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vIZITKY
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0905 338 878NAJVÄČŠÍ VÝBER

POMNÍKOV NA SLOVENSKU
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Údržba okien pred zimou

1-kríd. okno: 8,- €
2-kríd. okno: 15,- €
3-kríd: 20,- €
balkón: 10,- €

CELKOVá cena
údrŽby:

Pavol Juščák
Nová 32, Hrabušice
www.oknorenova.sk

Info a objednávky:
0902 111 773
0917 148 458

PO DOHODE MOŽNÁ AJ VÝMENA TESNENIA 2,5 €/bm

ÚDRŽBA PLASTOVÝCH A EUROOKIEN OBSAHUJE:
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ZÁMOČNÍCTVO, REZANIE
VIAC NA STR. 

BRÁNY, PLOTY, SCHODISKÁ,... VODNÝM LÚČOM,...
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Príďte sa presvedčiť do našej vzorkovej predajne !!!
Partizánska 1849 (vedľa autosalónu PEUGEOT), POPRAD-ZÁPAD

Mobil: 0902 209 489        Tel.: 052/7764 353   

... najlepší pomer kvalita - cena ...
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VÝSTAVBA RD na kľúč
REKONŠTRUKCIE
rod. domov, bytov,

bytových jadier, a iné
stavebné činnosti ...

ZATEPĽOVANIE
info: 0902 60 73 75
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WWW.REGIONPRESS.SK

0905 338 878

ZVÝŠTE SI
KÚPNU

SILU
INZERCIOU 
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LETÁKY
0905 338 878

INZERCIA
0905 338 878

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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ORGANIZUJEME KURZ TEPOVANIA
kobercov, sedačiek a áut

Suché do 1 hodiny! www.proficleantatry.sk
0910 281 674

tepujeme
koberce a sedačky
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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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PR MONT - klampiarska výroba, s.r.o.
Továrenská 2285/12, Poprad - Stráže
telefón: 052/ 776 39 40, 0907 909 473

SKLENÍKY
DO VAŠEJ ZÁHRADY

Automatické
otváranie
okien 45 €

Výplň lexan*
nerozbitný
( nie sklo)

Možnosť 
objednania
na mieru
cena 75 € / m2

Profil pozinkovaný
možnosť výberu farby

* lexan 4,5 mm
   2UV jednokomorový
   priehľadný, výborné
   tepelnoizolačné
   vlastnosti
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KVALITA                     JEDNODUCHOSŤ                  ODOLNOSŤ

OBJEDNÁVAJTE  NA:  obchod@pr-mont.sk
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Čas vulgárny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Stíšením to volávala stará mama. Ob-
dobím, v ktorom už sa končilo s bu-
jarosťami, objedaním sa, hlučnosťou 
zábav a verejného prejavu.

V liturgickom zmysle to bol kedysi 
predvianočný čas, advent, termínovo sa 
začínajúci štyri nedele pred sviatkom na-
rodenia. V občianskom vnímaní sa často 
začínal už „dušičkovým obdobím“. Teda 
takmer o mesiac skôr, a to najmä v pros-
tredí, kde sa ctili určité mravné princípy 
a zásady. 

Ruský spisovateľ Vladimir Ivanovič 
Dahl (1801 – 1872) pridal k prvotnému 
významu slova vulgárnosť (oplzlosť či 
chlípna hrubosť) aj neslušnosť, priemer-
nosť či triviálnosť. Dnešní zástancovia 
akejsi priam povinnej novosti považujú 
za vulgárnosť všetko, čo sa odlišuje od 
ich svetonázoru a od ich konceptov „svet-
lej novej budúcnosti“.

Vulgarita vo verejnom priestore sa 
stáva synonymom pre „smutnosť“, úna-
vu či stereotyp. Vulgárnosť je plytkosť, 
nízkosť, zámerná povrchnosť. Alebo 
– obmedzenosť. Áno, aj obmedzenosť, 
vedomostné prázdno, aj to je vulgárne. 
Neschopnosť používať vlastný rozum a 
jeho degradácia iba na preberanie a ďal-
šie hlásanie vulgárností iných, aj to je 

vulgárnosť.
Vulgárnosť je na prvý pohľad po-

znateľná použitím obscénneho jazyka, 
ktorý uráža česť a dôstojnosť iných ľudí. 
Jej rozšírené používanie nepriaznivo 
ovplyvňuje vývoj osobnosti ako jednot-
livca, znižuje slovnú zásobu a obmedzu-
je ju. 

Vulgárnosť v spoločnosti sa prejavu-
je predovšetkým v správaní mnohých ve-
rejných činiteľov, politikov, ale aj takzva-
ných hviezd divadla, filmu a hudobného 
či módneho priemyslu. Takzvané „čier-
ne PR (vzťahy s verejnosťou)“ sú teraz v 
móde, vďaka čomu mnohí z uvedených 
celkom úspešne zvyšujú vlastnú „hod-
notu“. Ak si rozoberieme škandály tejto 
doby, ich príčinu určite nájdeme buď v  
deviantnom správaní, alebo vo vášni pre 
alkohol a drogy či v obľube porušovať zá-
kon. Ešte aj humor je natoľko vulgárny, 
že navodzuje povinnosť smiať 
sa aj na tom, čo je v slušnej 
spoločnosti smutné.

Nestojí preto aspoň za 
úvahu porozmýšľať o čase 
stíšenia, takom čase, ako 
ho poznali generácie 
našich starých ro-
dičov?

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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Dôležité
telefónne čísla

(platné na celom Slovensku)

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112



PP19-44 strana- 3

služby, bývanie, zdraviePoPradsko 3

VIZITKY
0905 338 878

LETÁKY
0905 338 878

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
FRÉZOVANIE a 
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD

   komínov

   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

   komínov

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

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
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www.biobylinneprodukty.sk
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RÝCHLA A DOSTUPNÁ
 

0948 126 350
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Obyčajný človek s dobrým srdcom, ktorý 
popri svojej práci varí najchudobnejším 
Venezuelčanom. Taký je 51-ročný šéfku-
chár Tony Pereira, ktorý pracoval vo via-
cerých päťhviezdičkových hoteloch. To 
mu ale nebráni, aby pripravil jedlo pre 
ľudí, ktorí nemajú ani na chlieb.

Tony vstáva každé ráno o štvrtej. Nasadá 
na motorku a cestuje do farnosti San Sebas-
tian v meste Maiquetía, ktoré sa nachádza 
neďaleko hlavného mesta Caracas. Ešte pred 
nástupom do svojej práce ide na nádvorie, 
zapne varič poháňaný starou plynovou ná-
dobou, vezme niekoľko obrovských mosadz-
ných hrncov a každý deň venuje niekoľko 
hodín príprave jedla pre skupinu veľmi špe-
ciálnych hostí. Dnes bude ryža s kuracím 
mäsom. Desať kilogramov ryže a štyri alebo 
päť kurčiat, počíta si Tony pre seba. 

Hostí je viac ako 150, najmä deti a mladí. 
Ak by sem neprišli, nemali by v ten deň čo 
jesť. Do jedálne chodí aj 11-ročný Felipe. Kaž-
dý deň sem prichádza zhora z kopca a tlačí 
svojho otca na invalidnom vozíku. Potom 
sa musí vrátiť a znova sa vyšplhať na kopec. 
Felipe vkročí dovnútra. „Otec dnes nemo-
hol prísť, má horúčku, takže som ho nechal 
doma. Mohol by som mu zobrať nejaké 
jedlo?“ Tony s pochopením prikývne. „Naj-
prv sa naješ ty, potom niečo pripravíme.“

Tony je presvedčený, že napriek kríze 
a utrpeniu vo Venezuele existuje veľa dob-
rých ľudí. Sám seba chápe ako horčičné zrn-
ko. Nerád rozpráva o tom, čo robí, ale radšej 
hovorí o tom, prečo to robí. Preto, lebo v 
tvárach každého z týchto detí a starých ľudí 

vidí tvár Krista. Na svojom bielom odeve 
šéfkuchára nosí jednoduchý drevený kríž, 
ktorý hovorí za všetko.

Raz sa mu prišiel poďakoval istý muž 
za všetko, čo urobil pre neho a jeho deti. 
Bohužiaľ, bol taký zúfalý a vyčerpaný, 
že sa rozhodol vziať si vlastný život. Pri-
šiel sa rozlúčiť s Tonym, ktorý sa ho sna-
žil odradiť a dať mu novú nádej. Už bolo 
neskoro. Muž predtým užil jed a čoskoro 
zomrel. Aj takéto príbehy píše ťažký život 
v chudobnej krajine.

Bol to dlhý deň. Predtým, ako ide 
spať, prosí Tony Boha o silu, aby doká-
zal zajtra pokračovať vo svojej práci a bol 
schopný pomáhať svojim bratom a ses-
trám až do posledného dňa svojho života.

Tony Pereira zrejme už nezíska žiad-
nu michelinskú hviezdu. Pravdepodobne 
ani nikdy nevyhrá súťaž vo varení, no 
niet pochýb o tom, že dostáva titul šéf-
kuchára každý deň: dáva nádej a chuť do 
života mnohým ľuďom.

Tonyho sme v ACN spoznali, keď sme 
boli na návšteve vo Ve-
nezuele. ACN v krajine 
podporuje viacero pro-
jektov v stovkách farnos-
tí. Zapojiť sa do pomoci 
trpiacim kresťanom po 
celom svete sa môžete na 
www.acn-slovensko.org. 

Ďakujeme.

Šéfkuchár z Venezuely o chuti do života

» Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN Slovensko 

– Pomoc trpiacej Cirkvi 

Každý týždeň: 
Poprad, Kežmarok, Abrahámov-
ce, Huncovce, Ľubica, Spišská 
Belá, Veľká Lomnica, Vlková, 
Vrbov, Spišská Sobota, Stráže 
pod Tatrami, Batizovce, Gánovce, 
Hozelec, Hôrka, Hranovnica, Já-
novce, Kravany, Lučivná, Mlynica, 
Spišská Teplica, Spišské Bystré, 
Spišský Štiavnik, Svit, Štrba, Švá-
bovce, Veľký Slavkov, Vikartovce, 
Ľubica 

popradsko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
POPRAD

INZERCIA
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Poprad

Stará ¼ubovòa

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 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
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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

popradsko.sk
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pre domáce a hospodárske zvieratá
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

CHOVATEĽSKÉ POTREBY

agrohase@agrohase.sk
0908 30 99 050908 3

ag
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auto moto

» 

» KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908 
532 682 

» Kúpim jelenie paro-
žie za najlepšiu cenu! 
0944132200

» Kúpim starožitnosti, vit-
rínu, obrazy, hodiny, por-
celán, tkané plátno, vrecia, 
kroje t.0905406662

» Predám rohovú sedaciu 
súpravu 240/240 cm svet-
lo hnedej farby, kvalitný 
poťah, veľmi dobre zacho-
valú. Cena 450 eur. Kon-
takt: 0904294583 alebo 
0907502208

» Kupim hodinky Schaf-
fhausen. tel. 0944137683

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    

14 RôZNE / iné    

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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, PP zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na 2. strane. Službu PlatbaMo-
bilom.sk technicky zabezpeču-
je ELET, s.r.o.
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HĹBKOVÉ TEPOVANIE A ČISTENIE
KOBERCOV, SEDACÍCH SÚPRAV, MATRACOV, STOLIČIEK A ÁUT, NAJMODERNEJŠOU TECHNIKOU.

kontaktujte nás:
0911 971 329

ČISTENIE KOŽE, UMÝVANIE OKIEN, UPRATOVANIE
Ponúkame aj

VIAC NA 
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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, Hlavné námestie 78 Otvorené:
Po-Pia: 9-17

Vtipy 
týždňa

» - Aký výsledok mala vaša 
cesnaková diéta? - Spytuje 
sa lekár pacienta.
- Stratil som 8 kg. A 
všetkých známych.

» Pomýli sa raz lekár pri 
vyplňovaní dotazníku a do 
kolonky „príčina smrti na-
písal svoje meno.
- Aspoň že raz napíše prav-
du - uškrnul sa patológ.

» Miliardár sa sťažuje le-
károvi:
- V poslednej dobe sa mi, 
pán doktor, zhoršuje pa-
mäť.
- Buďte rád, budete mať 
aspoň čistejšie svedomie.

» Čo je lepšie? Parkinso-
nova alebo Alzheimerova 
choroba?
To je jedno, či to pivo roz-
lejte alebo zabudnete tam, 
kde ste ho položili.

» - Pán doktor, nemôžem 
piť.
- Dajte sem, ja môžem!

» Chodí dedko po nemocni-
ci a mrmle si:
- Žabu? Hm, nie, žabu nie. 
Mloka? Hm, nie, mloka nie.
Ide okolo sestrička a hovorí 
mu:
- Raka máte, dedo, raka!

» Muž príde k lekárovi a 
hovorí:
- Pán doktor, som ženatý 10 
rokov a z toho 9 rokov ma 
žena podvádza. Prečo mi 
ešte nenarástli parohy?
- Ale veď to sa len tak ho-
vorí, v skutočnosti vám pa-
rohy nenarastú.
- Chvalabohu, už som si 
myslel, že mám nedosta-
tok vápnika.

» - Kde si bol?
- U doktora?
- A čo máš za chorobu?
- Neviem, ale pamätám si, 
že to má niečo spoločné so 
sklom a s ružami?
- Skleróza?
- No to je ono. Ako si to po-
vedal?

» Do ambulancie príde pa-
cient a hovorí doktorovi:
- Pán doktor, potreboval by 
som lieky proti chamtivos-
ti. Ale veľa, veľa.

» U psychiatra:
- Odkedy si myslíte, že ste 
princ?
- Odkedy nie som žaba.

    » redakcia
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BJ ENERGY s.r.o.
ZÁMOČNÍCTVO  
Brány, ploty, schodiská,
nerez, oceľ

REZANIE
- vodným lúčom (dlažba, plasty, mramor, sklo)
- laserom (nerez, ocel, pozink, hliník)
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Ide o veľmi vážne rozhodnutie a pred-
pokladá mnohé splnené podmienky.

Ideálne je mať už hneď na začiatku 
v ruke list vlastníctva na stavebný po-
zemok. A keďže kúpa stavebnej parcely 
nie je lacná záležitosť, pred podpísa-
ním kúpnej zmluvy si overte všetky 
právne náležitosti. Takisto aj to či sa na 
pozemku dá naozaj stavať dom, aký si 
predstavujete. Overte si či je pozemok 
napojený na inžinierske siete. Prípad-
ne, či to vôbec bude možné spraviť.

Stavebné povolenie si tiež vyžadu-
je určitý čas, ak sa vám nebude dariť, 
môže to trvať aj pol roka. Správny or-
gán, v ktorého kompetencii je vydanie 
príslušného povolenia, je síce povinný 
rozhodnúť o vydaní alebo zamietnutí 
stavebného povolenia najneskôr do 60 
dní od podania žiadosti, ale lehota sa z 
mnohých zákonných dôvodov môže aj 
výrazne predĺžiť.

Nastupuje totiž komunikácia s elek-
trárňami, plynárňami, vodárňami a 
kanalizáciami o postupe vybavenia 
prípojok. Ak nebude všetko v súlade s 
ich podmienkami, bude musieť projek-
tant prerobiť projekt podľa pripomie-
nok a proces vybavovania povolenia 
sa opäť predĺži. Stavebník si môže sta-
vebné povolenie vybaviť sám. Ak má 
dostatok voľných financií, môže zadať 
túto úlohu  špecializovanej stavebnej 
firme.

Žiadosť o stavebné povolenie musí 

obsahovať: meno, priezvisko a adresu, 
druh, účel a miesto stavby, predpokla-
daný termín dokončenia stavby a pri 
dočasnej stavbe čas jej trvania, parcel-
né čísla a druh stavebného pozemku 
s uvedením vlastníckych alebo iných 
práv podľa katastra nehnuteľností, ako 
aj parcelné čísla susedných pozemkov 
a susedných stavieb alebo ostatných 
pozemkov, ktoré sa majú použiť ako 
stavenisko. Medzi ďalšie náležitosti 
patria meno, priezvisko (názov) a ad-
resa (sídlo) projektanta, údaj o tom, či 
sa stavba realizuje zhotoviteľom, alebo 
svojpomocne, základné údaje o stavbe, 
jej členení, technickom alebo výrob-
nom zariadení, budúcej prevádzke a jej 
vplyve na životné prostredie a zdravie 
ľudí a o súvisiacich opatreniach a zo-
znam účastníkov stavebného konania.

Účastníkmi stavebného konania je 
stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke 
alebo iné práva na pozemky a stavby 
na nich vrátane susediacich pozemkov 
a stavieb. Účastníkom konania je aj 
osoba, ktorá bude vykonávať staveb-
ný dozor, a projektant. Stavebný úrad 
oznámi začiatok stavebného konania. 
Súčasne jeho účastníkov upozorní, že 
svoje námietky môžu uplatniť najne-
skôr pri ústnom konaní, inak sa na ne 
neprihliadne.

Púšťame sa do stavby domu

» red
80% AJ TU MOŽE BYŤ

VAŠA REKLAMA



PP19-44 strana- 7

POLITICKÁ INZERCIA / sPOmíNAmE, sLužbyPOPRAdsKO 7

SVIT  Hlavná 15/33
 svit1@slovaktual.sk  tel.: 052/ 775 65 20
 

www.slovaktual.sk/optim

Nové plastové a
plast-hliníkové okno
Slovaktual OPTIM

Automatická 
garážová brána

729 €od

Domové dvere 
bez bočného dielu 

1 530 €od

e-mail: sikerssvit@sikerssvit.sk

Brány a dvere od európskej jednotky nás presvedčili!

Hlavná 15, tel./fax :  052 / 775 65 20SIKERS SVIT
s. r. o.
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INZERCIA
0905 338 878
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0918 477 323, 0948 787 777 Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

zimné záhrady 
splátky od 149 €
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KÚRENIE BUDÚCNOSTI 

0915 698 682
www.termofol.sk

INFRA FÓLIE  | INFRA PANELY | VYKUROVACIE ROHOŽE
PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS    KALKULÁCIA A PORADENSTVO ZDARMA
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POLYKARBONÁTOVÉ A TRAPÉZOVÉ DOSKY - 
PRÍSLUŠENSTVO - PLEXISKLO

Prineste tento kupón na adresu:

a nakúpte nezľavnený tovar za cenu -20%.
Akcia platí aj pri objednávke e-mailom
kosice@zenitsk.sk, s heslom: jesen��.

https://eshop.zenitsk.sk - 055 6254 006

Rampová 4, 040 01 Košice

72
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Spätne, po tridsiatich rokoch, sa to zdá byť jeden krátky skok od demokratických revolúcii v r. 1989 
po rozhodnutie vstúpiť do NATO. Ale opak je pravdou. 

Načo NATO? Alebo ako Slovensko vstupovalo do Aliancie

Západní spojenci dlhé roky neprejavovali 
ani len vôľu uvažovať o možnom členstve ex-
komunistických krajín v NATO. Aj čerstvo 
slobodným štátom nášho regiónu chvíľu trvalo, 
kým ich udalosti na východ od nich, v Rusku, 
primäli hľadať bezpečie v aliancii.
 
■   Vízia bez blokov

Nová československá reprezentácia vedená 
Václavom Havlom v prvých rokoch po Nežnej 
revolúcii presadzovala skôr víziu Európy bez 
vojenských blokov. Malo to svoju logiku: vtedy 
už dožívajúci Sovietsky zväz prestal hromžiť 
proti Západu. Gorbačov dokonca Reaganovi v  r. 
1986 navrhol kompletné jadrové odzbrojenie. Ak 
superveľmoci navždy pochovali vojnovú sekeru, 
načo slúži Severoatlantická aliancia? 

■   Moskva pritvrdila
Bodom zlomu bol pre mnohých január 1991, 

kedy ruské tanky zvalcovali kordón ľudí vo Vilniuse 
v  neúspešnej snahe zabrániť odchodu Litvy zo 
ZSSR. Pre iných to bolo rozhodnutie ruskej vlády 
z r. 1996, neskôr známe ako Primakovova doktrína, 
nevstúpiť do európskych bezpečnostných inštitúcií 
a konať ako protiváha Aliancie. Začalo byť jasné, 
že násilie a možnosť vojny z kontinentu nezmizli.

■   Neutralita nie
Menšie krajiny sa logicky museli tvrdo zamyslieť 

nad ochranou vlastnej bezpečnosti. To však ešte 
nemusí automaticky znamenať vstup do NATO. 
Teoreticky prichádzala do úvahy aj neutralita. 
Tá bola však na Slovensku vylúčená po krátkej 
úvahe. Tou prvou príčinou boli náklady. Po 
osamostatnení, ešte pred vstupom do Aliancie 
kalkuloval Generálny štáb ozbrojených síl SR, 
koľko by to stálo, ak by sme si museli obranu 
zabezpečiť úplne sami. A vyšlo z toho, že by sme 
potrebovali niekoľkonásobne väčšie ozbrojené sily 
– a teda aj oveľa väčšie výdavky na ne – než aké 
máme dnes. 

■   Potreba garanta
Tým druhým dôvodom je, že neutralita má 

význam iba vtedy, ak je niekým garantovaná. Lebo 
inak je to iba prázdne slovo, ako sa presvedčila 
Ukrajina len pred pár rokmi či Belgicko počas 
druhej svetovej vojny. Boli to neutrálne krajiny 
v čase, keď ich sčasti alebo úplne okupoval 
sused, v  jednom prípade Putinove Rusko, 
v druhom nacistické Nemecko. A nám sa ani nikto 
neponáhľal našu neutralitu zaručiť. Ako už v  r. 
1993 napísal šéf Slovenskej demokratickej ľavice, 

Peter Weiss, „Neutralita v  tejto časti Európy a pri 
takých rozkolísaných geopolitických vzťahoch 
je len pre naivných. Kto by ju garantoval? V čom 
záujme by bola?“ Na tom sa nič doteraz nezmenilo.

■   Walesova iniciatíva
Začiatkom 90-tych rokov bolo priaznivcov 

rozšírenia NATO na Západe ako šafranu. 
Francúzska a  britská vláda boli proti, nemecká 
vláda bola rozpoltená. Prezidenta USA Clintona 
téma pôvodne nezaujímala. Až o  roky neskôr ho 
poľský líder Lech Walesa získal pre ideu rozšírenia 
NATO. Tú históriu je dobré mať na pamäti dodnes, 
ako odpoveď na konšpiračné teórie o  tom, ako 
bolo rozšírenie Aliancie americkým komplotom 
na izolovanie Ruska. To je čisté prekrútenie reality. 
Nie USA, ale štáty strednej Európy oň požiadali 
a  museli oň tvrdo zabojovať, aj vo Washingtone. 
Bolo to naše vlastné, správne a ťažko vybojované 
rozhodnutie. A tie argumenty, ktoré k nemu viedli, 
platia dodnes.

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 4NOVEMBER  89 

Históriu je dobré mať na pamäti 
dodnes, ako odpoveď na konšpiračné 

teórie o tom, ako bolo rozšírenie 
Aliancie americkým komplotom na 

izolovanie Ruska.

www.regionpress.sk
sieť 39 regionálnych novín
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NEREZOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL,
METRICKÉ SKRUTKY, ZAVITOVÉ TYČE,
KOTVENIA ĽAHKÉ/ŤAŽKÉ,
KOTVIACE A SPOJOVACIE PRVKY
PRE DREVENÉ KONŠTRUKCIE,
SKRUTKY TEX, KLINCE,
OSTATNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL

WWW.SPOJMAT.SK

0944 957 986

Partizanska 688/91
Poprad
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Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa            Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

   bolestí, alergií, skrytých chorôb

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

predpredaj: ZDRAVÁ ŠPAJZA - OC A1 Svit, ul. SNP 3 - 0907 290 230
                      umelecká agentúra BELL CANTO Poprad - 0903 966 327
                      kníhkupectvo CHRISTIANIA - Nám. sv. Egídia 108, Poprad - 052/7722944

Partneri:vstupné: 18 € predpradaj, 20 €
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INTERIÉROVÁ FARBA

www.albapura.sk

KÚPITE V PODNIKOVEJ
PREDAJNI CHEMOLAK
POPRAD

SKUTOČNE
BIELA

Farby - Laky Podniková predajňa POPRAD
Francisciho 4081/8A, 058 01 
Tel.: 052/428 41 28
Mobil: 0905 513 127 
E-mail: poprad@chemolak.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok 7.30 – 16.30 hod
Sobota 8.00 - 12.00 hod
(od 1.11. do 31.3. PO - PIA 7.30-16.00,
SO Zatvorené)

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 338 878

Dôležité
telefónne čísla

(platné na celom Slovensku)

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112
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0915 549 895

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  
+ 8€ netto za odpracovaný deň
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Dokázali sme, že vieme spájať - minulý týždeň 
v Liberálnom dome prvýkrát, a nie naposledy, 
rokovali na moje pozvanie zástupcovia všetkých 
demokratických opozičných strán. Čo potrebuje-
me ďalej, je čisté fi nancovanie (u nás samozrej-
mosť), pokryté regióny (áno, aj vo vašom okres-
nom meste máme zástupcu), ľudia (pribúda 
stále viac a stále kvalitnejší) a odborný program.       
Ten je našou najväčšou devízou, lebo za 10 ro-
kov existencie SaS sme nelenili. Preskúmali sme 
všetky oblasti každodenného života Slovákov      
a nielenže presne vieme, kde ich tlačí topánka, 
ale vieme aj, čo s tým robiť. Až keď pochopíte celý 
rozsah biedy slovenského zdravotníctva, škol-
stva či podnikateľského prostredia, až keď zistí-
te, prečo justícia vyzerá tak, ako vyzerá, viete dať 
hlavy dokopy s odborníkmi a vymyslieť reformy. 
Tie naše sú už v parlamente známe – sú napísa-
né vo forme zákonov a na každej schôdzi sa ich 
snažíme predložiť. Samozrejme, cez vládny valec 
Smer-SNS-Most, a najnovšie aj Kotlebova strana, 
nemajú šancu prejsť, veď načo by Slovensku bolo 
čosi konštruktívne.

My však vieme, že náš čas prí-
de. Nádej je doslova za rohom,            
volá sa voľby 2020 a my sa                           
v nich budeme uchádzať o vašu 
dôveru s účinnými riešeniami                       
a zdravým rozumom. 

Nádej je za rohom

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Rozdelené rodiny, prázdne domy...Najskôr vlá-
da svojimi neprimeranými stimulmi sústredila 
investorov na jedno miesto a teraz chce od obča-
nov, aby sa presťahovali?! Nie, vysťahovanie ľudí 
z regiónov, nie je riešenie. Musíme si skutočne 
priznať, že dotiahnuť investora do každého kúta 
Slovenska je nereálne. Ako je nereálne očakávať, 
že sa všetci presťahujeme za investorom. Je čas 
stopnúť nezmyselné stimuly pre investorov. V 
krajnom prípade ich môžeme ponúknuť do oblastí 
s najvyššou mierou nezamestnanosti.

V regiónoch dnes máme malých podnikateľov 
či rodinné fi rmy, ktoré by vedeli a aj potrebova-
li zamestnať ľudí, no nemôžu. Naopak sa musia 
skladať na spomínané investičné stimuly. Navyše 
ich ťaží neustále pribúdanie byrokracie. Nesmie-
me však zabúdať na rozvoj infraštruktúry. Nie len 
na diaľnice, ale aj na ostatné cesty či železnice. 
Prioritou musí byť ponúknuť občanom pohodlné, 
kvalitné a efektívne cestovanie za prácou v okolí. 
V strane SaS máme na každú oblasť 
jasný plán, ktorý pomôže všetkým 
regiónom na Slovensku. Ak totiž 
pôjdeme naďalej rovnakým sme-
rom, povestné „posledný zhasne“, 
zaznie z niektorých regiónov     
Slovenska skôr, ako by sme 
čakali.

Zastavme vyľudňovanie 
regiónov

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Juraj Jevin
starosta obce Pusté Čemerné
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INZERCIA
0905 338 878

VIZITKY
0905 338 878

LETÁKY
0905 338 878

Nedostávate vaše 
obľúbené noviny 
do schránky?
Napíšte nám do redakcie
popradsko@regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 338 878



PP19-44 strana- 11

sluŽbyPoPradsko 11



PP19-44 strana- 12

zdravie / služby, relax Najčítanejšie regionálne noviny
12

Vajnorská 1
815 70 Bratislava
0905 595 996
mellenova@mail.t-com.sk

www.ozpotravinarovsr.sk

Odborový zväz Potravinárov SR poskytuje svojim členom: 
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SME cesta k lepšiemu rodinnému a pracovnému životu !
Staň sa našim členom !!!     Staň sa POTRAVINÁROM !!!

OZ Potravinárov SR zastupuje práva a nároky zamestnancov
potravinárskeho priemyslu. Kontaktuj nás !

Glukóza je jeden z  typov jednodu-
chých cukrov, sacharidov. Pre ľudské 
telo je práve glukóza základný zdroj 
energie. 

Koncentrácia cukru v krvi sa nazýva 
glykémia. Meria sa pravidelne, je samo-
zrejmou súčasťou preventívnych, ale aj 
iných vyšetrení. Optimálna hladina je 
3,3 – 5,5 mmol/ (milomólov na liter). Od-
ráža aktuálny stav, okamžitú hodnotu 
v danej chvíli. Keď je nižšia, telo to oby-
čajne hneď dáva najavo pocitom hladu, 
nemožnosťou sa sústrediť, niekedy sa 
objavuje studený pot, triaška. Vyššiu 
hladinu ako je optimálna človek obyčaj-
ne nepociťuje, varovné príznaky chýba-
jú. Preto je dôležité chodiť na preventívne 
vyšetrenia a  zistená hodnota glykémie 
je smerodajná pri určení poruchy me-
tabolizmu cukrov. Na základe zistenia 
zvýšenej hladiny môže ísť o predstupeň 
cukrovky, prediabetes, alebo samotnú 
cukrovku, diabetes mellitus. 

Vyšetruje sa kedykoľvek, ale najčas-
tejšie nalačno a  90-120 minút po jedle. 
Vyšetrovanie je u lekára, alebo si ju môže 
merať diabetik sám jednoducho pomo-
cou prístroja – glukometra. Za cukrovku 
je považované, keď glykémia opakovane 

nalačno je vyššia ako 7,8 mmol/l, alebo 
kedykoľvek počas dňa nad 11,1 mmol/l.

Pred zistením cukrovky ale rôzne 
dlhú dobu je v  záťažových situáciách 
možné zaznamenať zvýšenú hladinu, 
prediabetes, kedy je hodnota glykémia 
vyššia ako 5,6, ale súčasne neprekraču-
je hodnotu 7,8 mmol/l. Je to v korelácii 
s  tým, že diabetes mellitus (predovšet-
kým 2. typu) nevznikne náhle z jedného 
dňa na druhý, ale obyčajne pred tým, 
ako sa zistí ochorenie, už 8-15 rokov sa 
vyvíja porucha hladiny krvného cukru, 
ktorá sa zhoršuje priemerne každý rok 
o 3-5 percent a ochorenie sa potvrdí, keď 
dôjde z  porušeniu regulácie krvného 
cukru na 50 percent.

Vhodná strava predstavuje základ 
liečby. Cvičením sa okrem 
dosiahnutia normál-
nej hmotnosti veľmi 
úspešne ovplyvňuje 
inzulínová rezistencia, 
ktorá je jednou z dvoch 
príčin vzniku meta-
bolickej poruchy.

Kedy je zvýšená hladina cukru 
v krvi už cukrovka

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

metabolizmu a výživy
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NEPREHLIADNITE�
UŠETRITE PRI VÝROBE TÚV A KÚRENIA

Výroba TÚV  bez boilera je  2x lacnejšia s kotlami RINNAI, s ktorými je možné aj kúriť.
Tam, kde  nie je rozvod zemného plynu, máme k dispozícii termodynamické solárne panely + 
tepelné čerpadlo, ktoré pracujú 365 dní á 24 hod., nie sú odkázané na slnečný svit. 
Obojstranná absorbčná plocha.
Najmenší systém je: 2 x termodynamické panely + tepelné čerpadlo – Solar PST.
Koľko môžete ušetriť:
bežný plyn. kotol + boiler – 1000l / 50°C - 6,48€
Rinnai 1000l / 50°C - 3,00€, Solar PST 500l / 5hod. / 0,60€,
topný faktor (účinnosť) je 3 až 7.

Thermocomp spol. s.r.o., 
Partizánska 3878/86A, 058 01 

Poprad, t.č. +421 903 558 111

99
-0

19
8

27
-0

01
7-

630918 217 665

BETÓNOVÉ PLOTY
/

Platí do odvolania

AKCIA 1 2 DPH
10%
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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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

AJ V ZIME

Dôležité
telefónne čísla

(platné na celom Slovensku)

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112

popradsko.sk
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Jesenné prázdniny a ich sviatky mám 
veľmi rád. Sú plné farieb, spomienok, 
melanchólie a pavučín z babieho leta. 
Na chvíľu sa pozastavíme a spome-
nieme si na ľudí, ktorí nás opustili a 
dívajú sa na nás z krajšieho, no nepo-
znaného sveta. 

Napriek tomu, že sa stránim cirkvi, 
mám vieru, že človek nemôže len tak 
zomrieť a obrátiť sa v obyčajný prach. 
Musí byť miesto, kam živé bytosti po 
smrti odchádzajú. Aj takýmito úvahami 
sa rok čo rok na konci októbra zaoberám, 
sledujúc celoslovenský pohyb po cintorí-
noch a kostoloch. Pritom necítim potrebu 
zájsť na zádušné aktivity žiadnej cirkvi. 
Viera nepotrebuje byť organizovaná. 
Ale cintoríny plné sviečok považujem za 
veľmi silný zážitok a doslova pociťujem 
spojenie s odišlými, čo silnejšie upevňuje 
moju všeobecnú vieru. 

Mnohé školy, mladí ľudia si spájajú 
tieto sviatky s americkým Halloweenom. 
Strašenie, tekvice, masky. Pohanské, 
však? Hoci tradícia svetlonosov nie je 
americká. A ešte stále sme neprijali zvyk 
amerických detí chodiť v maskách po su-
sedoch a strašiť, vytvorili sme si vlastnú 
obdobu tohto sviatku. Navyše, nahradiť 
strach zo smrti paródiou smrti je zvykom 
vo viacerých kultúrach a určite to osvie-

žuje neraz depresívne nálady jesene, kto-
ré môžu skončiť akokoľvek. Ja sa takých 
aktivít nezúčastňujem, hoci milujem du-
chárske horory. Ale chcem byť tolerantný 
k tomu, že mladí chcú zažiť halloween-
sku párty. Rozhodne je lepšie pobaviť sa 
s blízkymi ako drogy a blbnutie z nudy 
medzi činžiakmi.

Úlohou školy je poukazovať na slo-
venské tradície, aj na pamiatku zosnu-
lých. A možno aj na zvyky v iných kraji-
nách, hoci aj v USA, veď porovnávaním 
sa vychováva a vyučuje efektívnejšie. 
Zámer rozveseliť sa aj pri pamiatke zo-
snulých a vysmiať sa smrti, ktorá nikoho 
neminie, neberme ako niečo neúctivé, 
prevzaté či svedčiace o arogancii mla-
dých. Je to len ďalší spôsob prejavu kultú-
ry, ktorá je v dnešnom svete ozaj rozma-
nitá. Inkvizícia a netolerancia voči inému 
nie je na mieste. O to viac, že sú často šíri-
teľom nenávisti a vlastnej pravdy platfor-
my, ktoré by sa mali vyznačovať ľudskos-
ťou, toleranciou a láskou. U nás v škole 
chcú deti strašidelnú noc. Nebudem im 
to zakazovať. Vieru v život a spomienku 
na zosnulých to neohrozí. Opačný názor 
tomu môjmu je väčším problémom (ne-
bezpečenstvom) ako Halloween.

Viera a Halloween

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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vedúcich zmeny
na riadiacu pozíciu
do výrobného tímu
vo Veľkej Lomnici

Pracovné úlohy:
zabezpečenie chodu výroby,
plnenie plánov, dodržiavanie
pracovných postupov, BOZP,

reportovanie

+ motivačná zložka mzdy,
SL 4,20€/ks

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

PRIJME DO ZAMESTNANIA:

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

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

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O TERMÍNE POHOVOROV V PRAC. DŇOCH 
OD 8:00 DO 15:00 HOD. NA TEL. Č.: 0903 635 278
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INZERCIA
0905 338 878

VIZITKY
0905 338 878

LETÁKY
0905 338 878



PP19-44 strana- 15

práca, službypopradsko 15

Agentúra Helfende Hand,s.r.o.
Prijme

OPATROVATEĽKY
A ZDRAVOTNÉ SESTRY 

do Nemecka a Rakúska
na 2 a 3 týždňové turnusy.

Sme partnerom rakúskej agentúry 13 rokov, živnosť vybavíme za Vás.

Registrácia opatrovateliek pon.-pia.od 9.00-16.00
na tel.č. 0903 625 076, 0915 932 952
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KURZY SBSKURZY SBSKURZY SBS
organizované na základe akreditácie, udelenej Ministerstvom vnútra SR

PRE KOHO SÚ KURZY URČENÉ?

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE:
osobne v spoločnosti GRUPP 5B s.r.o.,
Popradské nábrežie 476/2, Poprad 058 01
e-mailom na grupp5b@grupp5b.sk
telefonicky na 0903 610 114

TYP S -  pre tých, ktorí chcú pracovať v SBS, alebo už pracujú v SBS a končí im platnosť preukazu SBS
TYP P - pre tých, ktorí chcú prevádzkovať vlastnú SBS

GRUPP 5B

AK STE MOMENTÁLNE

EVIDOVANÝ NA ÚRADE PRÁCE,

KURZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

PRE PRÁCU V SBS

VÁM UHRADÍ ÚRAD PRÁCE

V PLNEJ VÝŠKE
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