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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 41 130 domácností 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

Č. 25 / 19. JÚN 2020 / 24. ROČNÍK

tlač projektovej
dokumentácie

Dokumentáciu na požiadanie
poskladáme do formátu A4,

založíme do obálok, označíme paré
0908 512 443| info@bahernikmbe.sk 
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TLAČ | KOPÍROVANIE A4, A3 | SKENOVANIE A4, A3 | HREBEŇOVÁ VÄZBA

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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Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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ŽALÚZIE, SIEŤKY
p r o t i  h my z u

0907 942 957
rýchlo, lacno, kvalitne

www.lacne-zaluzie.sk

99
-0

04
7-

5

ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

HISEC TREND
20 DEKOROV

440,00 €
pôvodná cena

400,00 €
cena po zľave s montážou

KOVANIE

MONTÁŽ

AKCIA NA BEZPEČNOSTNÉ DVERE HISEC!
Neváhajte!  Platí do vypredania zásob

- 20  €

- 20  €
CER
TIFIK

OVA
NÉ

NAJVÝHODNEJŠIE CENY PODLÁH A INTERIÉROVÝCH DVERÍ V REGIÓNE!

NAJPREDÁVANEJŠIE BEZPEČNOSTNÉ DVERE
0908 995 976 | 0905 794 067
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ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
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0950 587 0 5 7
jml.plastovepomniky@gmail.com

mramorový

400€
čierny

350€

detský
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lištovanie a utes. vaní
iné opravy (voda, odpad)
zapojenie práčky
priamo na odpad

RENOVÁCIA VANÍ
SMALTOM
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0905 923 625 | www.tulis.sk
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KLAMPIARS T VO
KL Ps.r.o.
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 v SANTOVKE
 

bližšie informácie:

0907 715 793
0905 895 698

036 631 50 44

v štyroch 4-miestnych 
chatkách

80 m od kúpaliska

UBYTOVANIE

www.chatynakupalisku.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)

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:
• funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
• povahu a príčinu Vášho ochorenia
   bolestí, alergií, skrytých chorôb
• prítomnosť cudzorodých organizmov
• okamžite rieši zdravotné problémy,
   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

0948 081 256
KONTAKT:
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vonkajšie/vnútorné
ŽALÚZIE

ROLETKY

ŠIROKÁ
PONUKA
PRODUKTOV

ŠPIČKOVÉ
KOMPONENTY

KVALITNÉ
PREVEDENIE

VÝHODNÉ
CENY

MARKÍZY

SIEŤKY

ZAMERANIE

A PONUKA

ZADARMO
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Chuť začať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekedy sa vraví – a to je asi častej-
šie – odvaha začať. Ale zostaňme pri 
tej chuti. Podľa mňa je dôležitejšia. V 
podnikaní.

Roky som tam kupovával priesad-
ky, nejaký ten substrát, občas postrek. 
Tak, cestou z potravín. Tento rok sa 
o zákazníkov začal starať už aj jeden 
mladík, niekdy obsluhoval zákazníkov 
úplne sám. Lenže – sezóna priesad je za 
nami a čo ďalej?

Nedávno sa objavil v ponuke me-
lón. S celkom dobrou cenou, ak porov-
návam veľké reťazce, ale s oveľa chut-
nejšou farbou na reze. Netrvalo dlho 
a zrazu chodím okolo krásne aranžo-
vanej čerstvej zeleniny. Tí starší z nás 
sa pamätajú, ako sme počas letných 
dobrodružných ciest k Balatonu či ďa-
lej k Čiernemu moru obdivovali predaj 
zeleniny a ovocia v Maďarsku. Krásne 
vyložená, vyumývaná, v debničkách 
priam na výstavu. No a toto sa zjavilo 
mne pred očami toť cestou z miestneho 
obchodíku. A kol toho kmitajúci dvaja 
usmiati mladí ľudia. On mladík a ona, 
mladá žienka. „Terminál“ ešte nemá-
me, znie odpoveď na možnosť platenia 
kartou. Ale mali tri druhy zemiakov, 
mladú karotku, zeleninu veľmi chutné-

ho výzoru a rajčiny, ktoré určite nedo-
zrievali v chladničkách a kamiónoch, 
ale niekde v neďalekom skleníku, alebo 
už aj na slnku.

Potešil som sa, štyri čísla od brán-
ky vznikla ponuka čerstvej zeleniny a 
ovocia. A nad tým a okolo toho dvaja 
mladí usmiati ľudia. S chuťou pustiť sa 
do nového projektu. V obci, kde doteraz 
existoval iba monopol v tomto segmen-
te. Skúšajú podnikanie a ja im veľmi že-
lám, aby sa rozbehli. Skúšajú totiž pres-
ne to, na čo nie sme u nás na Slovensku 
zvyknutí. Ponúkať kvalitu z regionálnej 
produkcie na malom vidieckom trhu.

Jedného (a dúfam, že nielen) zá-
kazníka už majú. No nebudem predsa 
sadať do auta a nepôjdem do okresného 
mesta do hypermarketu, keď môžem 
v teplákoch vybehnúť na dve minúty 
o štyri domy vedľa a nakúpiť do práve 
variacej sa polievky to, čo mi 
do nej ešte chýba.

Nájdime chuť, dobre, 
aj tú odvahu a začnime. 
Vždy je to lepšie ako čakať 
na lepšie časy a podpo-
ru.

Veľa šťastia 
vám v tom želá
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PEKNÁ STRECHA
NÁTERY 
STRIECH 

VO VÝŠKACH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631
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UBYTOVANIE
V AREÁLI

KÚPALISKA
MARGITA-ILONA
PRI LEVICIACH

bližšie informácie:
0907 715 793

036 631 50 44
www.chatynakupalisku.sk

0905 895 698

www.zakutansky.sk

STROJOVÉ OMIETKY
STROJOVÉ POTERY

Tel.: 0951 262 644
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RÝCHLA A DOSTUPNÁ
PÔŽIČKA PRE KAŽDÉHO

ZAMESTNANEC, DÔCHODCA, SZČO, KONATEĽ s.r.o.,
OPATROVATEĽKA V ZAHRANIČÍ...

0948 126 350
WWW.POTREBUJEMPOZICKU.SK
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SVIETIDLÁ
ELEKTROINŠTALAČNÝ

MATERIÁL
      www.elzar.sk
      0915 895 846
      elzar@elzar.sk

ELZAR, Kežmarok
Nižná brána 23 | bývalé kasárne 
Po-Pia  7 -12  / 13 -16  | So  8 -12

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

• komplexné stavebné práce
• stavby na kľúč • rekonštrukcie 

e-mail: sikerssvit@sikerssvit.sk

• komplexné stavebné práce
• stavby na kľúč • rekonštrukcie 

Brány a dvere od európskej jednotky nás presvedčili!
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Hlavná 15, tel./fax : 052 / 775 65 20SIKERS SVIT
s. r. o.

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
61
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NÁTERY 

STRIECH
KOSTOLOV

OPRAVA KOMÍNOV
0908 288 350
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SERVIS 
OKIEN A DVERÍ

Ponúkame kvalitnú opravu 
plastových okien a dverí. Výmena 
skla, tesnenia, nastavenie okien
a dverí, výmena komponentov
a iné.

Kancelária:
Podtatranská 135/2
bl. Lipa, 058 01  Poprad

www.oprava-servis-okien.sk
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Obhliadka TERMOKAMEROU

Od 1. júla 2020 sa mení výška život-
ného minima pre jednu plnoletú fy-
zickú osobu z 210,20 eur mesačne na 
214,83 eur mesačne. 

Sociálna poisťovňa bude od júla 2020 
väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku 
vykonáva exekučné zrážky, poukazovať 
vyšší dôchodok. Spôsobí to zvýšenie mi-
nima, ktoré musí dôchodcovi po vykona-
ní zrážok zostať a ktoré predstavuje 100 
percent životného minima.

Do 30. júna 2020 predstavuje životné 
minimum pre jednu plnoletú fyzickú oso-
bu 210,20 eur mesačne. Základná výška 
pre dôchodcu ako povinného je 100  per-
cent životného minima, teda 210,20 eur 
mesačne. Po zmene životného minima od 
1. júla 2020 to bude viac - 214,83 eur me-
sačne. Základ pre každú osobu, ktorej dô-
chodca poskytuje výživné, je 50 percent 
životného minima a od 1. júla 2020 sa 
suma zvýši na 107,41 eur mesačne (pred-
tým 105,10 eur mesačne). Osobitne je sta-
novené základné minimum, ktoré musí 
dôchodcovi zostať vtedy, ak je zrážka z 
dôchodku výživným na maloleté dieťa.

Zvýšenie životného minima môže 
mať za následok aj ukončenie vykoná-
vania exekučných zrážok z dôchodku. 
Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako 
minimum, ktoré musí dôchodcovi po 
vykonaní zrážok zostať. Neznamená to 
však, že exekúcia zanikla. Exekúcia na-
ďalej existuje, len sa z nej nevykonávajú 
zrážky z dôchodku. O samotnej exekúcii 

a vykonávaní zrážok z dôchodkovej dáv-
ky nerozhoduje Sociálna poisťovňa, ale 
príslušný exekútor.

Predčasný starobný dôchodok
Jednou z viacerých podmienok vzniku 

nároku na predčasný starobný dôchodok 
je to, že výška predčasného starobného 
dôchodku ku dňu, od ktorého poiste-
nec žiada o jeho priznanie, presahuje 
1,2-násobok životného minima pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu alebo ak si pois-
tenec sporil v II. pilieri, súčet predčas-
ného starobného dôchodku z I. piliera 
a predčasného starobného dôchodku z 
II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok život-
ného minima. Od 1. júla 2020 nárok na 
predčasný starobný dôchodok vzniká od 
257,80 eur mesačne (do 30. júna 2020 je 
to 252,30 eur).

Zmena od 1. januára 2021
Zmena výšky životného minima, kto-

rá nastane od 1. júla 2020, bude mať s 
účinnosťou od 1. januára 2021 pozitívny 
vplyv aj na výšku garantovaného mini-
málneho dôchodku. Najnižšia hranica 
minimálneho dôchodku, za 30 rokov 
obdobia dôchodkového poistenia, sa 
zvýši zo súčasných 334,30 eur mesačne 
na 360,40 eur mesačne. Súčet dôchodko-
vých príjmov poistenca, ktorý má aspoň 
30 rokov obdobia dôchodkového poiste-
nia, teda od 1. januára 2021 nebude nižší 
ako 360,40 eur mesačne.

Zmeny vo výške dávok od júla

» Zdroj: SP

Aké práva má obeť v trestnom konaní?  
Ako a kde sa domáhať odškodnenia?

Od 1. januára 2018 sa stretávame v 
našom právnom poriadku s pojmom 
obeť trestného činu. Tento pojem bol do 
právneho poriadku zavedený osobitnou 
právnou úpravou a to zákonom o obe-
tiach trestných činov. Týmto zákonom 
sa nám podarilo transponovať smernicu 
EÚ a rozšíril sa okruh osôb ktoré v zmysle 
Trestného poriadku vystupujú ako poško-
dené osoby.

Obeťou trestného činu sa v zmysle 
predmetného zákona rozumie fyzická 
osoba, ktorej bolo alebo malo byť trest-
ným činom ublížené na zdraví, spôsobe-
ná majetková škoda, morálna alebo iná 
škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej 
zákonom chránené práva alebo slobody. 
Ďalej je to aj príbuzný v priamom rade, 
osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a 
osoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej 
domácnosti s osobou, ktorej bola trestným 
činom spôsobená smrť. Zákon o obetiach 
trestných činov vymedzuje aj okruh ob-
zvlášť zraniteľných obetí, medzi ktoré 
zaraďujeme osobu mladšiu ako 18 rokov-
-dieťa, osobu staršiu ako 75 rokov, osobu 
so zdravotným postihnutím. Ďalej je to na-
príklad obeť trestného činu obchodovania 
s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej oso-
by a zverenej osoby  a obeť iného trestného 
činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku 
opakovanej viktimizácie (ujmy, ktorá obeti 
vznikla v dôsledku pokračujúceho kona-

nia páchateľa). 
V  rámci garantovaných  práv v  trest-

nom konaní  majú obete  v prvom rade prá-
vo na poskytnutie informácii, ktoré majú 
byť poskytnuté zrozumiteľným spôsobom. 
Ďalej je to právo na poskytnutie odbor-
nej pomoci, ktorú delíme na  všeobecnú 
odbornú pomoc obeti a špecializovanú 
odbornú pomoc obzvlášť zraniteľným 
obetiam. Pod odbornú pomoc zaraďujeme 
najmä psychologickú pomoc, poradenstvo 
týkajúce sa rizika a predchádzania opa-
kovanej viktimizácii. Právnu pomoc na 
uplatnenie práv obete či sprostredkovanie 
poskytovania sociálnych služieb v zaria-
dení núdzového bývania a špecializova-
ného sociálneho poradenstva, ak život 
alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je 
bezprostredne ohrozené.

Odškodnenie je právo obete ktoré sa 
uplatňuje v  adhéznom konaní,  ktorým 
sa rozumie jednorazové finančné odškod-
nenie osoby, ktorej bola v dôsledku úmy-
selného trestného činu spôsobená ujma 
na zdraví. O odškodnenie môže písomne 
požiadať obeť násilného trestného činu a 
poskytuje ho štát, respektíve o poskytnutí 
odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vy-
pláca Ministerstvo spravodlivosti SR.  

Kto všetko je  obeťou Trestného činu? 

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

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

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY
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32%
ZĽAVA  

PROFI CHEMICKÁ MALTA
FIS VL 300 T 
Pre použitie do ťažnej zóny betónu a do muriva,
pričom dosahuje vysokých únosností.
Injektážnu maltu na báze vinylesteru
je možné aplikovať do vlhkých otvorov
a otvorov so stojatou vodou 
(len kartuše 410 ml),
čo urýchľuje postup práce.
Vďaka teplotnej odolnosti
od -40 °C do +120 °C 
je možné FIS VL použiť 
pre celý rad aplikácií.

5%
ZĽAVA  185 00

174 99
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otváracie hodiny:
Pon.-Pia. 7 00 - 17 00

Sobota 8 00 - 12 00

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

17%
ZĽAVA  17%

ZĽAVA  

Ulica Partizánska
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Cars

Garáže na Západe

Peugeot

Pozrite si náš e-shop

www.remeslopp.sk

Partizánska 3714, Poprad - Západ (vedľa hotela Olympia)

MULTIFUNKČNÝ HLINÍKOVÝ
REBRÍK S PODLAHOU
G21 GA-SZ-4x3-3,7 
Dĺžka zloženého rebríka: 1,8 m
Výška v pozícii lešenia: 1 m
Maximálna dĺžka
rozloženého
rebríka: 3,7 m
Rozmery balenia: 
100 x 28 x 38 cm
Nosnosť: 150 kg
Hmotnosť: 15 kg

14 ZUBOVÉ KOVOVÉ HRABLE
S NÁSADOU, SKLOLAMINÁT
V ponuke aj iné veľkosti

PASCA NA SLIMÁKY, EKOLOGICKÝ LAPAČ
FESTA
Plastový nadstavec 
na fľašu, sada 3 ks

6%
ZĽAVA  

14 L KOTLÍK
ACTIVA, Smaltovaný
So závesným uchom,
pokrievkou, naberačkou

18%
ZĽAVA  

12%
ZĽAVA  

6 83

5 69

4%
ZĽAVA  135 00

129 99

101 60

89 50

7 52

6 20

13 30

8 99

40%
ZĽAVA  

TEPLOVZDUŠNÁ OPAĽOVACIA PIŠTOL
HECHT 2023
Príkon: 2000 W
Nastavenie teploty:
                     60-350 °C
                     60-600 °C
                     Hmotnosť: 0,9 kg 19 99

11 99

MODERNÉ JEDNOZLOŽKOVÉ LEPIDLO
MAMUT GLUE High Tack 290 ml, biely
Okamžitá fixácia a mimoriadne vysoká
počiatočná priľnavosť až 500 kg/m².
Vysoká konečná pevnosť 22 kg/cm²
(220 000 kg/m²).
Vysokomodulové, rýchlo vytvrdzujúce,
bez zápachu, trvalo pružné,
odolné voči vlhku a vode,
poveternostným vplyvom.
Lepené predmety nie je 
potrebné fixovať, spoje 
„držia“ bez použitia 
svoriek a podoprenia.

36%
ZĽAVA  

14 L PLASTOVÁ KRHLA NA VODU
Strend Pro Garden

9 37

5 99

9 67

7 99

17%
ZĽAVA  

25%
ZĽAVA  

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

23 99

19 99

34 99

32 99

CHRBTOVÝ POSTREKOVAČ
HECHT 4122
Objem nádrže: 12 l
Max. tlak: 4 bar

3 99

2 99

VYSOKOTLAKOVÁ UMÝVAČKA
S PRÍSLUŠENSTVOM
Scheppach HCE 2200
Príkon: 2200 W
Max. tlak: 165 bar
Prietok: 468 l/hod.
Max. teplota vystupnej vody: 50 °C
Cu vinutie motora,
alu samonasávacie čerpadlo,
total auto stop systém. 
Možnosť pripojenia
na tlakovú vodu, možnosť
čerpať vodu z nádrže.

SET 20 V AKU SKRUTKOVAČA
S 206 KS PRÍSLUŠENSTVOM
Scheppach DTB 20 ProS
Akumulátor: 2x 20 V / 2 Ah
Max. Krútiaci moment: 45 Nm
Skľučovadlo kovové
rýchloupínacie: 13 mm
Otáčky: 0-450/1600 ot./min
Vŕtanie: drevo/ocel/betón
30/13/10 mm
Doba nabíjania
2 Ah/4 Ah: 45/90 min
Hmotnosť: 4 kg
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»Kúpim Jawu, CZ, Sim-
son, Pionier, Štadión aj 
nepojazdné 0949 505 
827
»KÚPIM staré motorky: 
JAWA-CZ, TATRAN, STA-
DION, PIONIER, BABETU, 
SIMSON, vozik za motor-
ku PAV41 aj nekompletné 
alebo diely 0905 450533

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

»Kúpim vojenské vzdu-
chovky vz 35-47. 0905 
450 533

Občianska
riadková
inzercia

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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, PP zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na 2. strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

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    

Veľa ľudí pozná princíp Vilfreda Pare-
ta, ale len niektorí sa ním riadia. 

Všeobecne hovorí, že 80 percent ná-
sledkov vzniká z 20 percent príčin. Pod-
nikatelia by sa mali zamyslieť nad tým, 
že 80 percent ich zisku pochádza iba z 20 
percent ich produktov. Keď sa pozrieme 
na procesy a činnosti ľudí v podniku, tak 
20 percent z nich vytvára 80 percent hod-
noty. Keby sme sa venovali iba týmto čin-
nostiam, mohli by sme pracovať iba jeden 
deň v týždni a dosiahli by sme 80 percent 
z plánovaných výsledkov. Alebo dva dni a 
dosiahli by sme 160 percent. 

Poznám veľa ľudí, ktorí pracujú veľa 
a ich výsledky sú slabé - nevedia rozlišo-
vať dôležité veci. Schopnosť vidieť dôleži-
té veci, je dôležitejšia ako schopnosť veľa 
pracovať. V mnohých slovenských firmách 
chcú mať svoj vlastný produkt. Tak si ho 
vyvinú a vyrobia. A majú vlastný produkt 
- vo vitrínke pre návštevy alebo v sieni 
slávy. Pri mnohých produktoch platí tiež 
pravidlo 80/20 – 80 percent sú náklady na 
budovanie značky, marketing a predaj a 20 
percent náklady na vývoj a výrobu. 

Prečo sú niektoré produkty alebo pro-
jekty úspešné a iné nie? Väčšina úspeš-
ných riešení je výsledkom spolupráce 
špičkových odborníkov a neúspešné rie-

šenia (je ich viac ako 80 percent) sú často 
výsledkom pokusov a omylov ľudí, ktorým 
chýbajú znalosti, skúsenosti, vytrvalosť, 
alebo túžba po dokonalosti. Tak, ako 
majú niektorí ľudia schopnosť zamerať sa 
na najmenej dôležité činnosti, poznám aj 
mnohých, ktorí chcú ušetriť na tom, že si 
vyberú najlacnejších učiteľov, poradcov 
alebo dodávateľov. A dostanú to, čo si ob-
jednali - dvadsaťpercentnú hodnotu. 

Otec Vladimír, prior Benediktínov, 
nám tento týždeň hovoril príbeh o podni-
kateľovi, ktorý prišiel do neba a chodil tam 
po veľkom obchode, kde mali krásne veci 
za dobré ceny. Celý rozradostený hovorí 
anjelovi pri pokladni: „Tvrdo som praco-
val a dobre som šetril, teraz si tu môžem 
kúpiť, čo chcem.“ Anjel sa usmial a hovorí: 
„Lenže tu sa neplatí peniazmi, ktoré si na-
zhromaždil, ale iba tými, ktoré si rozdal.“ 
Koľko času venujeme 
zbieraniu darov pre 
seba a koľko obdaro-
vaniu druhých? Tam 
hore budú možno Pa-
retove pravidlá tohto 
sveta otočené nao-
pak.

80/20

» Ján Košturiak

20. jún     
je svetový Deň utečencov - pripomína sa 
pod patronátom UNHCR.

Výročia a udalosti

23. júna 1894     
bol založený Medzinárodný olympijský 
výbor (MOV).

Výročia a udalosti

79
-0

14
30911 313 632www.axaproperty.sk

kalkulácia a odborné
poradenstvo zdarma

- ZATEPĽOVANIE FASÁD
- FÚKANÁ IZOLÁCIA

celulóza, drevovlákno, minerálna vlna,
+ vzduchotesná parozábrana

ÚNIK TEPLA?
MÁME PRE VÁS RIEŠENIE

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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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

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 

Život na Slovensku sa delí na na 
život vo veľkomestách a život v re-
giónoch. To, že neraz ide o dva od-
lišné svety, sa asi presvedčil každý, 
kto vyskúšal obidve možnosti. 

Nedostatočná infraštruktúra, 
slabé lezecké výkony...

Situácia v mnohých regiónoch? Ne-
dostatok pracovných príležitostí, eko-
nomická a sociálna chudoba, málo 
vzdelaných ľudí. Ešte stále sa však v 
chudobných regiónoch nájde mnoho 
ľudí, ktorí pracovať chcú, len nemajú 
kde, a čakajú na reálnu pomoc od štátu. 
Okrem zjazdných ciest však nejednému 
regiónu donedávna chýbalo aj čosi ďal-
šie. A vraj dosť podstatné. Lepšia výkon-
nosť v jednej zo športových disciplín - v 
lezení. No nie v tom zvislom po lane, ale 
v inom, vodorovnom. Mnohí to už vraj 
vyskúšali, údajne sa to dá a sú z toho aj 
výsledky. Nuž, v tejto disciplíne boli nie-
ktoré regióny naozaj slabé.

Regionálne trafiky, 
„rodinné firmy“

Oligarchické praktiky pocítili aj regió-
ny... a dosť výrazne. Nielen štýlom poli-
tikárčenia jeho predstaviteľov, ktorý bol 
obyvateľom častokrát viac na škodu než 
na úžitok. Regióny sa stali „rukojemník-
mi“ miestnych mocenských bojov, ale 
aj trafikami na dosadzovanie „našich 
ľudí“ do všetkých možných sfér, komisií, 

výborov atď. Na štýl „rodinných firiem.“ 
Nerieši sa odbornosť, princípy, ale úplne 
„jednoduchá vec“- kto je koho známy. 

Pravidlá regiónu
Región je neraz „štát v štáte“ a má 

svoje starým socialistickým systémom 
stanovené pravidlá. Pravidlo politickej 
linky, pravidlo záujmovej skupiny, pra-
vidlo „našich ľudí“, pravidlo intrigy, 
pravidlo podvodu. Beztrestnosť je zaru-
čená, kontakty to istia. Takto „jednodu-
cho“ to funguje.

Ideál ranej mladosti
Ak chcete ostať bývať v regióne, mu-

síte sa postupne zbaviť niektorých ide-
álov, ktoré ste počas detstva, respektíve 
školských čias, nadobudli. Čakáte kom-
petentný prístup, riešenie vecí? Zabud-
nite. Podvádza sa. Je to tak. Podvádza sa 
všade, kde sa len dá, v ideálnom prípa-
de „na každom kroku.“ Pre mnohých je 
to „norma.“ Veru, podvodníci si dávajú 
echt pozor, aby robili zle len tým ostat-
ným, a veľmi dbajú na to, aby v očiach 
„svojich ľudí“ na dôležitých postoch vy-
zerali ako ctení občania štátu. 

Etika a Don Quijote...
Etika? Naozaj ťažká téma pre mnohé 

regióny. Akákoľvek snaha o poukazo-
vanie na netransparentnosť, nekorekt-
nosť, nemorálnosť, absenciu etiky v tej 
- ktorej oblasti je často len takým Don 

Quijote - ovským pokusom, až na drob-
né úspechy, aj to len v oblastiach, kde 
nejde o väčšie peniaze. Etika ako taká 
sa spomína nanajvýš na základných a 
stredných školách na hodinách etickej 
výchovy.

Kto chce s vlkmi žiť
Bývať v regióne je dobrodružstvo. 

Žijú tu aj charakterní ľudia, občas sa im 
podarí presadiť aj slušnosť. No takých 
prípadov je neporovnateľne menej než 
tých opačných. Región je jednoducho 

„štát v štáte,“ kde platia vlastné pra-
vidlá a zákony, často odlišné od tých ce-
loštátnych. Buď sa s tým zmierite, alebo 
sa presťahujete inam, buď hlasno rebe-
lujete, alebo rebelujete potichu. No už aj 
naši predkovia tvrdili - „kto chce s vlkmi 
žiť, musí s nimi vyť“.

Srdeční ľudia a pekná príroda
Nuž... vitajte v regióne a cíťte sa tu 

ako doma. Žijú tu srdeční ľudia a je tu 
pekná príroda. 

Andrea Vörösová  (redakčne krátené)

ilustračné foto

spoločnosť Najčítanejšie regionálne noviny

Vitajte v regióne (a cíťte sa tu ako doma...)
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Do Múzea holokaustu by sa mal ísť 
pozrieť každý  - povedala po návšte-
ve Serede ministerka kultúry Natá-
lia Milanová.

Zvyšovanie návštevnosti kultúr-
nych inštitúcií a užšie prepojenie kul-
túry so vzdelávaním boli hlavnými 
témami návštevy ministerky kultúry 
Natálie Milanovej v Múzeu holokaustu 
v Seredi. Múzeum holokaustu, ako sú-
časť Slovenského národného múzea – 
Múzea židovskej kultúry, popri klasic-
kých výstavách prináša aj vzdelávací 
program a podujatia pre školy, pedagó-
gov aj verejnosť.

„Návšteva tohto múzea bola pre 
mňa jednou z najemotívnejších. Slo-
vami sa nedá opísať všetko, čo sa odo-
hráva v mojej mysli, v mojom srdci,“ 
povedala vo štvrtok po návšteve múzea 
ministerka kultúry Natália Milanová.

V období 2. svetovej vojny boli v 
Seredi, Novákoch a vo Vyhniach vy-
budované pracovné a koncentračné 
tábory pre Židov, odkiaľ vypravovali 
deportačné vlaky do koncentračných 
táborov na územia okupované nacis-
tami. Väčšina deportovaných Židov sa 
domov už nikdy nevrátila. Táborové 
objekty v Novákoch a vo Vyhniach sa 
nezachovali. Preto tábor v Seredi pred-
stavuje jediný zachovaný autentický 
pracovný a koncentračný tábor z ob-
dobia druhej svetovej vojny na území 
Slovenskej republiky.

Múzeum holokaustu otvorili 26. 
januára 2016. V areáli sa nachádza päť 
budov – pôvodných barakov, v ktorých 
sú vystavené dobové dokumenty, fo-
tografie a predmety súvisiace s prena-
sledovaním Židov na území Slovenska. 
Jedným z vystavených artefaktov je do-
bytčí vagón, ktorý slúžil na deportácie 
do koncentračného tábora Auschwitz.

„Sú miesta, kam by sa mal ísť po-
zrieť každý a určite by som túto návšte-
vu odporúčala žiakom či študentom s 
ich učiteľmi.  Nikdy nesmieme zabud-
núť a nikdy nesmieme dopustiť, aby sa 
niečo také opakovalo. Vďaka múzeu. 
Vďaka ľuďom, ktorí ho vytvorili. Vďaka 
tým, ktorí v ňom pracujú ,“  dodala na 
záver ministerka.

Miesta, ktoré by mal navštíviť každý

» red
www.potery-podlahy.sk

0948 59 59 58

66
-0
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3

Strojové omietky
vápenno cementové a sadrové

Striekaná
PUR izoláciá

Strojové potery
cementové a anhydritové

Nechajte si vypracovať nezaveznú ponuku s obhliadkou a zameraním zdarma
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Migrácia za prácou a vyľudňovanie 
regiónov je nielen ekonomický, ale 
v prípade Rusínov na Slovensku aj 
národnostný problém. Na sociálnej 
sieti na to upozornila prezidentka 
SR Zuzana Čaputová, ktorá reago-
vala na nedávny Deň Rusínov na 
Slovensku.

Prezidentka pripomenula fakt, že 
najväčšie zastúpenie majú obyvatelia 
SR rusínskej národnosti na severo-
východe Slovenska, často v najmenej 
ekonomicky rozvinutých regiónoch. 
„Dôsledkom týchto regionálnych ne-
rovností je vynútená migrácia mladých 
za prácou, ktorá sťažuje zachovávanie 
a rozvíjanie jazykovej a kultúrnej iden-
tity Rusínov,“ upozornila.

Považuje preto za potrebné, aby 
sa Slovensko snažilo o vyrovnávanie 
ekonomických rozdielov medzi región-
mi aj pre tento národnostný rozmer. 
„Aby aj malé obce, v ktorých si naši 
spoluobčania zachovávajú svoj jazyk, 
zvyky, tradície a kultúru, mohli žiť 
ďalej a aby sme naše spoločné kultúr-

ne bohatstvo mohli odovzdať ďalším 
generáciám,“ napísala prezidentka 
a Rusínom zaželala dôstojné oslavy 
rusínskej kultúry, jazyka a histórie aj 
napriek obmedzeniam, ktoré tento rok 
priniesol. „Buďte na svoju identitu, 
kultúru a jazyk hrdí,“ dodala smerom 
k tretej najpočetnejšej národnostnej 
menšine v SR.

Za Deň Rusínov Slovenska vyhlá-
sil svetový kongres Rusínov 12. jún, na 
pamiatku Dní rusínskej kultúry, ktoré 
sa v prešovskom regióne organizovali 
v období medzi prvou a druhou sve-
tovou vojnou. Je pripomenutím najmä 
osláv z roku 1933, keď bol v centre Pre-
šova odhalený pamätník Alexandra 
Duchnoviča.

Doteraz v poslednom Sčítaní oby-
vateľov, domov a bytov v roku 2011 sa k 
rusínskej národnosti prihlásilo 33.482 
obyvateľov, čo predstavuje 0,6 per-
centa populácie. Rusíni sú treťou naj-
početnejšou menšinou na Slovensku. 
Rusínsky jazyk ako svoj materinský 
uviedlo 55.469 obyvateľov (jedno per-
cento populácie SR).

Prezidentka si pripomenula 
Deň Rusínov

» red

„Mám 35 rok a nevidím na jedno oko. 
Vyrastal som v detskom domove, ži-
jem sám. Nikto ma nechce zamest-
nať. Beriem len príspevok v hmotnej 
núdzi. Mám nárok ešte na nejakú 
podporu? Na koho sa mám obrátiť?“

Dobrý deň, ak príjem občana nedo-
sahuje aktuálne platnú výšku životné-
ho minima, vzniká nárok na čerpanie 
sociálnych dávok v hmotnej núdzi od 
štátu. Zákon jasne definuje, v akých 
okolnostiach sa musí občan nachá-
dzať, aby mu bola poskytnutá finanč-
ná podpora. Hmotná núdza sa zisťuje 
posudzovaním príjmu, majetku a mož-
nosti uplatnenia nároku.

Ako uvádzate, vám nárok na fi-
nančnú podporu, rozhodnutím Úradu 
práce vznikol. Ste teda poberateľom 
dávky hmotnej núdze.

V súvislosti s uvedeným a so situ-
áciou, v akej sa nachádzate, by bolo 
vhodné opätovne sa obrátiť na prísluš-
ný ÚPSVaR, za účelom posúdenia žia-
dosti o príspevok na bývanie, ktorý je 
určený na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s bývaním. 

Čo sa týka zdravotného postihnu-
tia, v súčinnosti so všeobecným leká-
rom a následne lekárom špecialistom 
odporúčam zvážiť podanie žiadosti o 
posúdenie zdravotného stavu, na účely 
štátnych sociálnych dávok . V prípa-
de uznania miery funkčnej poruchy 
a stupňa zdravotného postihnutia,  je 

možné žiadať o kompenzáciu. Je urče-
ná  na zmiernenie alebo prekonanie 
sociálneho dôsledku ŤZP,  formou po-
skytovania peňažného príspevku na 
kompenzáciu alebo poskytovaním so-
ciálnych služieb.

Osobe, ktorej sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi, je možné poskytnúť aj 
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. 
Je určená na čiastočnú úhradu mimo-
riadnych výdavkov člena domácnosti, 
ktorému sa poskytuje pomoc v hmotnej 
núdzi. Slúži najmä na zabezpečenie ne-
vyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, 
nevyhnutného vybavenia domácnosti 
a mimoriadnych liečebných nákladov.

O poskytnutí  dávky rozhoduje 
obec/mesto, v ktorej má člen domác-
nosti, ktorému sa poskytuje pomoc v 
hmotnej núdzi, trvalý pobyt. Vo vašom 
prípade je teda možnosť obrátiť sa aj na 
nich.

Zostal niekde mimo „systému“

» Mgr. Emília Psárová
Centrum konkrétnej pomoci Femina
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VYPRATÁVANIE 
DOMOV, BYTOVÝCH 

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

0903 640 759
vypratavaniekosenie@mail.telekom.sk

Čistenie, 
kosenie pozemkov 
a výrez náletových 

drevín. Ručné búracie 
práce RD, stodôl, 
vedľajších budov.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 6. 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%
33
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Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám
štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu:
jana.keri-basistova@stiebel-eltron.sk
Bližšie informácie: 052/71 27 225

STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. (predtým TATRAMAT - ohrievače vody, s. r. o.), je výrobcom elektrických,
kombinovaných a solárnych ohrievačov vody a tepelných čerpadiel. STIEBEL ELTRON je medzinárodne
zameraný koncern a patrí celosvetovo k technologickým lídrom na trhu v segmentoch ohrevu vody, 
elektrického vykurovania a obnoviteľných zdrojov energie.

Zamestnanecké výhody, benefity
    príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie
    Vianočná a dovolenková odmena
    zvýhodnený predaj firemných výrobkov 
    firemné spoločenské posedenia (vianočný večierok, family day, deň detí)
    príspevok na dopravu podľa počtu km
    odmena pri odchode do dôchodku a narodení dieťaťa
    firemné športové aktivity

ZVÁRAČ - PROGRAMÁTOR
Zváranie so zameraním na programovanie zváracích automatov. Zoraďovanie a nastavovanie 
strojov. Potrebná je prax vo zváraní a skúsenosti s ustavovaním a programovaním strojov. 
Ponúkaný plat: 5,26  €/hodina, prémie do výšky 14%, dochádzkový bónus do 70 € mesačne.
Príplatok do 150 € po zaučení  +  ďalšie formy príplatkov.

PREVÁDZKOVÝ ZÁMOČNÍK
Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu strojov a zariadení 
vo výrobnej prevádzke. Bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov 
a ich následné hlásenie. Montáž, demontáž a nastavovanie výrobných zariadení a ich častí.
Ponúkaný plat: 750 €  +  prémie do výšky 14%, dochádzkový bónus do 70 € mesačne.

STAŇTE SA SÚČASŤOU ÚSPEŠNEJ FIRMY
S DLHODOBOU TRADÍCIOU!
Do nášho tímu STIEBEL ELTRON Slovakia  (bývalý Tatramat - ohrievače vody)
HĽADÁME ŠIKOVNÝCH PRACOVNÍKOV na pozície:

SLUŽBY, BÝVANIE, ZAMESTNANIEPOPRADSKO 11
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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 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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30918 623 064

0907 164 619

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@zech-sicherheitstechnik.de

Hľadáme ELEKTRIKÁROV
- 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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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· 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

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Mzda od 5€ do 6€ v čistom na hodinu

Platíme ubytovanie, odvody, cestovné, 
oblečenie, náradie a výplaty včas

Celoročný nábor
murárov a tesárov

STAVIAME VÁŠ SVET
STAVEBNÁ FIRMA

TOBI

+421 915 777 999
www.tobigroup.sk
hruska@tobigroup.sk


	PP20-25 strana-01
	PP20-25 strana-02
	PP20-25 strana-03
	PP20-25 strana-04
	PP20-25 strana-05
	PP20-25 strana-06
	PP20-25 strana-07
	PP20-25 strana-08
	PP20-25 strana-09
	PP20-25 strana-10
	PP20-25 strana-11
	PP20-25 strana-12

