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400€
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www.antolakwylewki.pl
+48 601 854 483
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ČIstenie klimatizácie
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ozónom 0908 512 443POPRAD

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

SKLENÍKY
DO VAŠEJ ZÁHRADY

Automatické
otváranie
okien 45 €

Výplň lexan*
nerozbitný
( nie sklo)

Možnosť 
objednania
na mieru
cena 80 € / m2

Profil pozinkovaný
možnosť výberu farby

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

OBJEDNÁVAJTE  NA:  obchod@pr-mont.sk
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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!

VÝSTAVBA RD na kľúč
REKONŠTRUKCIE
rod. domov, bytov,

bytových jadier, a iné
stavebné činnosti ...

ZATEPĽOVANIE
info: 0902 60 73 75
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ŽALÚZIE, SIEŤKY
p r o t i  h my z u

0907 942 957
rýchlo, lacno, kvalitne

www.lacne-zaluzie.sk
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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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0905 923 625 | www.tulis.sk
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KLAMPIARS T VO
KL Ps.r.o.
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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)

BIO DIAGNOSTIKA
 CELÉHO TELA

w w w . d ia g n o s t ik a . e s t r a n k y . s k

0917 682 729
BEŽNÁ CENA 30 €

VYKONÁVA PROFESIONÁL S VYŠE 11r. SKÚSENOSŤAMI V OBLASTI
BIO-DIAGNOSTIKY A PRÍRODNEJ LIEČBY TELA V SR aj V ZAHRANIČÍ

» DIAGNOSTIKA TRVÁ CCA 60 MINÚT A KLIENT JE IHNEĎ

    

OBOZNÁMENÝ S VÝSLEDKAMI
» DIAGNOSTIKA JE VHODNÁ AJ PRE DETI A SENIOROV
»

 
ZISTÍME VŠETKY PRÍČINY VAŠICH

    
ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV A RIEŠIME ICH !

AKCIA 8€
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VYŠETRENIE

SERVIS 
OKIEN A DVERÍ

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

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

www.oprava-servis-okien.sk
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Obhliadka TERMOKAMEROU

FRÉZOVANIE a
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

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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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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Musíme sa s tým naučiť žiť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Aj to zaznelo v milej, emotívnej a 
slušnej reakcii funkcionárov isté-
ho fotbalového klubu na kritiku zo 
strany hlavného hygienika i predse-
du vlády v súvislosti s absolútnym 
porušením všetkých nariadených a 
odporúčaných hygienických pravi-
diel organizovania spoločenských 
podujatí. 

Áno, s koronou sa treba naučiť žiť, 
to je pravda. Viacerí už majú skúsenosť 
aj s umieraním v súvislosti s ňou. Aj u 
nás. A tá prišla ešte skôr, ako tá, dru-
há, ktorú sa vraj “musíme naučiť”. No 
zdá sa, že sa vracia. Čísla z Talianska, 
Španielska, Nemecka, ale aj Bulharska 
a Chorvátska to dokazujú jasne. Graf 
nových nákaz v Chorvátsku už poma-
ly dosahuje úrovne z druhej dekády 
apríla. Bulharsko je na zozname rizi-
kových krajín a televízie nám ukazujú 
odlet rozjuchaných turistov aj s deťmi 
do Burgasu. Prečítajte si články a ko-
mentáre spred mesiaca, ako namietali 
mnohí “mienkotvorcovia” porušova-
nie ľudských práv vzhľadom na vtedy 
platné obmedzenia u nás. Predháňali 
sa v kritike vlády, premiéra, krízového 
štábu, odborníkov. Teraz mlčia. A čísla 
nám stúpajú. Nemusíme porovnávať 

ani tie z Chorvátska. Mimochodom, 
najzákladnejšie ľudské právo je právo 
na zdravie. Napríklad aj 88 ročného 
človeka, chorého na mnohé závažné 
diagnózy aj bez korony. A s tým sa pri-
oritne musíme naučiť žiť. S tým, že nie 
iba ja, ale sme tu aj my. Nie výlučne iba 
moje potreby a kratochvíle, ale aj my a 
naše zdravie.

Zostáva len čakať, kedy zas naše 
vládne špeciály začnú zvážať z dovo-
leniek ľahkovážnych (na náklady nás 
všetkých), kedy sa zas začne povinná 
karanténa a kedy sa zas novinári roz-
píšu o porušovaní ľudských práv. Len-
že - všetci tí akosi ignorujú všetky iné 
ľudské práva ako tie vlastné. V prípade 
vracajúcej sa pandémie ide takmer o 
úmyselný trestný čin. Aspoň v morál-
nom a etickom, ako aj civilizačnom, ak 
už nie rýdzo právnom zmysle.

Fakt sa s tým musíme 
naučiť žiť, ale trošku inak. 
Teda, oveľa zodpoved-
nejšie a ohľaduplnejšie, 
vážení!

S pozdravom veľa 
šťastia
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TEST ZDRAVIA
 testujú všetky orgány tela na úrovni psychickej a fyzickej
 demaskujú a likvidujú cudzorodé patogény /vírusy, baktérie/
 nájdu akékoľvek poškodenia, zápaly /aj skryté/
 dopracujú sa k príčinám bolesti, porúch, alergie
 na záver sa určí najúčinnejší spôsob terapie
 vhodné pre chorých, zdravých /ako prevencia/ aj deti

Trvá cca 60-90 min. /bezbolestná/

EURODIAG, Drevárska 1, POPRAD   /Po-Ne  9.00-19.00/

Špeciálne prístoje DIACOM a METATRON

Objednajte sa na:  0907 922 021
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12€ platí pre dve OSOBY

LETNÁ
AKCIA

VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE

0915 700 909

99
-0

01
4-

3

osievanie zeminy u vás na pozemku

   vŕtanie dier na stĺpiky

ERIMONT s.r.o.

Lučivná 315
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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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ODŤAHOVÁ

0905 299 969
0903 116 140

SLUŽBA
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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

www.perodrazka.sk
TATRANSKÝ PROFIL, 
ZRUBOVÝ OBKLAD, 

-

OBKLADY
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0915 863 227 
0911 168 982

-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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12. júla 1940    
bol v Londýne vytvorený tzv. Inšpektorát česko-slovenského le-
tectva; v Duxforde vznikla 310. stíhacia peruť.

Výročia a udalosti
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»PREDÁM CITROEN C3 VO 
VEĽMI DOBROM TECHNICKOM 
STAVE. JE POTREBNÉ VIDIEŤ. 
CENA DOHODOU. 0908 313 
664
»PREDÁM AUTO CHEVROLET 
KALOS NAJAZDENÝCH 65000 
KM, VO VEĽMI DOBROM STA-
VE. CENA DOHODOU. 0908 
313 664

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

»PREDÁM STAV.POZ.V KEN-
DICIACH /PO/ 16 AR. 0905 
145 220

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

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

Občianska
riadková
inzercia

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

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.

06 POZEMKY / predaj 

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    

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

www.kia.sk

Úplne nová Kia Rio. Váš čas. Vaše pravidlá.
Nová Kia Rio si zaručene získa vaše srdcia. Vďaka jej športovým líniám
a zvodným krivkám je jednoducho neodolateľná. Odvážny vzhľad vás 
určite očarí, no jej vyladené a priestrannejšie vnútro si vás úplne 
podmaní - nová Kia Rio samozrejme prichádza aj s najnovšími 
inteligentnými technológiami. Dokonale navrhnutý interiér neposkytuje
len pohodlie a skvelú zábavu z jazdy, ale aj maximálnu bezpečnosť. 
Zamilovať sa do auta nebolo ešte nikdy také jednoduché. 

Krivky, ktoré 
chytia za srdce.

Kombinovaná spotreba paliva 3,8-6,1 l/100 km, emisie CO2: 98-140 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný. 

Motor Group Poprad, spol. s r.o.
Partizánska 3800  058 01 Poprad  Tel.: 052/787 92 30
kiapoprad@motorgroup.sk  www.motorgroup.sk 
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Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:
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
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0911 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
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AUTOSERVIS

PNEUSERVIS

PIESKOVANIE

RM - Car Servis. s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov
0948 204 570   I   rm.car.servis@atlas.sk

RM Car Servis
ANTIKORÓZNE CENTRUM
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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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V lete sa potrebujeme veľmi často 
osviežiť, zahnať smäd, rýchlo doplniť 
stratenú energiu. Káva v lete? Dajte 
pokoj!

Mnohí, najmä z prostredia mladšej 
generácie, siahajú po takzvaných ener-
getických nápojoch. V domnení, že sú 
akýmsi tri v jednom. Proti smädu, proti 
únave a osviežia. Lenže, nie je to s tými 
dobre chutiacimi šumivými nápojmi v 
plechoviciach až také jednoduché.

Sortiment ponúkaných energy drin-
kov je veľmi pestrý. Zastúpenie stimulu-
júcich látok je však vo všetkých nápojoch 
podobné. Výrobcovia do nich pridávajú 
veľké množstvá kofeínu. Ďalšie látky so 
stimulačným účinkom pridávajú výťažky 
z juhoamerických rastlín, obsahujúcich 
tiež veľké množstvo kofeínu. Horkú chuť 
kofeínu prebíja zas veľké množstvo cukrov 
alebo umelých sladidiel. Z cukrov sa hojne 
používa lacná fruktóza, vyrábaná chemic-
ky rozkladom kukuričného škrobu.

V štúdii publikovanej vedeckým 
časopisom Frontiers in Public Health sa 
konštatuje, že energy drinky skutočne 
môžu človeka povzbudiť. Kofeín zrejme 
dokáže do určitej miery zahnať ospalosť 
a ďalšie komponenty môžu mať stimulač-
ný efekt ako na ľudskú telesnú schránku, 
tak aj na nervový systém. 

Pravidelní konzumenti energetic-
kých nápojov však za to platia nezanedba-

teľnými zdravotnými rizikami. Ukazuje 
sa, že predovšetkým mladší konzumenti 
týchto nápojov tiahnu tiež ku konzu-
mácii alkoholu, častejšie fajčia tabak aj 
marihuanu a užívajú drogy zo skupiny 
amfetamínov. Mávajú tiež väčšie sklony k 
depresiám, úzkostným stavom, a dokonca 
k samovražde. Významnú úlohu v tom 
všetkom môže zohrať narušenie prirodze-
ného spánku veľkými dávkami kofeínu. 
Energetické nápoje zaťažujú tiež obehový 
systém. Zjavný je zvýšený krvný tlak. 

Silne sladené energetické nápoje so 
sebou nesú rovnaké riziká ako iné neal-
koholické nápoje s vysokým obsahom 
cukru. Okrem obezity, cukrovky druhého 
typu a zvýšeného výskytu zubného kazu 
hrozí konzumentom nápojov s vysokým 
obsahom fruktózy tiež poškodenie ob-
ličiek. Viacero štúdií dáva pitie energe-
tických nápojov do súvislosti s častými 
bolesťami hlavy, žalúdka, únavou a cel-
kovou podráždenosťou.

Nepodceňujte riziká 
energetických nápojov

» Zdroj: FAZ
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 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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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.

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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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

Páči sa mi
POPRADSKO.SK

na facebooku
- nové inzeráty, 

INZERCIA

0905 338 878

14. júla 1933       
„Gleichschaltung“: v Nemecku boli zaká-
zané všetky politické strany okrem NSDAP.

Výročia a udalosti

Redakcia
Popradsko

popradsko@regionpress.sk
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Kyselina močová je chemická látka, 
ktorú sa v tele prirodzene vytvára 
počas štiepenia látok, ktoré sa na-
zývajú puríny. Dokáže sa tvoriť aj 
v pečeni. Cirkuluje v krvi, kde ju aj 
meriame a zisťujeme jej hladinu. 

V súčasnosti sa hladine kyseliny mo-
čovej venuje zvýšená pozornosť, lebo sa 
postupne odkrýva jej súvis s mnohými 
inými ochoreniami, hlavne s:
• cukrovkou, 
• metabolickým syndrómom, 
• vysokým krvným tlakom, 
• ochorením srdca a ciev,
• ochorením obličiek. 

Zvýšená hladina kyseliny močovej 
býva následkom jej
• zvýšenej tvorby,
• zníženého vylučovania, 

• kombinácie oboch faktorov. 

Sledovanie hladiny kyseliny mo-
čovej je potrebné pri zisťovaní rizika 
ochorenia srdcovo-cievneho systému 
u diabetikov. Samotné zvýšenie kyseli-
ny močovej upozorňuje na riziko zhor-
šenia komplikácií cukrovky a/alebo 
zhoršením srdcovo-cievnych ochorení. 
Zvýšenú hladinu kyseliny močovej po-
čas života majú častejšie muži ako ženy.

U časti ľudí so zvýšenou 
hladinou kyseliny močo-
vej sa vyvinie dna.

Nabudúce si povieme 
o problémoch s kyseli-
nou močovou viac.

Problém s kyselinou močovou?

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

metabolizmu a výživy

Veková kategória Hladina kyseliny močovej 
– urikémia [µmol/l]

Novorodenci pod 340

Dojčatá pod 220

Batoľatá pod 150

Deti pod 15 rokov Pod 390

Dospelí muži 180 - 420

Dospelé ženy 180 - 340

Referenčné populačné hodnoty kyseliny močovej v sére (v μmol/l) v priebehu života

Zdroj: https://www.alphamedical.sk
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Zameriavame sa na riešenie
akútnych, chronických a neriešiteľných

ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV
Meranie a likvidácia patogénnych organizmov 
a mikroorganizmov (parazity, baktérie, plesne, vírusy)

0903 663 673
Počítačová diagnostika
Biorezonančný prístroj DIACOM Lite FreqTroia

Tento základný princíp sa využíva v diagnostike 
ľudského organizmu. Výsledky sú prístrojom ľahko 
identifikovateľné a poskytujú základ pre využitie           
v zlepšení zdravotného stavu.

Využíva výsledky kozmického výskumu, meraním rôznych vlnových                   
a kmitavých procesov v životnej činnosti orgánov napr. EEG (elektrická 
aktivita mozgu), EKG (elektrická aktivita srdca).

Pôsobenie plazmovým generátorom
je najnovšie certifikované viacúčelové meracie zariadenie testované na 
bezpečnosť voči životnému prostrediu, je celkom bezpečný pre ľudí aj 
zvieratá.

Zabezpečuje komplexnú harmonizáciu organizmu, jeho detoxikáciu, pôsobí 
proti alergénom, patogénom, parazitom, baktériám, plesniam a vírusom v 
ľudskom organizme. Umožňuje čistenie a regeneráciu orgánov.
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Komplet-Poprad

0915 966 912         info@obklad.sk

Komplet-Poprad, s.r.o.
Ul. Teplická 3862  ¦  Poprad
(Areál Stavomontáži oproti Hagard Hal, Schüle Slovakia)

Po-Pia  800 / 1700   ¦   So  800 / 1200

OBKLADY & DLAŽBY

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

SANITA

www.obklad.sk

DESIGN,
KTORÝ OSLOVÍ

viac ako 10 rokov skúseností

OTVORENÉ v nových priestoroch

široký sortiment rôznych značiek
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13. júla 1908     
1908 na londýnskych olympijských hrách po prvýkrát v moder-
ných dejinách súťažili aj ženy.

Výročia a udalosti

Bola raz jedna krajina. Mala krásne 
hory, jaskyne, hrady a čistú vodu. 
Obchádzali ju prírodné pohromy aj 
vojny. Bola však zakliata. 

Vždy ju ovládali cudzie národy. Keď 
sa oslobodila, ovládli ju domáci zlodeji. 
Platili si svojich lokajov a spoločne roz-
krádali krajinu. Štátni úradníci terori-
zovali obyčajných ľudí, vyberali od ľudí 
provízie a úplatky. Niekedy ich obrali aj 
o pôdu a majetok. Všade mali svojich 
ľudí. Krajina chudobnela a zlodeji bohat-
li. Zničili školy, nemocnice, cesty, pôdu, 
prírodu, skorumpovali sudcov, policaj-
tov aj úradníkov, ktorí mali dohliadať na 
poriadok. Ľudia boli zúfalí a modlili sa 
k Bohu, aby oslobodil tento kúsok zeme 
od tohto trápenia. Nakoniec sa stalo sa 
niečo neočakávané. Skorumpovaní lo-
kaji boli porazení. Víťazi prišli do úra-
dov. Našli tam čudných ľudí, zvláštne 
zmluvy a množstvo časovaných bômb. 
Nemali skúsenosti s vládnutím a museli 
sa veľa učiť. Nemali skúsenosti s klam-
stvom, intrigami a podrazmi a nechali 
sa oklamať. 

Porazení v strachu pred trestom 
začali rozoštvávať obyvateľstvo a orga-
nizovať nepokoje. Začali zhromažďovať 
peniaze a hľadať tých, ktorí by sa dali 

kúpiť. Niektorí lokaji sa prezliekli za re-
volucionárov. Ľudia pochopili, že nesta-
čí mať kľúče od palácov v zakliatej kraji-
ne, ale treba všetko vyčistiť. Odborníkov 
na upratanie krajiny však bolo málo. 
Mnohí sa stali súčasťou korupcie. Ďal-
ší si povedali, že keď kradnú hore, tak 
budú “dolu” kradnúť tiež. A v krčmách 
si rozprávali, že sa aj tak nič nezmení. 

Mládež odišla študovať do zahrani-
čia a nevracala sa späť. Tým hore chodili 
denne tisíce mailov a anonymov od zú-
falých ľudí. Pracovali do úmoru, cítili 
únavu a frustráciu z kritiky zo všetkých 
strán. Ako sa to skončilo? Príbeh nemá 
koniec. Opakuje sa donekonečna v his-
tórii ľudstva. Boj dobra a zla, lenivosti 
a pracovitosti, strachu a odvahy, klam-
stva a pravdy, zbabelosti a statočnosti. 
Boj, ktorý prebieha každý deň v každom 
z nás. 

Príbeh našich 
charakterov a sve-
domia. Boh ešte 
nedokončil svoje 
stvorenie. Pozýva do 
spolupráce každé-
ho z nás. V 
modlitbe aj v 
práci.

Zakliata krajina

» Ján Košturiak

Minister životného prostredia Ján 
Budaj sa podpisom memoranda o 
spolupráci pri ochrane a obnove Du-
naja prihlásil k myšlienke vytvoriť 
Bratislavský dunajský park.

„Víziou Bratislavského dunajské-
ho parku je prispieť k zmierneniu dô-
sledkov klimatickej zmeny – vďaka re-
vitalizačným opatreniam zlepšiť odtok 
cez inundačné územie, obnoviť vodné 
plochy a mokrade, a čo je dôležité, pod-
poriť mäkký turizmus. Bratislavčania 
a návštevníci hlavného mesta získajú 
prístup k jedinečným dunajským bre-
hom s možnosťou aktívnej turistiky či 
oddychu, jednoducho prostredie s prí-
jemnejšou klímou najmä počas letných 
horúčav.“ Povedal minister Ján Budaj.

Spoluautormi iniciatívy Bratislav-
ského dunajského parku sú uznávaní 
architekti, urbanisti, prírodovedci, 
ochrancovia prírody a vodohospodári. 
Inšpirovali sa zahraničnými projektmi, 
predovšetkým v rekreačnom využití 
Dunaja vo Viedni, či revitalizácii rieky 
Isar v Mníchove. Napokon, rakúsky 
národný park Donauauen sa tiahne až 
takmer k hranici Slovenska a Bratislav-
ský dunajský park by naň mohol priro-
dzene nadväzovať.

Celková rozloha plánovaného Bra-
tislavského dunajského parku pred-
stavuje 1954 hektárov. Súčasťou parku 

má byť slovenský úsek pravého brehu 
Dunaja v Bratislave, ucelený úsek od 
rakúskej po maďarskú hranicu, dlhý 
20 kilometrov s perspektívou rozšíre-
nia o vhodné územia aj na ľavom brehu 
rieky. Jeho návštevníci budú mať k dis-
pozícii vyše 110 km ciest a chodníkov 
rôzneho charakteru. Vybudujú sa tu 
pozorovacie stanoviská vtákov, obno-
via sa prírodné brehy s plážami, vytvo-
ria sa oddychové miesta na piknik a re-
lax, ale aj desiatky kilometrov nových 
cyklotrás a chodníkov, ktoré odľahčia 
už v súčasnosti vyťaženú bratislavskú 
hrádzu. Zásadnejšou úpravou by malo 
prejsť územie Lida medzi Starým mos-
tom a mostom Apollo.

Projekt 
Dunajského parku dostal šancu

» red
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- NÁTERY STRIECH

- NÁTERY VO VÝŠKACH

0940 973 777
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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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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 338 878
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16. júla 1880      
dostala v Kanade Dr. Emily Howard Stoweová ako prvá žena licen-
ciu na výkon lekárskej praxe.

Výročia a udalosti

Minister pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Ján Mičovský sa spolu so štát-
nym tajomníkom Martinom Feckom 
a zástupcami zo sekcie pozemkových 
úprav MPRV zúčastnili na seminári o 
pozemkových úpravách, zelenej kra-
jine a  trvalo udržateľnom živote na 
vidieku. 

Tento problém je multirezortný, dotý-
ka sa pôdohospodárstva, životného pro-
stredia aj dopravy. „Treba nájsť správnu 
mieru. Nielen sceľovať pozemky, ale aj 
tvoriť krajinu. Mali by sme do nej vrátiť 
aleje, stromoradia, vetrolamy, vodné plo-
chy. Musíme myslieť aj na hodnoty, ktoré 
boli dané našimi predkami. Do krajiny 
musíme zakomponovať aj kríž a kaplnku, 
ktoré stoja pri ceste už roky,“ vyjadril sa 
minister Ján Mičovský.

„Do konca júla by malo byť podpísa-
ných 130 zmlúv o  poskytnutí nenávrat-
ného finančného príspevku medzi PPA 
a MPRV. Po podpise sa začnú vykonávať 
úpravy v  týchto 130 katastroch. Inten-
zívne hľadáme ďalšie zdroje financií na 
projekty pozemkových úprav, aj reali-
záciu spoločných zariadení a  opatrení 
(remísky, vetrolamy, aleje, vodozádržné 
a protierózne opatrenia) či už zo štátneho 
rozpočtu alebo z eurofondov, vrátane pri-

pravovaného programu EÚ Next Genera-
tion,“ uviedol M. Fecko.

Pozemkové úpravy, sceľovanie, to 
sú témy, ktoré sa tiahnu samostatným 
Slovenskom už desiatky rokov. Na Slo-
vensku pritom máme viac ako 3.500 ka-
tastrálnych území so 100 mil. vlastníc-
kych vzťahov. Na jednu parcelu pripadá 
priemerne 12 vlastníkov. Za takmer 30 
rokov sa urobilo len 431 projektov po-
zemkových úprav. Vláda SR deklaruje, 
že do ďalších 30 rokov budú tieto úpravy 
na celom Slovensku ukončené, čo vyrie-
ši problémy katastra, pôdy, nájomných 
vzťahov, ale aj kríženia farmárov na po-
liach. Možno je to trochu optimistický 
predpoklada a na jeho splnenie by si to 
žiadalo maximálnme zintenzívniť poma-
losť súčasného procesu.

Boj o krajinu musíme vyhrať

» red

Počas každoročného Dňa nezávis-
losti v USA sa vždy niekoľko ľudí do-
slova udusí párkom v rožku - u nás 
tiež obľúbeným hot-dogom. Sú tam 
však aj iní experti.

Sedemdesiatpäť párkov v rožku za 
desať minút. To je tohotoročný rekord 
istého žrúta menom Joey Chestnut. 
Prerátané na energetický príjem - je 
to 92109.6 kilojoulov. Iba pre predsta-
vu - jeden priemerný bravčový rezeň 
má 1300 kilojaulov. Na zabezpečenie 
energetickej rovnováhy v organizme je 
potrebné, aby priemerne zaťažený (fy-
zicky i duševne) dospelý človek denne 
prijal cca 8 400 kilojoulov energie. 

Je celkom možné, že súťažné jede-
nie hot-dogov v New Yorku by sa dalo 
opísať ako prototyp tradície - udalosť, 
pri ktorej sa oslavuje Deň nezávislosti 
masívnou konzumáciou párku v rožku.

Tento rok doterajší šampión Joey 
Chestnut, na Coney Island v New Yorku 
ustanovil nový osobný rekord. Podľa 
organizátorov súťaže má 36-ročný víťaz 
prezývku „Čeľuste“ a súčasne aj nový 
svetový rekord. Joey Chestnut skonzu-
moval za desať minút 22 tisíc kalórií. 
Striebro získal 31 ročný Darron Bree-
den, ten zlikvidoval za desať minút 42 
rožkov. Ak chcete poznať víťaza v ka-
tegórii ženy - potom víťazkou sa stala 
Miki Sudo, ktorá zvládla za desať minút 
zhltnúť 48 a pol párka v rožku. 

Účastníci súťaže zvyčajne stoja 

blízko seba pri dlhom stole pred fandia-
cim publikom a tlačia do seba hot-dogy 
obomi rukami. Avšak kvôli pandémii 
sa tento rok zápolenie uskutočnilo bez 
divákov, no bola vysielané naživo v te-
levízii. Súťažiaci boli od seba oddelení 
plastovými stenami.

Súťažný večer v plážovej štvrti Co-
ney Island sa datuje od marketingovej 
kampane v roku 1972 a koná sa každo-
ročne 4. júla v Deň nezávislosti Spoje-
ných štátov. Organizátorom je reštau-
rácia rýchleho občerstvenia Nathan‘s 
Famous, ktorá funguje v nepretržitej 
prevádzke už od roku 1916.

Za desať minút 75 hot-dogov

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

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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0907 629 010 (pracovná doba 8.00 - 16.00 hod.) alebo na www.slivtour.sk

To, čo sa predpokladalo už dávnej-
šie, potvrdila najnovšie aj genetická 
analýza. Dokázala, že naši štvor-
nohí priatelia nestarnú konštantne 
rýchlejšie ako my. 

Mladí psi starnú asi tak porovnateľ-
ne rýchlo ako človek, no v ich vyššom 
veku sa im proces starnutia spomaľuje.

Vedci z Kalifornskej univerzity v San 
Diegu považujú za nesprávne všeobec-
né pravidlo, ktoré sa traduje dlhodobo 
o veku psov, podľa ktorého jeden psí 
rok zodpovedá približne siedmim ľud-
ským rokom. Ich genetické analýzy, 
najnovšie publikované v časopise Cell 
Systems poukazujú na teóriu, že štvor-
nohí priatelia so vzrastajúcim vekom 
starnú čoraz pomalšie ako ich ľudská 
“rodina”. 

Šteniatka a mladí psíci starnú ob-
zvlášť rýchlo v porovnaní s ľuďmi, ale 
neskôr sa proces ich starnutia spoma-
ľuje. Namiesto jednoduchého sedem-
ročného pravidla, vedci na základe 
svojich štúdií na viac ako stovke lab-
radorských retíverov navrhujú trochu 
komplikovanejšiu formuláciu. Podľa 
nej by jednoročný pes nebol porovna-
teľný so sedemročným človekom, ale 
s 31 ročným človekom, štvorročný pes 
až s 53 ročným človekom. V deviatom 
roku života tak pes dosahuje porov-
nateľnú starobu ako ľudia vo veku 66 

rokov.
Vedci sa vo svojom výskume za-

merali na drobné zmeny v DNA. Tieto 
početné mutácie DNA sa vyskytujú u 
ľudí aj u psov. Tvoria ich určité vzorce v 
genóme, ktoré naznačujú životnú fázu 
jednotlivca. Vedci to využili a prišli na 
dokázateľnú jednotnosť schémy star-
nutia organizmu psov i ľudí.A z toho 
potom vznikol ich vzorec starnutia psí-
kov. Prečo je to dôležité? Veterinárni le-
kári neraz používali staré sedemročné 
pravidlo a od toho záviseli aj ich diag-
nostické a terapeutické rozhodnutia. 
Nový vzorec bol však vytvorený iba na 
základe skúmaných retríverov. V prípa-
de ostatných plemien psov, ktoré majú 
nižšiu alebo vyššiu priemernú dĺžku 
života, sa vzorec môže líšiť.

Ak máte doma zástupcu labrador-
ského plemena, tak po novom berte do 
úvahy, že váš, napríklad päťročný psík, 
si práve užíva zrelú dospelosť - vek päť-
desiatnikov.

Psi starnú 
nerovnomernejšie ako ľudia

» Zdroj: Cell Systems
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Ponúkame prácu v Liptovskom Hrádku
Podmienkou je vyhláška č. 508/2009 Z.z. §21; §22, alebo §23 

Ponúkaný plat je 720€ - 1060€ v čistom mesačne,
vrátane bonusov (mzda závisí od výkonu a pracovného fondu)

Voľné pracovné miesta obsadzujeme aj na pozíciu montážny pracovník

V prípade záujmu ponúkame aj ubytovanie. 

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle
0917 489 713

Poď pracovať
ako testovací technik!
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Stavebná spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o., ktorá zabezpečuje realizáciu
stavieb v oblasti pozemných, dopravných a inžinierskych projektov

HĽADÁ
TESÁROV, ŽELEZIAROV na stavbu
Bytový dom Barbora v Poprade.

Mzda: od 5 €/ hod. do 7,50€/ hod. + výkonnostné odmeny

  personalne@kami-profit.sk       0905 673 991

HĽADÁ
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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

Info: 0902 930 234
www.avtatry.sk/poprad

 Ú TOVNÍK
 SPRIEVODCA V CR

 LEKTOR
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organizuje v Poprade
rekv k kurzy:

PONUKA PRÁCE 

OSTRAVA 
ŠTETI

0800 500 091
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Rakúska agentúra St. Elisabeth
v meste Wels, Horné Rakúsko

 0908 038 914
 0043 7242 44371
     rakúske číslo na sektretariát
 office@krankenbetreuung.at

Hľadá zdravotnícky personál
 zdravotné sestry

 diplomované zdr. sestry

 skúsené opatrovateľky
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11. júla 1843      
Štúr, Hurban a Hodža na fare v Hlbokom 
kodifikovali spisovnú slovenčinu.

Výročia a udalosti

0905 338 878

INZERCIA
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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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Termíny: 16.8 - 22.8. | 30.8 - 5.9.
6.9 - 12.9. | 13.9 - 19.9.2020 a neskôr

Dovolenka na 7 dní / 6 nocí s plnou
penziou a bohatým programom 
iba za 192€ / 1 nepracujúca osoba !!
Možnosť aj cez REKREAČNÉ POUKAZY

Rezervácie: 0918 494 494
0905 978 920, 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava 
www.oravskahoraren.sk

POZOR!! Penzión *** Oravská horáreň

poskytuje pobyty s DOTÁCIOU 50€
pre dôchodcov!!
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Klimatizácie
na splátky

®

0915 863 995
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