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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 41 130 domácností 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

Č. 17 / 24. APRÍL 2020 / 24. ROČNÍK

Objednávky na tel. č.: 052/776 73 59, 052/776 73 60, 0911 952 229
Informácie: Pondelok - Piatok : 8.00 do 15.00 hod.

Prijíma objednávky na:
• kurčatá brojlere

 jednodňové
• kurčatá brojlere okolo 1 kg
• morky  7-týždňové
• nosnice 6-16 týždňové
• kačky, husi  a husokačky
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HYDINA KUBUS s.r.o.
VEĽKÝ SLAVKOV 290

ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
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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 80 € / 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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lištovanie a utes. vaní
iné opravy (voda, odpad)
zapojenie práčky
priamo na odpad

RENOVÁCIA VANÍ
SMALTOM
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    052/789 40 51
    stihlemspol

POPRAD
Teplická cesta 3A/5255
Po-Pia  9-18 | So  9-15

do 30.6.2020
alebo do vypredania
zásob

jarná
akcia

www.emspol.stihl-predajca.sk

pozrite aj náš E-SHOP

ZIMNÝ VÝPREDAJ
POMNÍKOV    
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Profesionálne ČISTENIE HROBOV
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DOPRAVA ZDARMA
po celom Slovensku

EXPRESNE - KVALITNE - SO ZÁRUKOU

KUPÓN na

zľavu 20%

0910 281 674
www.peknehroby.sk

ČIstenie klimatizácie
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ozónom 0908 512 443POPRAD

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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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

 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

Mgr. Marcela Petreková 0905 338 878
Miroslav Imrich  0907 895 865
distribúcia:
Katarína Fábryová  0907 673 929
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Poprad
Kežmarok

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      45.115 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

dISTRIBúcIa (41.130 domácností)

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

VÝSTAVBA RD na kľúč
REKONŠTRUKCIE
rod. domov, bytov,

bytových jadier, a iné
stavebné činnosti ...

ZATEPĽOVANIE
info: 0902 60 73 75
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Okamžitý výkup
nehnuteľností

v hotovosti
- aj družstevných

bytov
tel. 0905 924 303

Okamžitý výkup
nehnuteľností

v hotovosti
- aj družstevných

bytov
tel. 0905 924 303

Kúpime ornú pôdu
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Aj spomienky nás učia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Naozaj som to nemal rád. Kopať a oko-
pávať záhradu, obrábať záhony so ze-
leninou, nosiť vodu, zalievať. Roboty 
na celú jar. Moja nebohá stará mama 
to zvládala. Aj sama. Pretože – záhra-
da musela byť. A keď sa varilo, nešla 
do supermarketu, ale za stodolu, s 
nožom v ruke a vybrala si čo bolo tre-
ba. Dopestovala si všetko. Zeleninu, 
ovocie, bylinky, aj niektoré koreniny. 
A nielen pre seba, ale pre celý dom a 
často aj pre menej pracovité susedy, 
ktoré v nedeľu o desiatej dobehli so 
slovami „Beta, nemáš pórek?“ Alebo, 
„Beta, nemáš patruželu?“ Stará mama 
Betka vždy mala, aj na rozdávanie.

Pritom nemala žiadnu farmu, ani skle-
níky, iba pôdu, ruky a silu. A aj tej pôdy 
jej stačilo pomenej. V horúcom lete si 
išla ruky vyťahať, čo nosila vodu spredu 
zo studne. Bojovala proti krtkom, ručne 
zbierala mandelinku zo zemiakov a stí-
hala aj domácnosť a v mladších časoch aj 
prácu na družstve.

Dnes kosíme trávniky a po mrkvu 
utekáme autom do supermarketu. Jablká, 
slivky a višne patria medzi najdrahšie 
ovocie, hrušky sú luxus. Samozrejme, z 
dovozu. Domácich niet. Kupujeme lacné 
citrusy a ešte lacnejšie banány a v lekár-
ňach umelé chemicky vyrábané vitamí-

ny. Zemiaky z obchodnej siete v komore 
začnú hniť po týždni, zemiaky zo záhrady 
vydržali v pivnici do mája nasledujúceho 
roku.

A my hnijeme v radoch počas čakania 
na voľný košík alebo možnosť vstupu do 
obchodu. 

Dnes sa tomu vzletne hovorí potra-
vinová bezpečnosť. V skutočnosti na 
Slovensku skôr nebezpečnosť. Stačí, aby 
kdesi uviazlo pár kamiónov a ani tú mrk-
vu do polievky nemáme. Čosi sa stane a 
vrhneme sa na obchody ako vyhladovaná 
svorka vlkov. Už nevieme žiť tak, aby sme 
využili všetky možnosti, ktoré nám okol-
nosti priam vnucujú.

Veď malú záhradku môžeme mať aj 
na balkóne, ale o tom až niekedy nabudú-
ce. Ja iba že až teraz vidno, ako je dobré 
zachovávať si zvyky starých rodičov, ako 
je dobré nebáť sa práce so zemou a ako 
je dobré zvýšiť vlastnú potra-
vinovú bezpečnosť aspoň 
čiastočným samozásobiteľ-
stvom.

Začína sa sezóna, ešte 
je čas. A tento rok aj čas 
najvyšší!

Nech sa vám 
darí

25. apríla 1792  
skomponoval Claude Joseph Rouget de 
Lisle skladbu „La Marseillaise“, ktorá sa 
stala francúzskou národnou hymnou.

Výročia a udalosti

0905 923 625 | www.tulis.sk
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KLAMPIARS T VO
KL Ps.r.o.

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL

61
_0

08
7

61
_0

06
6

PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

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

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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UBYTOVANIE

HĽADÁM DOM
CHALUPU, ALEBO

CHATU NA PREDAJ.

HĽADÁM DOM
CHALUPU, ALEBO

CHATU NA PREDAJ.
0948 246 260
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0948 081 256
KONTAKT:

   
R

O

ČN
É           SK

U
SENOSTI16

vonkajšie/vnútorné
ŽALÚZIE

ROLETKY

ŠIROKÁ
PONUKA
PRODUKTOV

ŠPIČKOVÉ
KOMPONENTY

KVALITNÉ
PREVEDENIE

VÝHODNÉ
CENY

MARKÝZY

SIEŤKY

ZAMERANIE

A PONUKA

ZADARMO
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OKNÁ - DVERE
GARÁŽOVÉ BRÁNY

 ŽALÚZIE
  HORIZONTÁLNE    VERTIKÁLNE   ROLETY

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

PRENÁJOM LEŠENIA

Slovenský 

výrobok
Slovenský 

výrobok

od 586€

2090 x 1460 mm

162€
s DPH

SIEŤKY PROTI HMYZU

6 komorový pro�l v hĺbke 90 mm 
vhodné aj do nízkoeneget. domov

 ALPHALINE

40  mm
Izolačné 3 sklo U 0,6 W/m2

Termoizol. vložka - Polystyrén

Príďte sa presvedčiť do našej vzorkovej predajne !!!
Partizánska 1849 (vedľa autosalónu PEUGEOT), POPRAD-ZÁPAD 0902 209 489    052/7764 353

PRI MONTÁŽI DODRŽIAVAME PRÍSNE 
HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA!

Sociálna poisťovňa informuje za-
mestnávateľov a SZČO o platení po-
istného za mesiac marec aj priamo, 
prostredníctvom SMS a e-mailu. Do-
teraz rozoslala okolo 500 tisíc mai-
lov a sms správ všetkým subjektom, 
ktoré majú v Sociálnej poisťovni 
nahlásené aktuálne kontakty. Žia-
dosti sa začínajú prijímať prostred-
níctvom elektronického formulára. 

Základnou podmienkou odkla-
du poistného je pokles čistého obratu 
alebo príjmu z podnikania a inej sa-
mostatnej zárobkovej činnosti o 40 per-
cent a viac. 

Nárok na odklad platenia odvodov 
si už teraz môžu podnikatelia uplat-
ňovať vyplnením a odoslaním elektro-
nického formulára, ktorý na tento účel 
pripravila Sociálna poisťovňa a zverej-
nený je na jej webovej stránke tu: Čest-
né vyhlásenie.

Pre získanie rýchlejšej spätnej 
väzby formou notifikácie o zapracova-
ní požiadavky je vhodné uprednostniť 
webovú verziu formuláru a jeho elek-
tronické odoslanie.

Ak niekto nedisponuje prístupom 
k internetu, je možné využiť aj listinnú 
podobu formuláru. Po vyplnení a pod-
písaní ho treba zaslať poštou na adresu 
príslušnej pobočky Sociálnej poisťov-
ne, prípadne doručiť do schránky v jej 
priestoroch.

Spôsob určenia poklesu čistého 

obratu a poklesu príjmov z podnikania 
a inej samostatnej zárobkovej činnosti 
je určený nariadením vlády Slovenskej 
republiky č. 76/2020 Z. z. z 9. apríla 
2020 o spôsobe určenia poklesu čistého 
obratu a príjmov z podnikania a z inej 
samostatnej zárobkovej činnosti.

Sociálna poisťovňa zároveň upo-
zorňuje, že čestné vyhlásenia na účely 
odpustenia povinnosti platiť poistné 
na sociálne poistenie za apríl 2020 
môže prijímať až po splnení nasledu-
júcich podmienok-musí to schváliť 
parlament, podpísať prezidentka SR a 
uverejniť Zbierka zákonov SR. Splnenie 
všetkých týchto náležitostí je možné 
očakávať v týchto dňoch a až po splne-
ní týchto náležitostí zákon nadobudne 
platnosť a účinnosť.

Hneď ako sa tak stane, Sociálna 
poisťovňa oznámi odvádzateľom po-
istného všetky potrebné skutočnosti 
a spôsob, akým bude potrebné doku-
menty prijímať.

Sociálna poisťovňa operatívne

» SP
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Koronaman VYHODNOCUJE SÚŤAŽ 
Pred necelým mesiacom sme vyzvali podnikateľov, ktorí sa nevzdávali a bojujú 
s epidémiou korony aj ekonomicky, aby nám dali vedieť svoje nápady.

Dezinfekcia vozidiel ultrazvukom, 
Design Technology, Poprad  
Veríme, že podporou tohto projektu pomôžeme nielen 
jednej fi rme, ale cez podporu zdravia a udržateľnosti 
biznisu aj viacerých podnikateľov.

Študijné centrum BASIC, Senec  
Zákaz osobného stretávania veľa biznisov doslova vy-
pol. V prípade prechodu na online vzdelávanie  a kon-
zultácie je to naopak cesta, ako osloviť nových zákaz-
níkov aj z oblastí, kde ste doteraz nepôsobili. Veríme, že 
podpora pre senecké študijné centrum bude príkladom 
a inšpiráciou aj pre ďalších.

Spoločenská hra Kalórie,
Dom srdca Martin  
Obmedzenie pohybu sa prejavilo u viacerých na váhe 
a sekundárne aj na zdraví. Preto podporíme pro-
jekt, ktorý má nielen podnikateľský, ale aj zdravotný 
rozmer.

Predajne konceptu Farmfoods, 
AGROTRADE GROUP Rožňava
Značku a projekt Farmfoods vytvorili slovenskí 
farmári, ktorých podporíme pri ich snahe dostať do 
povedomia špičkové slovenské potraviny, vyrábané 
bez konzervantov a „éčok“, ktorých sú priemyselne 

vyrábané potraviny plné. Pre všetkých, čo sú kvô-
li vírusu doma a varia sebe aj deťom - nech jedia 
zdravé potraviny.

Potulný kováč Ladislav Gulyas, 
Sládkovičovo 
Zrušenie festivalov, jarmokov a ostatných vere-
jných podujatí, ale aj zatvorenie škôl zrušilo šancu 
na   prezentáciu viacerým remeselníkom. Umelecký 
kováč aktívne hľadá spôsoby, ako dostať jeho remes-
lo k ľuďom aj v dobe pandémie a keďže to bude 
príklad aj mnohých ostatných, radi ho v tom pod-
poríme.

Sľúbili sme vybrať:

5 projektov 5 000 EUR
KTORÉ PODPORÍME

INZERCIOU 
V HODNOTE

Dostali sme viac podnetov ako sme čakali a tak nám výber trval dlhšie. Odhodlanie a presvedčenie malých a stredných podnikateľov, ktoré 
obsahovali tieto projekty, bolo veľmi motivačné. Podporu si zaslúžil každý jeden. Napokon sme však vybrali 5 projektov, ktorým sa budeme 
venovať. Snažili sme sa zostaviť pestrý mix, ktorý obsahuje rôzne činnosti. Sú to tieto:
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otváracie hodiny:
Pon.-Pia. 7 00 - 17 00       9 00 - 11 00

Sobota 8 00 - 12 00             seniori

tel.: 052/776 78 70
mobil: 0903 999 585
e-mail: obchod@remeslopp.sk

• pletivá
• monterky, rukavice
• záhradná technika
• elektrické naradie
• ohrievacia technika
• požičovňa náradia

• spojovací materiál
• kotviaci materiál
• klince
• stavebné náradie
• železiarsky tovar
• kachle, pece, dymovody

Lepšie
ceny

pod Tatrami
nenájdete

30%
ZĽAVA  

10%
ZĽAVA  

33%
ZĽAVA  

8%
ZĽAVA  

20%
ZĽAVA  9%

ZĽAVA  

18%
ZĽAVA  

25%
ZĽAVA  13%

ZĽAVA  

22%
ZĽAVA  

Ulica Partizánska

smer
Poprad
centrumsmer Svit sm
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Inter
Cars

Garáže na Západe

Peugeot

Pozrite si náš e-shop

www.remeslopp.sk

Partizánska 3714, Poprad - Západ (vedľa hotela Olympia)

AKC
IA

HYGIENICKÝ DEZINFEKČNÝ GÉL
S ALKOHOLOM
ISOLDA 500 ml
Určený na okamžitú
dezinfekciu rúk
v 500ml balení.
Prostriedok je účinný
proti širokému spektru
bakterií, kvasiniek
a virusov.
Má pH neutrálne,
bez parfému.

VRECKOVÝ ALKOHOLOVÝ GÉL
S DEZINFEKČNOU PRÍSADOU
ISOLDA 100 ml
Určený na okamžitú
dezinfekciu rúk
v 100 ml balení. 
Prostriedok je účinný
proti širokému spektru
bakterií, kvasiniek
a virusov.
Má pH neutrálne,
bez parfému.

ELEKTRICKÝ KULTIVÁTOR 
HECHT 739
Príkon: 1050 W
Záber: 36 cm
Počet radličiek: 4 ks
Hmotnosť: 9,8 kg

SADA JEMNÝCH SKRUTKOVAČOV
TORX T6/T7/T8/T8/T9/T10/T15
Celokovové jadro.
360° otočný zadný kryt.

RUČNÝ MECHANICKÝ POSTREKOVAČ
GARDEN 1000 Junior 
Objem
nádrže: 1,0 l

OCHRANNÝ A ANTIBAKTERIÁLNY 
KRÉM NA RUKY, ŠALVIA S BIOTÍNOM
ISOLDA 100 ml
Jemný krém
na ruky spájajúci
antibakteriálne
vlastnosti
(chlórhexidín diglukonát)
a ošetrujúce 
účinky (biotín).

73 00

49 00

79 99

73 99

9 90

8 90

4 90

3 90

1 09

0 99

1 59

1 19

26 63

21 90

23 99

19 99

AKU SKRUTKOVAČ S BEZUHLÍKOVÝM
MOTOROM
M18 CBLPD–422C
Typ akumulátora: Li-ion
Hmotnosť s akumulátorom:
1,8 / 1,5 kg
Kapacita akumulátorov:
1 x 4.0 / 1 x 2.0 Ah
Kapacita skľúčidla: 13 mm
Max. moment: 60 Nm
Dve nastavenie rýchlosti.
Dodávaný s dvomi
akumulátormi a kufrom.

420 00

294 00

DRÔTENÁ OPORNÁ TYČ K ZELENINE
Zn.  GS1
1,8 m / 6,5 mm

CHRBTOVÝ POSTREKOVAČ
HECHT 1422
Objem nádrže: 12 l
Max. tlak: 4 bar

ELEKTRICKÝ PREVZDUŠŇOVAČ
TRÁVNIKOV 
HECHT 1420 2 in 1
Príkon: 1500 W
Záber: 32 cm
Objem koša: 35 l
Vertikulační valec
s 16 oceľovými nožmi.
Prevzdušňovací valec
s oceľovými drôtikmi.
Doporučená veľkosť
prac. plochy 800 m².
Hmotnosť: 7,9 kg 

KOMPAKTNÁ UHLOVÁ BRÚSKA
AEG WS 8-125 S
Príkon: 800 W
Hmotnosť: 1,9 kg

5 09

3 99

89 99

|
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»Kúpim Jawu CZ MZ Simson 
aj nepojazdné alebo len 
diely. 0949 505 827
»Kúpim starú motorku 
Jawa, ČZ, Manet. Aj bez pa-
pierov. 0904 527 918

»KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908 
532 682

»Predám kamerunského 
barana 4 r. 0910 966 709 
cena dohodou
»Kúpim starý traktor aj ne-
funkčný 0908 363 020

»Kúpim domáce tkané 
plátno, vrecia, kroje, sukne, 
šatky a starožitnosti, 0909 
117 320
»KÚPIM VZDUCHOVKU VZ-
35,47 (opakovačka na gulič-
ky) 0910 419 469

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PP zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty/predaj 3
byty/prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality/iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍSLA RUBRÍK    

Spracovanie prídavkov
na deti

www.sunwork.sk
dane@sunwork.sk   I   pridavky@sunwork.sk   I   +421905314989
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Spracovanie daňového 
priznania 

Rakúsko, Nemecko

Rakúsko, Nemecko /vrátenie daní/

83
-0

01
1051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLastové okná a dvere
drevené a hLiníkové

okná
servis a oPrava okien

ZĽAVA -45%

- exteriérové žaLÚZie, roLetY
- Predaj ParaPetných dosiek 
- ZaskLievanie baLkónov 
- siete Proti hmYZu, žaLÚZie 
- garážové bránY
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Spišská Nová Ves
Zimná 54

kltp@tulis.sk  |  www.tulis.sk

0905 923 625

KLAMPIARS T VO

MONTÁŽ STRIECH

ISTOTA NAD VAŠOU HLAVOU

KL Ps.r.o.

Komplexné práce:
tesárske  |  izolatérske  |  pokrývačské

Realizujeme aj odvetrané fasády
      a montáž strešných okien

Úrad verejného zdravotníctva vydal s 
účinnosťou od 20. apríla nové karan-
ténne opatrenia, zamerané na pre-
venciu šírenia epidémie.

Všetky osoby, ktoré prídu zo zahrani-
čia, pôjdu do povinnej štátnej karantény. 
Výnimky platia pre niektoré skupiny – 
napríklad tehotné ženy, osoby nad 75 ro-
kov, osoby s vážnymi zdravotnými prob-
lémami, „pendleri“, vodiči a posádky 
nákladnej dopravy s cieľom zásobovať 
SR a podobne. 

Všetkým osobám, ktoré od 20. aprí-
la 2020 od 7.00 hod. vstupujú na územie 
Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolá-
cia v zariadeniach určených štátom na 
dobu nevyhnutnú na vykonanie labora-
tórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 
a následne po zistení negatívneho vý-
sledku sa tejto osobe nariaďuje domáca 
izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. 
Po dobu domácej izolácie podľa predchá-
dzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám 
žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Všetkým osobám, ktoré od 20. aprí-
la 2020 od 7.00 hod. vstupujú na územie 
Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby 
bezprostredne po návrate do Slovenskej 
republiky oznámili túto skutočnosť a to 
telefonicky alebo elektronicky poskyto-

vateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý 
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špe-
cializačnom odbore všeobecné lekár-
stvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu 
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
alebo poskytovateľovi zdravotnej sta-
rostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú 
starostlivosť v špecializačnom odbore 
pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvo-
renú dohodu o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na 
území Slovenskej republiky uzatvore-
nú takúto dohodu sú povinné oznámiť 
umiestnenie do izolácie miestne prísluš-
nému lekárovi samosprávneho kraja. 

Všetkým poskytovateľom zdravot-
nej starostlivosti, ktorí poskytujú zdra-
votnú starostlivosť v špecializačnom od-
bore všeobecné lekárstvo alebo pediatria 
sa nariaďuje, aby všetkým osobám, ktoré 
v období od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. 
vstúpili na územie Slovenskej republiky, 
vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v 
spoločnej domácnosti, vystavili PN z dô-
vodu karantény pre COVID-19.

Opatrenie sa nevzťahuje na osoby, 
ktoré sú v ňom uvedené ako výnimky. 
Ich presná špecifikácia je na webovej 
stránke Úradu verejného zdravotníctva 
SR.

Nové karanténne nariadenia

» Zdroj: ÚVZ SR
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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
vypratavaniekosenie@mail.telekom.sk

-10%
TERAZwww.lesenie.net

lešenie  a doplnky
kull.sro@gmail.com - 0905 594 814

61
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27. apríla 2014 
uskutočnila sa kanonizácia pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II.

Výročia a udalosti

Komplikovaná situácia  v súvislosti 
s epidémiou si vyžiadala ďalšie nové 
usmernenia rezortu kultúry z úrovne 
jeho ministerstva.

Fond na podporu umenia (FPU) infor-
muje, že pokračuje ďalej vo vyhlasovaní 
nových výziev. Vyhlásil napríklad výzvu 
č. 10 (bez niektorých pôvodne plánova-
ných podprogramov), kde dáva do pozor-
nosti hlavne podprogram určený pre ak-
vizíciu knižníc. Predbežná alokácia bola 
navýšená, aby FPU takto pomohol vyda-
vateľstvám a kníhkupcom. V tejto súvis-
losti sa FPU obracia na všetky knižnice, 
aby mysleli na svoje lokálne kníhkupec-
tvá, ktoré momentálne nemajú zákazní-
kov a ak to bude možné, aby nákupy re-
alizovali primárne prostredníctvom nich. 
Keďže sú knižnice rozmiestnené po cel-
kom Slovensku, bude možné takto aspoň 
trochu pomôcť všetkým. Motiváciou k ná-
kupom kníh bude aj nulové spolufinanco-
vanie takto predložených projektov.

FPU vyhlásil mimoriadnu výzvu 
pre všetky oblasti umenia, kultúry a 

kreatívneho priemyslu na predkladanie 
projektov, ktoré pokladá za realistické v 
tejto situácii uskutočniť. Alokácia na pod-
program je tiež len predbežná. 

Fond na podporu umenia zároveň 
prosí, aby jednotlivé subjekty vrátili čo 
najskôr prostriedky z projektov, na ktoré 
získali podporu a už teraz vedia, že ich 
nebudú realizovať.

O príspevky z prvej pomoci môžu žia-
dať aj slobodné povolania

Ministerstvo práce, sociálnych veci 
a rodiny SR vydalo nové usmernenie, 
ktorým spresnilo definíciu samostatne 
zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré 
majú nárok na príspevok z prvej pomoci. 
Vďaka tomu ľudia, ktorí vykonávajú slo-
bodné povolanie a nie sú v pracovnom 
pomere alebo v obdobnom pracovnom 
vzťahu získajú potrebnú pomoc. Roko-
vania o prijímaní ďalších riešení aj na-
ďalej pokračujú. Ministerstvo kultúry 
zriadilo informačnú linku – adresu, na 
ktorú mu možno posielať otázky – ide o 
adresu  pomoc@culture.gov.sk.

Záchranné koleso pre kultúru

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 4. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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Spoločnosť PMP Montex s.r.o. poskytujúca služby v ob-
lasti montáží, rekonštrukcií, opráv a údržby technolo-
gických celkov ako aj v oblasti modernizácie výrobných 
zariadení a montáži a demontáži oceľových konštrukcií

hľadá zamestnancov 
do trvalého pracovného pomeru na pracovné pozície 

montér, potrubár, zámočník, zvárač, technik realizácie

Ponúkame:
■ Mzdové ohodnotenie od 880 Eur/mesa-       
   čne podľa skúseností a zručností
■ Možnosť kariérneho a finančného rastu
■ Absolvovanie certifikovaných školení
■ Ubytovanie zabezpečené zamestnáva-   
    teľom

Kontakt: PMP Montex s.r.o., Vlčie hrdlo 90, 821 07  Bratislava www.pmpmontex.sk 

PožIadavkY
■ Manuálna zručnosť
■ Ochota cestovať
■ Flexibilita a spoľahlivosť
■ Technické/strojárske vzdelanie
■ Anglický jazyk – pokročilý – platí  
   pre pozíciu technik realizácie 

V prípade záujmu nám pošlite svoj životopis mailom na kariera@pmpmontex.sk. 
Do predmetu správy uveďte názov pozície o ktorú máte záujem.
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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

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

KR
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100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

Objednávky na MORKY
nahlásiť do 3.mája

SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

�����������������������������

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

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk

���

���������� ����������������������
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www.pekneruska.sk

Ochranné rúško
so znakom
Slovenska

z edície
„ZVLÁDNEME TO“

PEKNÉRÚŠKA.SK

Doručenie kuriérom
do 24 hodín
priamo k Vám 

Ochr
so
Sl

„ZV

priamo k
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