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POPRADSKO
KEŽMARSKO

č. 26 / 26. JÚN 2020 / 24. ROčNÍK

27. júna     
je svetový deň diabetikov, mnoho z nich je 
medzi nami.

Výročia a udalosti
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voľné pracovné miesto

UPRATOVAČKA
upratovanie kancelárskych

a ubytovacích priestorov,
trvalý pracovný pomer,

6 hod. denne, v Poprade.
Platové podmienky: 435 € + stravenky

0907 051 440

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

VÝSTAVBA RD na kľúč
REKONŠTRUKCIE
rod. domov, bytov,

bytových jadier, a iné
stavebné činnosti ...

ZATEPĽOVANIE
info: 0902 60 73 75

99
-0

05
0-

1

SYSTÉM
TM 77HI

POSUVNÉ

DVERE

HS
PORTAL

   
R

O

NÉ           SK
U

SENOSTI16

99
-0

01
7-

1

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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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

FRÉZOVANIE a
VLOŽKOVANIE
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
   komínov
> strojové čistenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny
> čistenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., Lučivná 315
 0905 279 418, Michal Hudáč

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

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

Kontaktujte nás v pracovných dňoch
od 7,00 hod do 17,00 hod

KOMÍNOV

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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Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia!

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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Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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RÝCHLA A DOSTUPNÁ
KA PRE KA O

ZAMESTNANEC, DÔCHODCA, SZ O, KONATE  s.r.o.,
OPATROVA KA V ZAHR Í...

0948 126 350
WWW.POTREBUJEMPOZICKU.SK
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Zateká vám strecha? Páčila by sa vám
nová kuchynská linka či vstavaná skriňa?

Radi by ste si oddýchli v altánku? Zavolajte mi.

Ponúkam montáž nábytku a plávajúcich podláh,
výroba a montáž drevených plotov, pergol

a altánkov, pokrývanie striech a montáž
okapových systémov. Naváhajte a kontaktujte

ma na tel. čísle 0908 403 863
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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

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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (41.130 domácností)

A sú tu zas

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Povodne. Kým pred dávnejšími de-
saťročiami našich predkov zapla-
vovali veľké vodné toky, dnes nám 
ničia domovy a záhrady potôčiky a 
jarky.

Nie, nie je na vine Medard – vra-
via meteorológovia a argumentujú, že 
Medard „prší od západu“, kým toto po-
časie, ktoré tu v júni máme, prichjádza 
od východu. Je mi veľmi ľúto všetkých 
pracovitých ľudí, ktorým živel v se-
kunde zmenil ich domovy, celoživotné 
dielo, na skládku už viac nepoužiteľ-
ného odpadu. Určite v rámci mojich 
osobných možností nejako pomôžem. 
Lebo ľudia si majú pomáhať. To ich 
robí ľuďmi.

Ľúto mi je pri pohľade na takú 
spúšť. O to viac ľúto, že sa pravidelne a 
čoraz častejšie opakuje. Viac menej pri-
chádza s každým lokálnym silnejším 
či časovo dlhším dažďom. Zaplavujú 
nás malé potôčiky a jarky, priekopy. 
Každý rok. A každý rok vidíme tie isté 
obrazy a počujeme tie isté výpovede vo 
večerných spravodajstvách – hádam 
už od „Jarovníc“. Tamojšia tragédia 
sa udiala takmer pred štvrťstoročím. 
Áno, čas letí. Iba reči akosi zostáva-
jú. Ustaraní starostovia, čakajúci na 

akési spasiteľské eurofondy, občania 
poukazujúci na nevyčistené priekopy, 
potôčiky. A koľkože hektárov lesa to za 
to štvrťstoročie z našej krajiny zmizlo? 
Koľko pôdy sme zaasfaltovali, zabetó-
novali?

Nuž, „za starých čias“, keď ešte žili 
gazdovia a keď tí gazdovia ešte gaz-
dovali, bolo všetko akosi inak. Každý 
si pred domom svoju priekopu pravi-
delne čistil aj bez eurofondov, z hory 
doviezol iba toľko dreva, koľko potre-
boval na stavbu či opravu chalupy, z 
kameňov na roliach staval hrádze, me-
dze, na ktorých vyrastali remízky, ve-
del, že na svahu sa orie po vrstevnici a 
nie v smere spádu toho svahu. Aj domy 
si naši predkovia v určitých lokalitách 
stavali na vyvýšenú „deku“, neraz aj 
meter nad úroveň okolitého terénu.

Naši predkovia to vedeli a doká-
zali sa pred prívalmi vody 
účinne brániť. My máme 
poistky v poisťovniach a 
oči pre plač. Ale to naozaj 
nestačí. Treba sa vrátiť k 
rozumu. K prírode. K 
ohladuplnosti k nej.

Je najvyšší čas. 
S pozdravom

28. júna 1914   
spáchal Gavrilo Princip v Sarajeve atentát na Františka Ferdinanda, 
následníka rakúsko-uhorského trónu a synovca cisára Františka Jozefa I..

Výročia a udalosti

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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PEKNÁ STRECHA
NÁTERY 
STRIECH 

VO VÝŠKACH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

NÁTERY 

STRIECH
KOSTOLOV

OPRAVA KOMÍNOV
0908 288 350
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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

sk
le

n
ik

 n
a 

m
ie

ru

KVALITA                     JEDNODUCHOSŤ                  ODOLNOSŤ

OBJEDNÁVAJTE  NA:  obchod@pr-mont.sk
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Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám
štruktúrovan votopis na e-mailovú adresu:
jana.keri-basistova@s ron.sk
Bli šie informácie: 052/71 27 225

STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. (predtým TATRAMAT - ohriev vody, s. r. o.), je výrobcom elektrických,
kombinovaných a solárnych ohrieva ov vody a tepelný STIEBEL ELTRON je medzinárodne
zameraný koncern a patrí celosvetovo k technologickým lídrom na trhu v segmentoch ohrevu vody, 
elektrického vykurovania a obnovit ných zdrojov energie.

Zamestnanecké výhody, bene
    príspevok zamestnávat kov kové poistenie

ov kov
    zv ný pr remný výrobkov 

r k ný v rok, f a e
    príspev ra

ku a nar e a
remné športové ak

ZVÁRA ROGRAMÁTOR
Zváranie so zameraním na programovanie zváracích automatov. Zor ovanie a nastavovanie 
strojov. Potrebná je prax vo zváraní a skúsenos stavovaním a programovaním strojov. 
Ponúkaný plat: 5,26  €/hodina, prémie do výšky 14%, dochádzkov
Príplatok do 150 € po z formy príplatkov.

EVÁDZKOV Z K
Zabezpe ovanie prevádzkyschopnos vyhovujúceho technického stavu strojov a zariadení 
vo výrobnej prevádzke. Bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov 
a ich následné hlásenie. Mont nt stavovanie výrobných zariadení a ich as
Ponúkaný pla prémie do výšky 14%, dochádzkov

ST A AS O EŠ E IRMY
DLHODOBO TR U!

STIEBEL ELTR ovakia  (bývalý Tatramat - ohriev vody)
DÁME ŠIKOVNÝCH PR COVNÍKOV na po
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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.regionpress.sk

Výhodné platové podmienky. Ubytovanie zabez-
pečené a hradené. Možnosť záloh a nadčasov. 
Prax podmienkou. Náplň práce: Obsluha, nastavo-
vanie a údržba strojov. 

Bližšie informácie na tel. čísle 0915 932 584.

Príjmeme 
ZORAĎOVAČOV 
do ČR
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www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a ančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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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
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VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE

0915 700 909
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osievanie zeminy u vás na pozemku

   vŕtanie dier na stĺpiky

ERIMONT s.r.o.

Lučivná 315
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MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
extérnych spolupracovníkov

člen ONLINE PANELU 
schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

člen adMeter PANELU
(el. meranie médií smartfónom)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
02 / 208 508 14, e-mail: anketari@median.sk 59
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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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»Predám Pragu S5T vykla-
pač + náhradné diely. STK 
platná do októbra 2020. 
Cena dohodou. 0902 838 
719

»KÚPIM STARÉ MOTORKY-
JAWA/CZ, BABETU, TATRAN, 
STADION, PIONIER, SIMSON, 
VOZIK ZA MOTORKU ALEBO 
DIELY 0905 450 533

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Hľadám pomoc pri kosení 
trávy 400m3 v Spišskej Tep-
lici. 0948 443 405
»Kúpim starý traktor aj ne-
funkčný 0908 363 020

»PREDÁM MÁLO POUŽÍVANÚ 
PIESKOVÚ FILTRÁCIU K NAFU-
KOVACIEMU BAZÉNU 0905 
587 574 SVIT
»KÚPIM vojenské VZDU-
CHOVKY-vz:35-47, PIŠTOLE aj 
FLOBERTKY. 0905 450 533
»Kúpim hokejové kartičky 
slovenskej extraligy 0908 
876 988
»Kúpim staré peniaze. Pe-
niaze na ruku, 0903 548 
208

»Predám kotol EMKA 0904 
967 368

»Seriózna vdova hľadá 
inteligentného a dobrého 
priateľa od 63 do 69 rokov, 
ktorý tiež občas ťažko zná-
ša samotu. 0948 222 511

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RôZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

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: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky 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 1 1
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16
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Sú ľudia, ktorých ničí alkohol, drogy 
alebo hazardné hry. Mení sa ich sprá-
vanie a výzor. A sú aj ľudia ktorých 
menia peniaze, moc a sláva. Mení sa 
ich správanie aj výzor. 

Tí prví končia niekedy na ulici, tí 
druhí na rôznych VIP večierkoch. Strá-
cajú postupne citlivosť k svojmu okoliu 
a dovoľujú si stále viac. Sú nenásytní, 
arogantní a myslia si, že zákony pre nich 
neplatia.

Poznám jedného „podnikateľa.“ Ku-
puje si drahé autá a užíva si luxus - z pe-
ňazí, ktoré mu zarábajú iní ľudia. Neváži 
si ich a chce z firmy stále viac - služobný 
Rolls - Royce a ďalšie márnivosti. Svojimi 
drahými hračkami sa rád vychvaľuje v ča-
sopisoch. S ľuďmi ho spájajú len peniaze 
a cesta k moci. Túži po obdive a kupuje si 
v médiách o sebe obdivné články. Penia-
ze sa pre neho stávajú drogou - potrebuje 
ich viac a viac. Pomáhajú mu získať moc a 
falošnú slávu.

Sú dve skupiny ľudí, ktorí majú prob-
lém. V jednej sú ľudia, ktorí skončili na 
ulici, nemajú peniaze ani strechu nad 
hlavou. Alkohol im pomáha prežiť a stá-
vajú sa na ňom závislí. V druhej skupine 
sú tí, ktorí majú nadbytok peňazí a sta-
vajú sa závislí na moci a sláve. Myslím 

si, že sú na tom ešte horšie ako tí prví. 
Tých prvých ľudia často ľutujú, tých 
druhých nenávidia. Tí prví sú už na dne, 
tých druhých pád ešte čaká. Niektorým 
moc stúpla do hlavy tak, že sa budú pre-
zliekať z oblekov do väzenského úboru. 
Ešte aj na súdoch vystupujú arogantne 
a sebavedomo. Tí, ktorí sa ocitli na dne 
sa pokúšajú vstať. Pyšní a sebavedomí 
egocentrici tiež padli, ale nevšimli si to. 
Chudobní a hladní sa zachránia skôr, ako 
bohatí a presýtení.

Mnísi sa pripravovali na boj proti za-
maskovanému zlu v púšti. Evagrius Pont-
ský alebo Ján Kasián hovorili o tom, že 
dobré veci sa môžu stať pre človeka zlými, 
ak ich nezvládne - napríklad maškrtnosť 
a závislosť na vyberaných jedlách, zlé 
myšlienky, láska k peniazom, hnev, ne-
schopnosť naplniť sa radosťou, lenivosť a 
chvastanie sa. 

Kto je viac ohro-
zený zlom - tí, ktorí 
stratili všetko, alebo 
ti, ktorí chcú všetko 
mať? Tí, čo skončili 
na ulici, alebo tí, 
ktorí bývajú 
za vysokými 
plotmi?

Peniaze, moc a sláva

» Ján Košturiak
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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

79
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kalkulácia a odborné
poradenstvo zdarma

- ZATEPĽOVANIE FASÁD
- FÚKANÁ IZOLÁCIA

celulóza, drevovlákno, minerálna vlna,
+ vzduchotesná parozábrana

ÚNIK TEPLA?
MÁME PRE VÁS RIEŠENIE
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DS BYT Centrum s.r.o. - ul. Gen. Štefánika 5, KEŽMAROK, 
1. poschodie v budove  FARBY-LAKY Bjalončík 

PO-PIA: 8:30-17:00, SO: 8:30-12:00, 
www.dsbytcentrum.sk

0908 995 976 / 0905 794 067

20 NOVÝCH DEKOROV !

              -20 € kovanie 
     -20 € montáž

ANTRACIT Dub zlatýDub Tmavý MahagónDub svetlý orechDub šedý biela

ZĽAVA

HI
SE

C 
- T

RE
ND

BEZPEČNOSTNÉ DVERE 
SO ŠPECIÁLNOU POVRCHOVOU FÓLIOU

PREDAJ - DOPRAVA - MONTÁŽDVERE - PODLAHY - VSTAVANÉ SKRINE 
KOMPLETNE ZARIADÍME VÁŠ INTERIÉR

VSTAVANÉ SKRINE NA MIERU - NAJLEPŠIE CENY - NAJRÝCHLEJŠIE DODANIE
botníky - vešiakové skrine - komody

nočné stolíky - atypické skrine

INTERIÉROVÉ DVERE 
BERGAMO S 3D FÓLIOU

VINYLOVÉ PODLAHY 
NAJVÄČŠÍ VÝBER V REGIÓNE

CENA ZA KRÍDLO

SKLADOM

DUB ARAGON 4,5/0,3 MM 23/31 CLICK
podlaha S integrovanou podložkou

DUB NIMES 4,5/0,3 MM 23/31 CLICK
podlaha S integrovanou podložkou

DUB ARLES 4,5/0,3 MM 23/31 CLICK
podlaha S integrovanou podložkou

400,00 €
cena po zľave s montážou

99,00 €

18,90 €/m2

99
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Navždy nás opustila významná diva-
delná a filmová herečka a recitátorka 
Eva Kristinová (5. 8. 1928 - 14. 6. 2020) 
vo veku nedožitých 92 rokov.

Eva Kristinová začala štúdium na 
bratislavskom Odbornom divadelnom 
kurze v roku 1948. Už po prvom ročníku 
ju vtedajší šéf činohry SND a súčasne 
pedagóg Odborného divadelného kur-
zu Jozef Budský prijal za členku súboru 
Slovenského národného divadla. Našej 
prvej divadelnej scéne ostala bez prestáv-
ky verná ďalších takmer štyridsať rokov.

Eva Kristinová dokázala svoje posta-
vy na divadelných doskách, v televízii a v 
rozhlase vykresliť s psychologicko-realis-
tickým detailom. Stvárnila ženy pevných 
názorov, ktoré radšej ako ideály obeto-
vali vlastný život. Pozornosť si získala 
ako predstaviteľka shakespearových 
postáv, ale aj v postavách hier nemecké-
ho dramatika Bertolta Brechta. Preslávili 
ju televízne spracovania titulných úloh 
z Alžbety Anglickej, Márie Tudorovej 
či Lucrezie Borgie a tiež rad postáv zo 
slovenskej klasiky stvárnených pred ka-
merou – Kubo, Rysavá jalovica a ďalšie. 
Vynikala v recitačnom umení. Prezident 
SR Ivan Gašparovič udelil 1. septembra 
2008 Eve Kristinovej Rad Ľudovíta Štúra 
I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti 
rozvoja slovenského divadelného ume-
nia a kultúry.

Na divadelných doskách stvárnila 
Eva Kristínová približne 80, väčšinou 

dramatických postáv. Z jej vzťahu k ľu-
dovej poézii, piesňam a obradom sa od-
vinula línia postáv slovenskej ženy - Zuza 
Javorová v Ženskom zákone, či Zuzka v 
Statkoch zmätkoch, Eva v Bačovej žene. 
Protipólom jej ľudových postáv boli kre-
ácie kráľovských typov žien, kde v pred-
nese mohla uplatniť sklony k heroickému 
pátosu, vzdoru a vášni – Lady Macbeth, 
Kleito v Atlantíde, Gertrúda v Hamletovi.

„Buďte sami sebou! Neštylizujte 
sa do póz, nekopírujte si na tvár masky 
iných! Snažte sa využiť čas, ktorý máte 
a bol vám daný, aby ste sa čo najviac do-
zvedeli dobrého, čo najviac potrebného 
a potom uvidíte, že len na tom sa dá bu-
dovať celý svoj zmysluplný život. Keď do 
seba naberiete plytkosť, tak už nikdy na 
nej nebudete môcť nič stavať,  lebo plyt-
kosť je piesok. Ten sa rozsype. 

V živote treba vybudovať pevné fun-
damenty a robiť to s radosťou a chuťou.“ 
(Eva Kristínová)

S úctou...

Navždy nás opustila pani Eva Kristinová

» red
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PREDAJ KŔMNYCH ZMESÍ

HYDINU ¦ HOVÄDZÍ DOBYTOK ¦ OŠÍPANÉ
KRÁLIKY ¦ OVCE ¦ KONE

OBILIE
NE ŠROTY

DOPLNKY K NIA
ZÁHRADNÍCKE POTREBY

Á PRE KY A PSY

www.polnonakuptatry.sk

KE
SLAVKOVSKÁ 36
052/452 2702
AREÁL NÁKUPU

POPRAD
TEPLICKÁ 4
052/776 7031
AREÁL NÁKUPU

v našich maloobchodných predajniach
v pracovné dni od 7:00 do 14:45

NE Z
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Vlastniť nový byt v Poprade s výhľadom na Tatry
je trojnásobná výhra. 
Kvalitné a moderné bývanie, ktoré znamená nielen
dobrú investíciu, ale aj trvalý nerušený prístup
k najkrajším miestam Slovenska. 
Výstavba BD Barbora i predaj bytov sú v plnom prúde. 

Na popradskom sídlisku Juh IV – Merťuky už vyrastá prvý z dvojice bytových domov.  
„Napriek korona kríze sme v súlade s naším časovým plánom dotiahli do úspešného konca 
všetky povoľovacie procesy a mohli tak začať naplno stavať,“ hovorí konateľ developerskej 
spoločnosti KAMI PROFIT, s.r.o. Milín Kaňuščák. Súčasne pokračuje aj predaj bytov.

V ponuke sú garsónky, dvojizbové, trojizbové i štvorizbové byty.
Parkovanie je vyriešené komfortne v podzemných garážach alebo vonku pri objekte.
Súčasťou komplexu je detské ihrisko, relaxačno-športová plocha, trávnatá plocha a sadové 
úpravy pre príjemný pocit z bývania umocnený unikátnym výhľadom na Vysoké Tatry. 
Bývanie v Barbore je pre ľudí, ktorí preferujú mestský životný štýl a chcú mať všetko na dosah. 
Lokalita je blízko prírody, má tri základné školy a päť škôlok, cyklistický chodník, zastávka MHD 
je minútu pešej chôdze od bytových domov. Neďaleko sú nákupné centrá MAX, FORUM, 
Kaufland, Lidl a športová hala. „Staviame moderné bývanie, ktorého hodnotu popri kvalitných 
materiáloch a prevedení umocní aj unikátny výhľad na Vysoké Tatry. Aj preto je byt v tesnej 
blízkosti najkrajších slovenských hôr výborná investícia,“ dodáva Milín Kaňuščák.
Ukončenie výstavby sa plánuje na jeseň 2021. Všetky informácie i kontakty na predaj bytov
nájdete na stránkach:

BYTOVÉ DOMY BARBORA
POPRAD UŽ VO VÝSTAVBE

Doprajte si
skvelé bývanie
Tatrám na dotyk

 Byty Barbora – Poprad www.bytybarbora.sk
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- Obhliadka a konzultácia, za ktorú neplatíte
- Cenová ponuka
- R ností,
  ktoré sú dané konkrétnou situáciou
- Zár ozár rvis

Stacionárne klimatizácie 
KWT DC bez VONKAJŠEJ 

JEDNOTKY a s vykurovacím 

KLIMATIZÁCIE pre byty, kancelárie ...

Mobilné jednotky
MKT, RKL - 

Mobilné klima
jednotky RKL 495 DC

y.

0905 521 127
tukon@tukon.sk
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DEZINFEKCIA VOZIDLA
ULTRAZVUKOM

Ultrazvukov k vo 

REKUPERÁCIA 

99,9 % 

a k a v

 

PROFESIONÁLNY,

VYSOKO VÝKONNÝ

ULTRAZVUKOVÝ

GENERÁTOR

OBJEDNÁVKY A INFORMÁCIE NA:

d-t@d-t.sk www.d-t.sk0911 856 693

ŠETRENIE PRI VYKUROVANÍ
RODINNÉHO DOMU / BYTU

NÁVRH  DODÁVKA   SERVIS
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Mandátnou zmluvou sa osoba označe-
ná ako mandatár zaväzuje obstarať ur-
čitú obchodnú záležitosť za odplatu  pre 
druhú osobu – mandanta, v jeho mene 
a na jeho účet.  

Obchodnou záležitosťou môže byť 
napr. vedenie účtovníctva, poskytovanie 
právnych služieb, uzatváranie poistných 
zmlúv, predaj podniku a podobne. Man-
dátna zmluva je svojim obsahom a účelom 
príbuzná príkaznej zmluve upravenou Ob-
čianskym zákonníkom a spolu s komisio-
nárskou zmluvou a zmluvami o sprostred-
kovaní, resp. obchodnom vedení, ju 
zaraďujeme medzi obstarávateľské zmluvy.  

Mandátna zmluva pre svoju platnosť 
vyžaduje naplnenie podstatných náleži-
tostí.  Medzi tieto náležitosti patrí určenie 
zmluvných strán - mandant a  mandatár. 
Vymedzenie obchodnej záležitosti a spô-
sob zariadenia obchodnej záležitosti -  ob-
chodnú záležitosť, ktorú má mandatár v 
mene mandanta vykonať, musí byť určité a 
presne špecifikované. Poslednou podstat-
nou náležitosťou je odplata - v mandátnej 
zmluve musí byť dohodnutá odmena pre 
mandatára. 

Mandátna zmluva patrí medzi ne-
formálne zmluvné typy to znamená, že 
zákon nevyžaduje písomne vyhotovenie. 
Výnimkou je prípad, keď predmetom zmlu-
vy je záväzok mandatára, ktorý spočíva vo 
vykonaní právnych úkonov v  mene man-
danta, kde mandant musí udeliť písomné 
plnomocenstvo. 

Najpodstatnejšími povinnosťami 

mandanta je najmä odovzdanie mandatá-
rovi informácie a veci, ktoré sú potrebné 
na vykonanie obchodnej záležitosti a na-
hradenie mandatárovi účelne vynaložené 
náklady a  dohodnutú odmenu. Obsahom 
povinností mandatára je zas postupovať 
pri výkone obchodnej záležitosti s odbor-
nou starostlivosťou, vykonať obchodnú 
záležitosť osobne, ak zmluva neurčuje inak 
a odovzdať mandantovi veci, ktoré od neho 
prevzal za účelom vykonania obchodnej 
záležitosti, vrátane povinnosti nahradiť 
prípadnú škodu, ktorú spôsobil na týchto 
veciach.

Medzi najčastejšie dôvody zániku 
zmluvy patrí splnenie záväzku, teda vyko-
nanie obchodnej záležitosti. Vzájomná do-
hoda o ukončení a taktiež samozrejme smrť 
mandatára, resp. zánik, ak mandatárom 
bola právnická osoba. Mandátnu zmluvu 
však možno za zákonom ustanovených 
podmienok  aj vypovedať, a  to buď čias-
točne alebo  v celom rozsahu. Účinnosť vý-
povede nastáva okamžite, ako je výpoveď 
doručená druhej strane. Pri výpovedi zo 
strany mandatára však nastáva účinnosť 
výpovede až koncom kalendárneho mesia-
ca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená mandantovi. 

Mandátna zmluva

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

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

Zamestnávatelia a SZČO majú mož-
nosť odkladu poistného aj za jún 
2020. samozrejme, až po splnení is-
tých pravidiel.

Zamestnávatelia a samostatne zá-
robkovo činné osoby (SZČO) majú pre-
dĺženú lehotu na zaplatenie poistného 
za jún 2020 až do 31. decembra 2020. 
Vyplýva to z nariadenia vlády o splat-
nosti poistného na sociálne poistenie 
v čase mimoriadnej situácie, núdzo-
vého stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s ochorením 
COVID-19 zo 17. júna 2020.

Odklad splatnosti poistného na so-
ciálne poistenie za mesiac jún 2020 do 
31. decembra 2020 platí iba pre zamest-
návateľov v časti poistného za zamest-
návateľa a pre povinne poistené SZČO, 
ak ich čistý obrat alebo príjem z pod-
nikania a inej samostatnej zárobkovej 
činnosti v uvedenom mesiaci poklesol 
o 40 percent a viac. Lehota splatnosti 
poistného na sociálne poistenie za jún 
2020 sa za zamestnancov nemení.

Pri odklade splatnosti za mesiac 
jún 2020 dáva Sociálna poisťovňa do 
pozornosti zamestnávateľom a povin-
ne poisteným SZČO, aby na účely urče-
nia predĺženej lehoty splatnosti poist-

ného na sociálne poistenie za mesiac 
jún 2020 Sociálnej poisťovni predložili 
čestné vyhlásenie. Formulár čestného 
vyhlásenia Sociálna poisťovňa v týchto 
dňoch pripravuje a o jeho zverejnení na 
webovej stránke bude včas informovať.

Pokles obratu resp. príjmu z pod-
nikania oznámi odvádzateľ Sociálnej 
poisťovni práve prostredníctvom elek-
tronického formuláru. Zaslanie jeho 
elektronickej verzie zabezpečí rýchlu 
spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej 
splatnosti poistného. Ak nemá prístup 
k internetu, bude môcť Sociálnej pois-
ťovni doručiť jeho listinnú podobu.

Opäť možnosť odkladu poistného

» Zdroj: SP

2. júla 1995   
Ján Pavol II. navštívil Prešov a modlil sa Akatist s gréckokatolíc-
kymi veriacimi.

Výročia a udalosti
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 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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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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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%

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988
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Ministerstvo hospodárstva Sloven-
skej republiky môže na základe zá-
kona o poskytovaní dotácií poskyt-
núť dotáciu na úhradu nájomného, 
ak užívanie predmetu nájmu bolo 
v súvislosti so zamedzením násled-
kov šírenia nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 znemož-
nené. 

Dotácia sa týka tých nájomných 
vzťahov (vrátane nájmov majetku štá-
tu), ktoré vznikli najneskôr 1. februára 
2020, ktorých predmetom je miestnosť 
alebo jej časť alebo súbor miestností 
určené rozhodnutím stavebného úradu 
na iné účely ako na bývanie a v ktorých 
nájomca predáva tovar alebo poskytuje 
služby konečným spotrebiteľom vráta-
ne súvisiacich obslužných priestorov 
a skladových priestorov, alebo trhové 
miesto. Nepôjde teda o nájomné vzťa-
hy, ktorých predmetom je nájom sta-
vieb alebo pozemkov.

Aj keď je príjemcom dotácie na 
úhradu nájomného nájomca, o dotáciu 
žiada prenajímateľ v mene nájomcu 
a na svoj vlastný účet. V nájomných 
vzťahoch uzatváraných podľa zákona 
o správe majetku štátu v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon o sprá-
ve majetku štátu“) sa za prenajímateľa 
považuje Slovenská republika, zastú-
pená príslušným správcom majetku 
štátu (ďalej len „správca“).

Osobitný režim počas pandémie pri 

nájme majetku štátu je upravený v § 13c 
ods. 6 zákona o poskytovaní dotácií, 
podľa ktorého sa nájomné počas ob-
dobia sťaženého užívania za prenájom 
nehnuteľného majetku štátu znižuje na 
polovicu, ak správca ako prenajímateľ 
podá žiadosť o dotáciu na úhradu ná-
jomného. O zvyšok pôvodne dohodnu-
tého nájomného (vo výške 50% nájom-
ného) správca požiada v mene nájomcu 
formou elektronického formulára od 
ministerstva hospodárstva.

V konečnom dôsledku nájomca 
de facto priamo neuhradí správcovi 
žiadne nájomné, pretože pôvodne do-
hodnuté nájomné sa zníži o polovicu 
zo zákona a zvyšná časť pôvodne do-
hodnutého nájomného bude správcovi 
uhradená na jeho účet z dotácie minis-
terstva hospodárstva.

Čo s nešťastným nájomným

» Zdroj: MF SR

34
-0

09
7

Nauč sa pracovať s vysokozdvižným
vozíkom, získaj oprávnenie a začni
pracovať ako Vodič VZV v logistike

Ponúkame BEZPLATNÉ školenie obsluhy motorových
vozíkov v rámci projektu „Zdvihni si šancu“

Európsky sociálny fond 
Európsky fond regionálneho rozvoja 

EURÓPSKA ÚNIA OPERAČNÝ PROGRAM
ĽUDSKÉ ZDROJE

0800 500 002
0800 500 520
0800 500 502

Viac info na
BEZPLATNÝCH

LINKÁCH
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STROJOVÉ 
POTERY

STROJOVÉ OMIETKYSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTRRRRRROOOOOOOOOOOOJJJJJJOOOOVVVVÉÉÉÉÉÉÉÉÉ OOOMMMIIIEETTKKYY
www.mikbau.sk

+421 948 912 937
+421 918 048 257

mikbau.sk@gmail.com 85
04
06
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