dom, Lipová, Smi-
žany. 0904 508 298

»Hľadám na prenájom 3-iz-
bový byt v Levoči. Cena do-
hodou. 0908478533

»PREDÁM CHATU NA DOMA-
ŠI, 0902 431 198
»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»PREDÁM RD ALEBO VYME-
NÍM ZA 2 IZB. BYT PLUS DO-
PLATOK 0904 391 154
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521
»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.: 0905 925 991.

»Ponúkam panenský oli-
vový olej, grécka domáca 
produkcia. 7eur/l. 0903 
638 852
»PREDÁM STAROŽITNÝ KRE-
DENC PRÍBORNÍK A POLIČKU 
0903 022 101

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 
200

»Predám ručnú mech ko-
sačku 40 E 0915 354 455

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

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    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4 dolu.

»ČZ-JAWA Kúpim takéto mo-
torky aj diely. 0949505827
»Predám predajný presklen-
ný pult s dvoma šuplíkmi s 
rozmerami: 90x90, výška 
pultu 83 cm. Cena: 50,- Eur. 
Tel.: 0905 652 298

»Kúpim staré slnkom opá-
lené dosky z humna sto-
doly a kresané hranoly 
0908795502
»Z dôvodu dôchodkového 
veku predám dobre zabeh-
nuté pohostinstvo, ktoré 
prevádzkujem 28 rokov 
0907 133 857 RK nevolať !
»Kúpim staré vyznamena-
nia, mince, 0907 910 755
»Kúpim starý fotoap. 0908 
896 736.
»Kúpim staré mažiare, zvo-
ny a mince, 0903929268

»Som invalid hľadám prácu 
alebo brigádu, mám aj vo-
dičák A,B,C,D môžem robiť 
skoro všetko. 0910 266 256
»Hľad.prácu ako opatrova-
nie staršej osoby v SNV,LE a 
okolie do 25 km. 0908 631 
905
»43 ročný chlap zo SNV s 
ŤZP hľadá os. asistenta s 
VP 25-45 r. najlepšie zo SNV 
alebo blízkeho okolia na 
6-8 hodín denne počas týž-
dňa, niekedy aj cez víkend, 
mzda 3,82 €/hod. Info na 
0903937324

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SN 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, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.

Vážime si naše životné prostredie!
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 vývoz septika, žumpy, lapolu, jímok

 čistenie, pretláčanie kanalizácie

 kamerovanie kanalizácie a potrubí
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WWW.KOMBIFEKALPOPRAD.SK

0901 789 009

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

Radlinského 17, Spišská Nová Ves 
tel.č.: 0911 699 909, e-mail: bobulova@alniko.sk

Strešné okná 

Využite  
zvýhodnenú cenu  

u predajcu ALNIKO
Zatemňujúce rolety 

Zatieňujúce rolety 
Plisované rolety 

Sieťky proti hmyzu 
Žalúzie 

www.velux.sk
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V medziľudských vzťahoch, v ro-
dinných vzťahoch nevynímajúc, 
dochádza nezriedka k hádkam, 
ktoré môžu mať za následok ich 
rozvrat. V krajnom prípade môže 
na základe takýchto nezhôd v ro-
dinných vzťahoch dôjsť až k vyde-
deniu. 

V  zmysle zákona sa pod vydede-
ním rozumie právny úkon poručiteľa 
smerujúci k tomu, aby dedič nedostal 
svoj dedičský podiel. Hneď na úvod 
je potrebné uviesť, že pre vydedenie 
stanovuje zákon určité podmienky, 
bez splnenia ktorých nemôže nastať 
vydedenie. Okrem toho si je potrebné 
uvedomiť komu možno uprieť dedič-
ský podiel, t. j. koho možno vydediť. 
V  zmysle zákonnej dikcie sa jedná 
výlučne o potomkov poručiteľa, t. j. 
jeho priamych potomkov. 

Za účelom vydedenia môže poru-
čiteľ spísať listinu o  vydedení, ktorá 
môže predstavovať súčasť závetu ale-
bo samostatnú listinu. Listina o  vy-
dedení musí spĺňať určité náležitosti 
predpokladané zákonom. Pokiaľ ide 
o formu, zákon pozná listinu o vyde-
dení napísanú vlastnou rukou poru-
čiteľa, listinu o vydedení nenapísanú 
vlastnou rukou poručiteľa a  listinu 
o  vydedení napísanú vo forme no-
társkej zápisnice. Listina o  vydedení 
musí obsahovať konkrétne dôvody 

vydedenia, pričom tieto musia byť 
podložené a  preukázané skutočnos-
ťami opísanými v  listine o vydedení. 
To znamená, že nestačí ak poručiteľ 
v  rámci listiny o vydedení uvedie je-
den či viacero dôvodov uvedených 
v  zákone a  tieto bližšie nevysvetlí, 
resp. neopíše. Takáto listina by v prí-
padnom súdnom spore neobstála, ke-
ďže nespĺňa zákonné náležitosti. 

Iné dôvody vydedenia ako usta-
novuje zákon nemožno použiť. V sú-
vislosti s  jednotlivými dôvodmi vy-
dedenia je taktiež potrebné uviesť, že 
tieto musia existovať v  čase spísania 
listiny o vydedení, inak nemôže dôjsť 
k platnému vydedeniu. Po spísaní lis-
tiny o vydedení môže dôjsť k náprave 
rodinných vzťahov medzi poručite-
ľom a  vydedeným potomkom. V  ta-
kom prípade môže poručiteľ listinu 
o  vydedení zrušiť viacerými spôsob-
mi, a  to fyzickým zničením listiny 
o vydedení, jej písomným odvolaním, 
či zahrnutím osoby prv vydedenej ako 
dediča v neskoršom závete.

Vydedenie

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

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

Sú tu európske voľby a  pred nimi sa 
stupňovali rôzne snahy o to, aby sa 
ich zúčastnilo čo najviac Slovákov. 
Nejako vážne berieme rôzne rebríč-
ky a štatistiky. Keď sa v nich umiest-
nime nízko, spustia sa procesy 
nápravy, ktoré nie vždy adekvátne 
riešia nízky výsledok. 

V ostatných voľbách do európskeho 
parlamentu sme mali najnižšiu voleb-
nú účasť v Európskej únii (EÚ). Aj pre-
to nás doslova zahltili výzvy, reklamy, 
premyslené marketingy. Aby sa zvýšila 
volebná účasť. Pomerne originálny a 
účinný počin bol, keď politická strana 
pokryla starý kostolík veľkou európ-
skou zástavou. Určite to bol vynikajú-
ci marketingový ťah, ktorý pritiahol 
pozornosť mnohých voličov aj za cenu 
kontroverzií. Bežne sa v školách hovorí 
o rôznych spôsoboch prezentácie, kto-
rej účinnosť je v dnešnej dobe priam 
nevyhnutná. Akoby sa pretekalo, kto 
spraví väčší „úlet“. A ten často dosiah-
ne svoj zámer.

Bolo sympatické, že strana zvolila 
propagáciu EÚ namiesto toho, aby vyu-
žila svoje insígnie. Pritiahnuť pozornosť 
k európskym voľbám je záslužný počin. 
Ozvali sa však hlasy, že prikrytie kosto-
la zástavou znehodnotilo túto stavbu, 
zohyzdilo ju či narušilo vieru. Ak si 
pomyslím, čo sa na Slovenskú robí (či 
nerobí) s rôznymi významnými pamiat-
kami... Čítal  som aj názor, že politika 

takto, symbolicky, vstúpila do cirkvi, 
kresťanstva. Hm, a nie sme svedkami, 
že cirkev priamo, nie symbolicky, vstu-
puje do politiky? Aj európska politika je 
politikou. No pritiahnuť pozornosť k zá-
ujmu o ňu takýmto gestom je adekvát-
ne, moderné a nemyslím si, že by došlo 
k zneucteniu sakrálnej stavby. 

Viera sa zneucťuje skôr pokrytec-
kými postojmi niektorých veriacich, 
ktorí sa správajú inak v kostole a inak 
mimo neho. Možno chcel tvorca nápa-
du naznačiť aj to, že niektoré európske 
témy sú legitímne a pri ich riešení by 
sa malo zľaviť z rigidného postoja časti 
kléru, veriacich a ultrakonzervatívnych 
postojov.

Isté však je, že upozorňovať na výz-
nam EÚ by sa malo nie iba symbolicky a 
nie iba v čase predvolebnom. Je faktom, 
že z členstva v tomto spoločenstve má 
Slovensko veľmi veľa výhod a finanč-
ných prostriedkov na pretváranie kra-
jiny. Avšak európska politika v zmysle 
pôsobenia poslancov je voličom vzdia-
lená. Buď z dôvodu ich nedostatočnej 
prezentácie, alebo z dôvodu, že pár po-
slancov za Slovensko nemá príliš veľkú 
silu meniť ozaj zložitý, byrokratický a 
ťažkopádny aparát európskych mecha-
nizmov. To spôsobuje, že sa do popredia 
dostávajú najmä problematické aspek-
ty fungovania EÚ. A tie nezakryjeme 
ani modrou zástavou s hviezdičkami.

Kostol v modrom hábite

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 

V našej radakcii si môžete 
podať inzerciu do celej siete 
regionálnych novín
0905 719 139
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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO v ČR

VÝHODNÉ 
PLATOVÉ 

PODMIENKY

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečenéCALL CENTRUM: 0905 552 537

VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
KONTROLÓR 
KVALITY

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

- OPERÁTOR VÝROBY:  800 - 1000 €/ netto

 900 - 1100 € / netto
 

    (príjem tovaru, štítkovanie) - nutné stredoškolské 

vzdelanie s maturitou: 900-1100 €/netto
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VIAC INFO NA WWW.AQUASPAGANOVCE.SK
79
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Otvorené: PO - NE 10:00 hod. - 19:00 hod.
Kontakt: 052/7733617, 0917 123 453

PONÚKAME VAŇOVÝ KÚPEĽ V MINERÁLNEJ VODE
/účinný pri liečbe pohybového ústrojenstva/

A RÔZNE MASÁŽE, ZÁBALY
A BANKOVANIE.

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA SCALA: 
4,5 – 6,9 l/100 km, 119 – 157 g/km. Ilustra né foto.

skoda-auto.sk

DOSTA TE SA ALEJ. 
ŠKODA SCALA SO ŠKODA CONNECT.
Bu
so ŠKODA Connect. Zo svojho smartfónu máte vzdialený prístup 
k svojmu autu – jazdné dáta, parkovacie miesto, alarm proti 

ku. 
Ste zvedaví? Prí te si ju pozrie  k svojmu autorizovanému 
predajcovi ŠKODA ešte dnes. 

 VŠADE JU MÁTE 
  SO SEBOU

NOVÁ ŠKODA 

 SCALA

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0903 645 111, 0911 645 111, www.autoves.sk 79
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OPTIM HL OPTIM FL 

UVÁDZACIE CENY

 
 

 

plast-hliníkových okien za 
cenu plastových okien

OPTIM CL 

Hĺbka rámu až 83mm 
Uw 0,76 W/(m2K) 

Zimná 92
052 01 Spišská Nová Ves

0910 333 787
spisskanovaves@slovaktual.sk
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Vyberáme si našich zástupcov 
v Európskom parlamente

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

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

   Prečo ísť voliť 
    v európskych voľbách

Aj tieto voľby majú  pre náš každodenný život mimoriadny význam

?

tentorazidemvolit.eu

Európske voľby  25. MÁJ 2019

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

Spôsob hlasovania



SN19-21 strana- 9

9
služby

79
-0

19
9



SN19-21 strana- 10

10
radíme / kultúra, zamestnanie

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

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

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

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

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

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

Natoč video, ktoré ťa posunie.  

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

NAŠTARTUJ SVOJU KARIÉRU.
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Máme pre teba super ponuku!OC Gelnica

na odd. čerstvých úsekov

 

VIAC NA:
www.labas.sk

KVALITNÉ
FIREMNÉ

ZAŠKOLENIE
SMARTPHONE
PRE KAŽDÉHO

ZAMESTNANCA
s neobmedzeným

paušálom a internetom
po skúšobnej

dobe

VIAC INFO NA: 0902 998 988, personalne@labas.sk, LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice

CELKOVÁ MZDA
650€ � 850€

bru�o

MOŽNOSŤ
KARIÉRNEHO

RASTU

Hľadáš pracovnú príležitosť?

CELKOVÁ MZDA
630€ � 800€

bru�o

&pokladník/čkaPracovné miesto predavač/ka :

Zamestnanecká
karta so ZĽAVOU

na nákup
v predajniach

Fresh plus

Vernostné
a vianočné

ODMENY

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

Len žiadnu paniku
Je mimoriadne dôležité zareagovať. 

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

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

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

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

ho do hĺbky 5-6 cm.
Dýchame za zraneného

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

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

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

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

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

Prvá pomoc po nehode

» Miško Scheibenreif
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www.genau.sk 

 

Podmienky: 
 
 

 
 

prax 

Plat: 
od 3 000 € 
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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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Hľadáme pomocné sily do kuchyne,
kuchárov, čašníkov a barmanov na TPP

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

Ponúkame ubytovanie pre zamestnancov.
E-mail: patricia.velika@beabout.sk, Tel.: 0948 301 483
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 300 EUR

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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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

spissko@regionpress.sk      0905 719 139

spissko.sk
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0918 477 323

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 

Možnosť výhry 300 €

terasy

AKCIA ZĽAVA DO 30%

balkóny

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

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

PráPrácaca nana živživnosnosť (ť (ForFormulmulár ár A1)

T l 0915 850 620

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

20 EUR/hod.
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 907 780 698
+421 948 672 122 

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

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

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

������������

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

���������������  �����������

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

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

Tak se ozvi naší Máji na 
hhummennnnee@allmaarrk.czz

���������������� +421 99110 5883 77005 
�����������������������

85
_0

34
4

 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka                           0944 720 932
 zameranie   odborné poradenstvo

 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

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

min. záruka 20 rokov

NAJLEPŠIA
CENA

NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská
firma

www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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Komunikatívna znalosť 
Nemeckého jazyka 

Platné povolenie 
na prepravu zvierat

Nemecká pracovná zmluva 
Vybavíme všetko potrebné 

pre prácu 
Možnosť turnusov 

Ubytovanie  zabezpečené
Stabilná celoročná práca

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

+49/ 15145093826

VODIČ  
KAMIÓNA
preprava hovädzieho 

dobytka
3000 € - 3500 € brutto


