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SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

č. 27 / 3. júL 2020 / 24. ROčNÍK

ZĽAVA

-40%až do

VSTAVANÉ SKRINE!

www.skrinesosna.sk

firma SOSNA    I    0911 646 960, 0907 066 581

EXTRA BONUS - 300 €
0911 646 960   nonstop linka
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0907 164 619

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

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú

- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno

- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 

a pracovné náradie

- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  

+ 8€ netto za odpracovaný deň
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Hľadáme obchodného zástupcu 
pre lokalitu Spišská Nová Ves a Levoča!

Sídlo firmy: 
Andreja Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin

Druh pracovného pomeru: Plný úväzok

Termín nástupu: Ihneď

Mzdové podmienky (brutto): 800€ + odmeny

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 starostlivosť o existujúcich zákazníkov
 vyhľadávanie nových príležitostí
 zodpovedanie za predaj a prezentovanie  
 produktov, prípadne služieb spoločnosti
 vykonávanie prieskumu trhu,  
 monitorovanie konkurenčných aktivít
 udržiavanie pravidelnej telefonickej  
 a e-mailovej komunikácie s partnermi
 organizovanie a vedenie obchodných 
 rokovaní, konferencií
 predkladanie cenových ponúk,  
 dohodovanie konečnej podoby zmluvných  
 podmienok
 zodpovedanie za plnenie stanovených  
 obchodných plánov a cieľov

Zamestnanecké výhody, benefity:
 motivačné bonusy
 flexibilný pracovný čas
 práca v stabilnej spoločnosti
 práca v príjemnej, podpornej  
 pracovnej atmosfére
 iné benefity /služobné auto, mobil.../

Požiadavky na zamestnanca:
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti:
Microsoft Outlook – základná znalosť
Microsoft Word - základná znalosť
Microsoft Excel - základná znalosť

Vodičský preukaz: skupina B

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 Samostatnosť
 Komunikatívnosť
 Zodpovednosť
 Flexibilita
 Kreatívnosť
 Iniciatívnosť
 Organizačné schopnosti
 Technické myslenie
 Orientácia na zákazníka
 Ochota cestovať a pracovať v teréne
 Aktívny vodič

Informácie o výberovom konaní:

Profesijný životopis posielajte na adresu 
sekretariat@skeagis.sk. 

Vybraní uchádzači budú pozvaní 
na osobný pohovor.

PRACOVNÁ POZÍCIA
Obchodný zástupca

Stručná charakteristika spoločnosti:
Firma SKEAGIS, s.r.o. bola založená v roku 2002. Zamestnáva špecialistov v oblasti geoinformač-
ných technológii so skúsenosťami v navrhovaní a tvorbe databázových aplikácii a informačných 
systémov podľa požiadaviek zákazníka. Našou víziou je byť najlepší na trhu v poskytovanom 
predmete a službách z hľadiska uspokojovania potrieb a želaní zákazníkov.
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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www.cistenie-hrobov.sk
0949 651 250   I  0911 996 087

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O HROBY
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Platí pri objednávke do 31.7.2020
DVOJHROB 90 €109 €

JEDNOHROB 60 €69 € OBNOVA
PÍSMA

0,80 €/znak1,20 €

0905 719 139

Inzerát, ktorý predáva

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

Jana Furmaniková  0905 719 139

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

párny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, 
Spišské Podhradie, Spišský Hr-
hov, Spišský Štvrtok, Gelnica, 
Novoveská Huta, Spišská Nová 
Ves, Danišovce, Harichovce, Hra-
bušice, Iliašovce, Jamník, Krom-
pachy, Letanovce, Lieskovany, 
Markušovce, Odorín, Spišské To-
mášovce, Spišské Vlachy, Spišský 
Hrušov, Teplička 

nepárny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, 
Spišské Podhradie, Spišský Hr-
hov, Spišský Štvrtok, Margecany, 
Prakovce, Spišská Nová Ves, Da-
nišovce, Harichovce, Hrabušice, 
Iliašovce, Jamník, Krompachy, Le-
tanovce, Lieskovany, Markušov-
ce, Odorín, Spišské Tomášovce, 
Spišské Vlachy, Spišský Hrušov, 
Teplička 

spissko@regionpress.sk
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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 (32.750 domácností)
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ZATEPLOVANIE

PODKROVIA
- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
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Subjektívne a objektívne

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vláda (a občania Slovenska spolu s ňou) 
má za sebou sto dní od nástupu do funk-
cie a začiatku plnenia si svojej hlavnej 
úlohy – vládnutia. Vládnutie je delego-
vané spravovanie „vecí verejných“. 

Tento rok to však naša výkonná moc 
ľahké nemala, hneď po oficialitách – vlast-
ne, asi už počas nich, si členovia vlády 
navliekli hasičské uniformy a začali hasiť 
katastrofu s menom pandémia na veľmi 
blízkom obzore, takpovediac hneď za hum-
nami. A to aj napriek nedisciplinovanosti 
občanov a odporu väčšiny médií, ktoré 
dnes píšu pravý opak toho, čo písali v marci 
a v apríli, a to bez akejkoľvek hanby. Mnohí 
spomedzi nás sú ako povestný doktor Jekyll 
pán Hyde  z novely škótskeho spisovateľa 
Roberta Louisa Stevensona z roku 1886. 
Ráno takí, večer onakí a v noci úplne iní. V 
prípade zástupcov siedmej veľmoci je to tra-
gédia, v súvislosti s občanmi – smutný fakt.

Mieša sa nám subjektívno s objek-
tívnom. Teda na vysvetlenie – naše vlast-
né „dojmológie“ s okolnosťami faktov. A 
horšie je, ak ani tie vlastné „dojmológie“ 
nie sme schopní mať, ale preberáme tie 
cudzie ako sväté písmo, bez štipky racio-
nality a poznania reality.

Je pravda, že mať vlastný názor aj 
v dnešných dobách je iba púho-púha 

trúfalosť, ak nie drzosť. Nosia sa názory 
konformné, teda, prispôsobené sa pre-
važujúcim či dominantným názorom, 
požiadavkám, normám, moci. A penia-
zom. A najmä úradníkom. Mnohým, žiaľ. 
Takým tým v štýle „slúžiť a byť“.

Kto ich nemá, má smolu. V takejto 
atmosfére objektivita vlastne zaniká ako 
zrnko soli vo vaničke vody. Častokrát 
sa o ňu už ani nesnažím,a j tak ju nikto 
nechce ani počuť, ani čítať. A dokonca, 
ešte stále sú aj takí, ktorí by ju najradšej 
umlčali. Hoci aj nábojom v schránke, ale 
to je už extrémne prirovnanie. Niekedy 
stačia iba varovné a dobromyseľne znejú-
ce varovania typu - „dávaj si pozor“, „váž 
slová“, alebo im významovo podobné.

Takže sto dní vlády z môjho naozaj 
subjektívneho pohľadu – všetko mohlo 
byť aj horšie. Vzhľadom na pandémiu, 
na to, v akom stave vláda prevzala štát, 
štátnu kasu, mnohé inštitúcie. 
Lenže – mohlo by to byť aj 
lepšie. A na to lepšie asi ča-
káme všetci ako to povest-
né kura – veď viete na čo.

Uvidíme o ďalších 
sto dní – s pozdra-
vom a želaním v 
lepšie časy
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4. júla 1837   
začala prvá diaľková železničná trať pravidelnú prevádzku medzi 
britskými mestami Birmingham a Liverpool.

Výročia a udalosti
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DTI Spišská Nová Ves 0944 709 990

INFORMAČNO
KONZULTAČNÉ CENTRUM

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ŠTUDUJTE POHODLNE
AJ POPRI ZAMESTNANÍ
PRIAMO V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Vysoká škola DTI ponúka:
atraktívne bakalárske a magisterské študijné programy,

s možnosťou rigorózneho pokračovania (PaedDr.) 

a doktorandského štúdia (PhD.)

.

Bc.

Mgr.

DPŠ

PaedDr.

PhD.

MBA

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
- Učiteľstvo praktickej prípravy 

v ekonomických predmetoch

- Manažment

- Manažment služieb v automobilovom priemysle

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
- Učiteľstvo ekonomických predmetov

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM:
- Majster odbornej výchovy

- Učiteľ profesijných predmetov

RIGORÓZNE ŠTÚDIUM:
- Učiteľstvo profesijných predmetov

a praktickej prípravy

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM:
- Didaktika technických profesijných predmetov

ROČNÉ PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE:
- MBA (Master of Business Administration)

- DBA (Doctor of Business Administration)

- LLM (Master of Law)

VYSOKÚ ŠKOLU ZVLÁDNETE
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- Manažment

- Manažment služieb v automobilovom priemysle
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www.kia.sk

Modely Kia Ceed už od 189 €/mes.

Metis (Slovensko) spol s r.o.

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

ROČNÁ ZÁRUKA

Začnite žiť znova naplno s programom #KiaSpoluVpohybe.

Predstavujeme vám jedinečný program #KiaSpoluVpohy e so 7 garantovanými istotami Kia, s ktorými získate prevratné šesťročné financovanie 
Kia Light s nulovým úrokom, historicky najnižšími splátkami a možnosťou ich odloženia až na tri mesiace, dodatočný bonus pri výkupe vášho vozidla, 
ročnú diaľničnú známku a plnú nádrž paliva zadarmo. K tomu samozrejme získate aj jedinečnú 7-ročnú záruku Kia. Neváhajte a využite 7 garantovaných 

istôt Kia pri kúpe modelov rodiny Ceed, teraz s financovaním KIA LIGHT už od 1 mesačne vrátane poistenia. 
Všetky informácie vám radi poskytneme priamo v predajni, alebo na nižšie uvedených kontaktoch.

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Táto ponuka platí len na skladové vozidlá, bližšie informácie sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia. Kombinovaná spotreba paliva: 4,6-7,4 l/100 km, emisie CO2: 121-169 g/km / WLTP. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Pri financovaní 
vozidla prostredníctvom finančného lízingus akontáciou vo výške 25% a dĺžkou trvania zmluvy 72 mesiacov. Mesačná splátka s havarijným a povinným zmluvným poistením v poisťovni Allianz je vo výške 188,32 €. Lízingový úrok je 0%, spracovateľský poplatok je 267,8 € a 
poplatok za prevod vlastníctva pri ukončení lízingu je 80,34 € (RPMN 9,232%). Financovaný objem je 10042,5 € a celková zaplatená suma vrátane akontácie a poistiek bude 17254,68 €. Uvedené sumy sú s DPH. Financovanie zabezpečuje ČSOB Leasing, a.s. O odklad splátok na 
maximálne 3 mesiace s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 mesiace počas trvania pandémie môže podľa ustanovení zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 požiadať 
Fyzická osoba nepodnikateľ (súkromná osoba) alebo Fyzická osoba podnikateľ a malý zamestnávateľ v prípade problémov so splácaním splátok ako dôsledok pandémie. Podrobné informácie pre zákazníkov o nároku a postupe podania žiadosti o odklad splátok nájdete aj na 
webovom sídle nášho finančného partnerawww.csobleasing.sk.

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:

kčnosť a stav jednotlivých orgánov
ov  Vášho ochorenia

   bolestí, alergií, skrytých chorôb

t zorodých organizmov
kamžite rieši zdravotné problémy,

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

V našej radakcii si môžete 
podať inzerciu do celej siete 
regionálnych novín
0905 719 139

Nedostávate vaše
obľúbené noviny
do schránky?

Napíšte nám do redakcie
furmanikova@regionpress.sk
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»KÚPIM STARÉ MOTORKY-
JAWA/CZ, BABETU, TATRAN, 
STADION, PIONIER, SIMSON, 
VOZIK ZA MOTORKU ALEBO 
DIELY 0905 450 533»Kúpim 
Jawu, CZ, Simson, Pionier, 
Štadión aj nepojazdné 
0949 505 827
»Kúpim Suzuki Samurai, Vi-
tara, Jimny na stave nezá-
leží rýchle jednanie, 0949 
532 310 

»

»Prenajmem 1izbový 
byt v Krompachoch. Tel. 
0907907334

»Predám RD v SNV Tehelná 
ulica. 0907 649 221

»PREDÁM STAV. POZ. V KEN-
DICIACH /PO/ 24 ÁROV 0905 
145 220

»Predám záhradku v lokali-
te Brusnik. Rozloha 320m2. 
0907 762 175

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»NESPOTREBOVANÉ žetóny 
E/ks na zber KOM.ODPADU 
SMIŽANY T 0950 620 352

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 
200

»KÚPIM vojenské VZDU-
CHOVKY-vz:35-47, PIŠTOLE aj 
FLOBERTKY. 0905 450 533

»Koľaj na gáter T 0902 567 
728
»Stav.drevo-dosky T 0902 
567 728

»Kúpim vojenské odznaky, 
vyznamenania a i. 0907 
910 755
»Kúpim domáce tkané plát-
no, vrecovinu, kroje, šatky, 
sukne a starožitnosti. 0909 
117 320
»Kúpim staré mažiare, zvo-
ny a mince, 0903929268

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

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

»Kúpim vojenské veci do 
r.1945 šable bodáky odzna-
ky a iné 0940 209 657
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521
»Kúpim akékoľvek zlaté a 
strieborné mince aj silingy, 
šperky, hodinky aj vrecko-
vé, tabatierky, voj. vyzna-
menania a šable a odznaky 
a zlomkové zlato t. 0915 
627 285
»Kupim hodinky Schaffhau-
sen. tel. 0944137683
»Kúpim staré odznaky, min-
ce, hodinky. 0907 910 755
»Kúpim medaile vyzname-
nania šable dýky odznaky 
slovenský štát rok 1939-
1945 0905 133 241
»Kúpim starý fotoap. 0908 
896 736.
»Kúpim zlaté a striebor-
né mince dukáty, koruny, 
silingy, šperky, hodinky a 
zlaté zuby lnfo na t. 0915 
627 285

»Tmavovlasý vysoký 44 roč-
ný muž s dobrým výzorom, 
by rád spoznal štíhlu ženu 
na nezáväzné stretnutia. 
SNV, LE, PP 0908 668 783
»Ozve sa príjemný pán 61 
ročnej, predpokladám že 
tiež prijemnej samostatne 
žijúcej pani ? 0907 997 156

Občianska
riadková
inzercia

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RôZNE / predaj    

12 DEŤOM    

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

Príklad:
RP SN 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš 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, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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BETÓNOVÉ
ZEMNÉ PRÁCE

ŠTIEPANÉ

KAMENE

OKRASNÉ
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ul. Radlinského

EL spol. s r.o.

Bývalý

Areál

Z EZNE S Š VÁM Á PÄ

Radlinského 17, Spišská nová Ves

0907 519 566

 štrk betonársky (0-22)
 piesok betonársky (0-4)
 drvené kamenivo (všetky frakcie)
 piesok obsypový (0-1)
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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 42
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9. júla 1968   
v Bratislave uskutočnili prvú transplantáciu srdca v strednej Európe a 
v poradí 24. na svete (54-ročná pacientka krátko po operácii zomrela).

Výročia a udalosti



SN20-27 strana- 6

sPravodajstvo / zdravIe Najčítanejšie regionálne noviny
6

Mnoho
   dôvodov 
       pre
          úsmev

- Implant, Straumann najlepší systém na svete

- Protetika s 3D digitalizáciou zuba

- Namiesto bolestivého vàtania 
  bezbolestné ošetrenie laserom s vodným lúèom

- Dentálna hygiena

- Bielenie zubov technológiami Zoom alebo Purewhitening

- Vlastné laboratórium

- Ošetrenie detských pacientov s osobitým prístupom

www.denticon.sk

denticon košice

DENTICON dentálne centrum

,
Po - Št: 7:30 - 17:00 | Pia: 7:30 - 13:00

denticon

Zabudnete
na strach

zo zubárov

6
6
-
0
1
1
9

Článok, ktorý vyšiel v tomto period-
iku 5. 6. 2020 a ktorý som napísala 
pod názvom Škrtá sa všade, ale na 
nulu?, mal nasledovný záver: „Tak 
len toľko sa stalo tou sumou 0 eur pri 
dotáciách zatiaľ len bratislavského 
a  žilinského kraja. - Legitimizoval 
sa nezáujem o nezávislú kultúru... - 
Hm. Chcela by som sa mýliť...!“

Dnes musím konštatovať, že sa 
niečo obracia. Bratislavský a Trnavský 
samosprávny kraj predsa len našiel 
nejaké peniaze pre nezávislú kultúru 
– že by som sa teda mýlila? – To zatiaľ 
neviem, ale považujem však za dôležité 
na túto skutočnosť reagovať, napísala 
som v mene divadelníkov i iných akté-
rov obom županom list. Tu je:

„Vážený pán župan Droba,
ako Prezidentka Akadémie divadel-
ných tvorcov si považujem za povin-
nosť tak, ako sme sa za Klub nezá-
vislých divadelníkov na Vás obrátili 
listom, keď ste ohlásili zrušenie Brati-
slavskej regionálnej dotačnej schémy a 
vyhlásili nezávislej kultúre 0 eur zarea-
govať aj teraz, keď sa tak vlastne vďaka 
Vám i Nadácii Tatrabanky nestalo. 

Vážený pán župan Viskupič,
dovoľte však poslať tento  ďakova-
cí mail aj Vám.

Rada by som obom Vám nielen v 
mene nezávislých divadelníkov, ale v 
mene všetkých nezávislých i zriaďo-
vaných aktérov kultúry, poďakovala 

za Váš signál, ktorý ste vyslali do spo-
ločnosti tým, že ste nenechali padnúť 
Vaše grantové schémy a umožnili ich 
pokračovania. Sme divadelníci a silne 
vnímame komunikačný kód. Pre nás 
ste týmto Vaším gestom prijali nezávis-
lú kultúru naspäť pod kultúrnu strechu 
a vrátili do diskurzu o kultúrnom dianí.

Zostáva nám veriť, že teraz sa k to-
muto Vášmu „kultúrnemu vyhláseniu“ 
pripoja aj ďalšie župy a kolegovia župa-
ni, verte, boli by sme im vďační.

Ešte raz ďakujem a verím, že týmto 
sa náš dialóg o mieste nezávislej kultú-
ry v spoločnosti len začína.“

A preto som vďačná regionálnym 
novinám, že tento list ako začiatok dia-
lógu o mieste nezávislej kultúry v kul-
túrnom dianí môžem sprostredkovať aj 
širokej verejnosti. Čaká nás ešte dlhá 
cesta, ale už sme na ňu vkročili...

Musím sa ozvať – vlastne - chcem sa ozvať

» Viki Janoušková

nezávislá divadelníčka

Ministerstvo dopravy spúšťa nové 
vlakové spojenia v regiónoch Slo-
venska. Fungovať budú od 4. júla 
počas celej letnej sezóny a pomôžu 
opätovne naštartovať cestovný ruch 
u nás. 

Nové sezónne vlaky sú jedným z 
projektov, ktoré súčasné vedenie rezor-
tu dopravy v spolupráci s oblastnými 
organizáciami CR realizuje prioritne na 
podporu domáceho cestovného ruchu 
na Slovensku, ktorý patrí k najdôleži-
tejším prierezovým odvetviam nášho 
hospodárstva.

„Som veľmi rád, že spúšťame nové 
sezónne vlaky, ktoré nám pomôžu 
zviditeľniť nové turistické destinácie a 
možno aj málo známe lokality na Slo-
vensku. Chceme, aby ľudia mali mož-
nosť spoznávať naše regióny a práve 
tieto sezónne vlaky považujem za spo-
jenie príjemného s užitočným. Zároveň 
všetkých vyzývam, aby túto možnosť 
využili a vyskúšali, pretože som pre-
svedčený, že Dovolenka na Slovensku 
je dobrý nápad,“ uviedol minister do-
pravy Andrej Doležal.

Nové sezónne vlaky prioritne sme-
rujú do nových turistických oblastí aj 
s ohľadom na podporu cykloturistiky. 
Rezort dopravy v spolupráci s orga-
nizáciami cestovného ruchu vyberali 
miesta ich prevádzky tak, aby dokázali 
verejnosť niečím výnimočným osloviť. 
Návštevníci  tak budú môcť spoznávať 

Spiš, prejsť bicyklom popri rieke Mora-
va, objavovať krásy Slovenského rudo-
horia či históriu našich hradov.

Ministerstvo dopravy dlhodobo 
presadzuje zavedenie nových vlakov 
počas letnej sezóny na Slovensku. 
Dôvodom je tiež fakt, že dokážu zvidi-
teľniť a podporujú rozvoj samotných 
regiónov. V nasadených vlakov bude 
platiť klasické cestovné vrátane všet-
kých zliav bezplatnej prepravy pre vy-
brané skupiny cestujúcich podľa stano-
veného cestového poriadku.

Ak sa chystáte na cestu bicyklom 
a plánujete použiť aj vlak, najskôr si 
preštudujte prepravné podmienky u 
jednotlivých prepravcov. Dozviete sa v 
nich okrem iného aj to, že ak plánujete 
skupinový výlet, je lepšie prepravcovi 
ozvať sa skôr ako vo chvíli nástupu do 
vlaku aj s bicyklami.

Pre objavnú turistiku po Slovensku

»  red
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OSTRAVA 

ŠTETÍN

BEZPLATNÁ LINKA: 0800 500 091
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STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988
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ZIMNÉ ZÁHRADY • ZASKLIEVANIE TERÁS

oblastné zastúpenie pre východný región

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 7. 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 35%
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

furmanikova@regionpress.sk      0905 719 139
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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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 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka                           0944 720 932
 zameranie   odborné poradenstvo

 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

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

min. záruka 20 rokov

NAJLEPŠIA
CENA

NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská
firma
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