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POPRADSKO
KEŽMARSKO

č. 33 / 14. august 2020 / 24. ROčNÍK

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

RENOVÁCIA VANÍ
SMALTOM
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ČIstenie klimatizácie
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ozónom 0908 512 443POPRAD

ŽALÚZIE, SIEŤKY
p r o t i  h my z u

0907 942 957
rýchlo, lacno, kvalitne

www.lacne-zaluzie.sk
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Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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ČISTENIE HROBOV
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KUPÓNNA ZĽAVU10€

JEDNOHROB 65 €  
DVOJHROB 100 €  
DOPRAVA ZDARMA

HĽADÁME
DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU

www.tq.skTATRAMAT QUASAR a.s.

Operátor výroby mechanicke opracovanie

OBSLUHA vysokotlakých liacích strojov,
   operátor výroby

Vzdelanie minimálne absolventov SOŠ resp.
(SOU) bez maturity technického zamerania.
-  základná zložka mzdy  3,56 EUR/hod. brutto
+ príplatky a prémie od 1,5 EUR/hod.

Vzdelanie minimálne SOU, SOŠ 
Vhodné aj pre ženy
-  základná zložka mzdy od 3,56 EUR/hod. brutto
+ príplatky a prémie od 0,8 - 1,1 EUR/hod.

Platové podmienky sú stanovené podla Vašej zručnosti a šikovnosti. Prax v obore výhodou.

O NÁS
Zaoberáme sa výrobou 
hliníkových odliatkov pre 

Cielom našej firmy je  
poskytnúť Vám prijateľné 
podmienky a istotu práce.

Životopis a žiadosť 

na adresu tq@tq.sk
alebo
Tatramat Quasar a.s.
Hlavná 51, 059 51
Poprad-Matejovce
tel.: 052 71 27 300
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0905 338 878

INZERCIa
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 PREDAJ 
MLÁDOK
od 11.8. 2020

NA STRANE č.13
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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)

ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

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  €

NAJVÝHODNEJŠIE CENY PODLÁH A INTERIÉROVÝCH DVERÍ V REGIÓNE!

NAJPREDÁVANEJŠIE BEZPEČNOSTNÉ DVERE
0908 995 976 | 0905 794 067
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priechodná šírka dverí = 80cm
HISEC TREND

20 DEKOROV

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

ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
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www.antolakwylewki.pl
+48 601 854 483
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SKLENNÍKY
DO VAŠEJ ZÁHRADY
info: 052/ 776 39 40

0907 909 473
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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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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.regionpress.sk
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Máte dlhy ? Súdy ?  ?

  0905 638 627

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

NATIERAČSTVO 
- MALIARSTVO
nátery striech

nátery vo výškach
kvalitné farby

oprava komínov
za prijateľnú cenu

0915 515 031
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Neurážajte vidiek, živí vás!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Až si raz budete chcieť dať raw, teda 
surový, nepečený steak, alebo blue 
rare alebo very rare, teda veľmi mier-
ne opečený - iba krátko ošľahnutý 
nad plameňom či rare alebo well, 
dokonca well done, mali by ste vedieť 
viac, ako to, že stačí vraziť do reštiky.

Kravy, teda, v zmysle, hovädzina, 
sa dochovávajú na vidieku. Aj hydina, 
aj vajíčka, dorába sa tam zelenina, aj 
ten váš milovaný melón. A tiež múka na 
chlieb a pečivo, čo do seba denne pchá-
te. To sa jednoducho na parkovisku pred 
obchoďákom ani na terase kaviarne 
nedá natrhať ani zožať. Je toho ešte oveľa 
oveľa viac, ale vám stačí jednoduchý prí-
klad, na viac aj tak nemáte.

„Dedinčania vedia iba chľastať a 
smrdia potom.” Vyjadruje sa v úvode te-
levíznej ankety celoplošného vysielateľa 
mladý muž z mesta. Už napohľad pách-
ne ako kozmetická továreň. Podľa rúk v 
živote ešte nepracoval, nielen tvrdo. Pri-
chádza na rad slečna, ktorá označila štýl 
obliekania ľudí z vidieka za hotovú tra-
gédiu. Vyzerá ako zamestnankyňa ve-
rejného domu a to ešte po službe. „Majú 
jednu wifinu pre celú dedinu,” klincuje 
muž, ktorého životné priority sú zhrnuté 
už v jeho vyjadrení. Slečinka, ktorá sa 

zrejme rozhodla pre kariéru v Hollywo-
ode, prinajhoršom v kresle moderátorky 
v Bratislave, už sa len pýta - „čo by som 
robila na dedine? Kydala hnoj?” Mimo-
chodom, jedna taká sa práve nedávno 
vo svojom veku krátko po dvadsiatke 
pochválila bulváru, že “vyhorela”. 

Zdá sa, že vyhoreli viacerí. Počnúc 
tými, kto niečo takéto vyrábajú, navrhu-
jú, nakrúcajú, pokračujúc tými, ktorí to 
vysielajú a končiac tými, ktorí tak nao-
zaj myslia.

Vážení, bez vidieka by ste do dvoch 
dní hladovali a do týždňa skapali. Tak 
ho láskavo neurážajte.

Narodil som sa v meste a väčšinu 
života prežil v ňom. Posledné roky však 
väčšinu času trávim na vidieku. V dome 
mám - predstavte si - dve wifiny, hnoj mi 
tam nesmrdí a keď poviem susedom slo-
vo “pomoc”, nepýtajú sa a už sú u mňa. 
Tragikomické karikatúry 
človeka, ktorých je v mes-
tách čoraz viac, mi nijako 
nechýbajú, naopak.

Vidiek náš, vďaka ti, ja 
ťa mám v hlbokej úcte!

S pozdravom
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Moderná, flexibilná a s individuálnym prístupom k žiakom
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Sekretariát: 0911 909 003

0911 909 404 Po-Pia: 7-12, 13-17
So: dohodou

Drevárska 458/2
Poprad

Pri príležitos� otvorenia novej autoškoly,

pre limitovaný počet uchádzačov

rýchlokurz za cenu bežného kurzu

AKCIA na JÚL + AUGUST

99
-0

12
7

»

»

»Datailné vysávanie interiéru
»

»

60€

»Renovácia30€

»

8€
12€
15€
15€
12€
30€
20€

»

»

»Tepovanie podlahy
»Tepovanie stropnice
»

»

»

15€

»

»

»Datailné vysávanie interiéru
»

»

»

70€

»

»

»Datailné vysávanie interiéru
»

45€

»Datailné vysávanie interiéru
»

»
25€

0918 857 947        info@autodetailpp.sk        Poprad, Teplicka 3983/4        instagram.com/autodetailpoprad        facebook.com/autodetailpoprad

»

»

»

UVÁDZACIA AKCIA
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Pozývame vás na

DEWALT VILLAGE

25.08.2020
UTOROK

Akcia platí 
od 10.08. do 25.08.

 

 

2. Uhlová brúska Dewalt 125mm
3. Teplovzdušná pištoľ Dewalt 
4. Sada vrtákov Dewalt 
5. Sada bitov Dewalt 

6. Chránič sluchu Dewalt 
7. Pracovný nôž Stanley 
8. Pracovné rukavice Dewalt 
9. Ochranné okuliare Dewalt 
10. Ponožky Stanley 

TOMBOLA 
10 CIEN !

LED TELEVÍZOR 40"

TOMBOLU ŽREBUJEME V DEŇ PREZENTÁCIE O 16:30

1. CENA

Nakúp počas trvania akcie
a získaj tombolové žreby k nákupu
Počas trvania akcie za každých 20€ = 1x lístok
V deň prezentácie 25.08.2020 za každých 20€ = 3x lístok
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CENY KTORÉ SA UŽ NEMUSIA OPAKOVAŤ!!!

DEWALT
Aku skrutkovač 

DCD708D2T

DEWALT
Kladivo SDS plus 

D25133K

AKCIOVÁ CENA

149,95 €
AKCIOVÁ CENA

115,95 €

METABO
Uhlová brúska 

W750-125

METABO
Pokosová píla 

KGS 254M 

AKCIOVÁ CENA

40,90 €
AKCIOVÁ CENA

234,90 €

Viac akciových produktov nájdete na
www.e-kovospol.sk

Ceny platné počas trvania akcie, alebo do vypredania zásob. 

OTVÁRACIE HODINY:
Po - Pia: 8:00 - 17:00
Sobota: 8:00 - 12:00

Nedeľa: ZATVORENÉ

Hraničná 4715
058 01 Poprad
naradiepp@kovospol.com

18V 2x2,0Ah Li-lon
Krútiaci moment 65 Nm

Príkon 750W
Ø kotúčov 125 mm

Príkon 800W
Energia úderu 2,6 J
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»Kúpim novú plecharinu 
na škodu 100, 105, 120 Tel 
0910 594 060
»KÚPIM motorky - JAWA/
CZ BABETU TATRAN MA-
NET STADION PIONIER 
SIMSON AJ DIELY. 0905 
450 533
»Kúpim staré stabiláky 
autá motorky jawa čz 
manet stadion iné 0911 
617 537
»KÚPIM Cz, JAWA, SIM-
SON, PIONIER, STELA ale-
bo aj diely. 0949 505 
827

»Garáž v centre Popradu 
je na prenájom 0951 282 
703

»Kúpim akékoľvek zlaté 
a strieborné mince aj si-
lingy, šperky, hodinky a 
zlaté zuby mostíky a ko-
runky t. 0915 627 285

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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PP zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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

ČÍS
LA

 R
UB

RÍ
K 

   

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

11 HOBBY A ŠPORT   

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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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

Máme malú krajinu, ale je rozdelená 
a rozdrobená. Je to diagnóza tohto ná-
roda, ktorý vďaka svojej nesvornosti 
často trpel pod panstvom iných náro-
dov - Maďarov, Nemcov alebo Rusov. 

Je dobré mať rôzne názory, disku-
tovať a hádať sa. Cieľom by však mala 
byť dohoda a spoločný postup pre celú 
krajinu. Celá naša história je príkladom 
rozhádaných a proti sebe bojujúcich 
skupín a osobností. Malý národ sa tak 
stával ešte menším a slabším. Nepáči sa 
nám, že Slovensko ovládajú zahraničné 
korporácie a obchodné reťazce, ale nena-
učili sme sa ešte nakupovať potraviny od 
slovenských farmárov a spolupracovať 
so slovenskými podnikateľmi. Aj v poli-
tike vidím ľudí, ktorí majú síce spoločný 
cieľ, ale každý ho chce dosiahnuť iným 
spôsobom. Ego a pýcha sú nástrojmi 
zla. Zlo rozdeľuje, zabraňuje tvoriť dob-
ro. Nesvornosť a závisť sú tie najhoršie 
vlastnosti, ktoré si so sebou nesieme. 
Na to, že sme kresťanská krajina, mohli 
by sme byť viac dobroprajní, viac sa 
počúvať a rešpektovať názor druhého, 
menej rozdeľovať a viac spájať. Sme ob-
darení schopnosťou hľadať na druhých 
namiesto talentov a darov chyby a ne-
dostatky . Zároveň sme precitlivení na 

spätné väzby a kritiku k sebe samému. 
Škodíme si tým.

Každý človek je iný a vidí svet iným 
spôsobom. Pokora a ochota pozrieť sa 
na svet očami druhého nás môže spojiť k 
spolupráci. Iba spolupráca vedie k rozvo-
ju, boje spôsobujú rozklad. 

Mám pracovné skúsenosti s ľuďmi 
z rôznych krajín a kontinentov. Napriek 
mnohým náboženským aj kultúrnym 
rozdielom sme vždy našli spoločnú reč a 
dokázali sme spolupracovať. Spájal nás 
spoločný projekt a cieľ. Možno nám aj 
na Slovensku chýba spoločný projekt a 
cieľ. Očistiť ho od zlodejov nestačí. Treba 
mať väčšiu víziu pre naše deti a vnúča-
tá. V politike vidieť často malých ľudí s 
veľkým egom. Hádajú sa a dokazujú si 
kto je viac. Bolo by dobré, keby tam boli 
veľkí ľudia s pokorou, ktorí pochopili, že 
viac vzniká zo služby 
a spolupráce. Vzorec 
súperenia je 1 - 1 = 0. 
Vzorec synergie je 1 
+ 1 = 2 alebo 4 aj 100. 
Nesvornosť je stagná-
cia, v svornosti je 
progres. 

Nesvornosť

» Ján Košturiak

Ak spĺňate podmienky, potom si pre-
čítajte nasledujúce informácie. Možno 
zmeníte názor na obnovu štruktúry vá-
šho firemného či obecného autoparku.

Počet elektronabíjačiek na Slovensku 
sa vďaka príspevku od štátu určite zvýši. 
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlási 
druhé kolo výzvy na podporu budovania 
verejne prístupných elektrických nabí-
jacích staníc. Na tieto dotácie je vyčle-
nených 650-tisíc eur. O podporu môžu 
okrem samosprávy tentoraz žiadať aj pod-
nikatelia. „Rozširujeme okruh žiadateľov 
aj projekty, na ktoré bude možné získať 
podporu. Tiež sme zvýšili maximálnu 
výšku dotácie. Naším cieľom je prispieť k 
razantnejšiemu budovaniu infraštruktú-
ry, bez ktorej rozvoj elektromobility nie je 
možný,” zdôraznil vicepremiér a minister 
hospodárstva Richard Sulík. Podľa šéfa 
rezortu hospodárstva „ak chce Slovensko 
patriť medzi lídrov v automobilovom prie-
mysle, musí sledovať a podporovať trendy 
v tomto odvetví, a to tak v oblasti elektro-
mobility, ako aj v prípade vodíkovej mo-
bility, ktorej podporu rezort tiež plánuje,” 
dodal minister.

Výzva s presnými podmienkami pod-

pory je zverejnená webovej stránke MH 
SR https://www.mhsr.sk/uploads/files/
qHb44BUX.pdf. Zverejnená bude aj na 
webovej stránke Slovenskej inovačnej a 
energetickej agentúry, ktorá celú výzvu 
administruje. „Prihlásiť sa do nej bude 
možné od 2. septembra do 30. novembra,” 
vysvetlil štátny tajomník rezortu hospo-
dárstva Karol Galek. Obce, vyššie územné 
celky a nimi zriadené organizácie môžu 
získať dotáciu vo výške 95 percent sumy 
potrebnej na svoj projekt, 5 percent musia 
byť ich vlastné zdroje. Podnikatelia môžu 
získať dotáciu vo výške 50 percent. Mini-
málna výška dotácie je stanovená na 2 500 
eur. V závislosti od projektu môže samo-
správa získať maximálnu dotáciu 18 000 
eur a podnikatelia 9 000 eur.

Potrebujete dotáciu 
na elektronabíjačku?

» red

15. augusta 1914        
bol slávnostne otvorený Panamský 
prieplav.

Výročia a udalosti

18. augusta 1868        
objavil francúzsky astronóm Jules Janssen 
hélium.

Výročia a udalosti

www.regionpress.sk



PP20-33 strana- 7

služby, bývaniePoPradsko 7

0948 081 256
KONTAKT:

   
R

O

ČN
É           SK

U
SENOSTI16

vonkajšie/vnútorné
ŽALÚZIE

ROLETKY

ŠIROKÁ
PONUKA
PRODUKTOV

ŠPIČKOVÉ
KOMPONENTY

KVALITNÉ
PREVEDENIE

VÝHODNÉ
CENY

MARKÍZY

SIEŤKY

ZAMERANIE

A PONUKA

ZADARMO
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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

e-mail: sikerssvit@sikerssvit.sk

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

VO VÝŠKACH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

platí 
od nedele 16. 8. 
do stredy 19. 8.

Karfiol

Dusená 
šunka 099

-33%

(100 g = 0,50)

200 g

1.49

platí 
od nedele 16. 8. 
do soboty 22. 8.

119

-40%
cena za 100 g

1.99Losos
• fleta 

s kožou vcelku

149

-31%
cena za 1 kg

2.19

Kur�a

099

-50%
kus

1.99

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

Šalátové 
uhorky 033

-40%
kus

0.55

a spracované

platí 
od nedele 16. 8. 
do soboty 22. 8.

Brav�ové 
kocky 
na guláš 039

-33%
cena za 100 g

0.59

CCHHLLAAADDEENNNÉÉ

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

**Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 28. 5. 2020.

Chery 
paradajky 
stapcové 099

-41%

(1 kg = 3,96)

250 g balenie

1.69

OD NEDELE 16. 8. 

Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Fira LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 4. 8. 2020.
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Budvar  
• svetlý ležiak

059

-45%

(1 l = 1,18)

0,5 l

1.09

Mozzarella

044

-32%

(100 g = 0,35)

125 g

0.65

Jägerester

999

-23%

(1 l = 14,27)

0,7 l

12.99**

Aperol

799

-38%

(1 l = 11,41)

0,7 l

12.99

Hubert de Luxe
• doux/rosé

359

-40%

(1 l = 4,79)

0,75 l

5.99*

Treska 
v majonéze 
Exklusv  
• v ponuke aj Treska 

v majonéze 400 g za 1,79 €

239

-31%

(1 kg = 5,98)

400 g

3.49*

Mnerálna 
voda   
• sýtená

069

-30%

(1 l = 0,55)

1,25 l

0.99

Krémová 
nátierka  
• rastlinná 
• rôzne druhy

1€

-22%

(100 g = 0,87)

115 g

1.29*

Vnea  
• rôzne druhy

050 €

-43%

(1 l = 1,00)

0,5 l

0.89*

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY

16. – 22. AUGUSTA

Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Fira LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.
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Prijatím novej právnej úpravy v spo-
rovom konaní (CSP - Civilný sporový 
poriadok) došlo k zániku právneho 
inštitútu „predbežné opatrenie“. Ako s 
určitým ekvivalentom resp. náhradou 
sa  v civilnom konaní stretávame s poj-
mami zabezpečovacie resp., neodklad-
né opatrenie.

Zabezpečovacím opatrením súd zria-
di záložné právo na veciach, právach alebo 
na iných majetkových hodnotách dlžníka 
na zabezpečenie peňažnej pohľadávky 
veriteľa, ak je obava, že exekúcia bude 
ohrozená (napr. dlžník realizuje kroky na 
zníženie svojej hodnoty majetku). Konanie 
o nariadenie zabezpečovacieho opatrenia 
je ovládané dispozičnou zásadou, t. j. za-
bezpečovacie opatrenie možno nariadiť 
len na základe  návrh adresovanému prí-
slušnému okresnému súdu. Návrh okrem 
všeobecných náležitostí musí obsahovať 
vymedzenie predmetu záložného práva, 
osvedčenie obavy, že exekúcia bude ohro-
zená, opísanie skutočností, ktoré osvedču-
jú dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému 
sa má v konaní poskytnúť ochrana. Súd 
rozhodne v lehote do 30 dní od doručenia 
perfektného návrhu. Treba mať na pamäti, 
že výkonu záložného práva predchádza 
právoplatné rozhodnutie súdu o  priznaní 
pohľadávky.  K  skončeniu zabezpečova-
cieho opatrenia môže dôjsť dvomi spô-
sobmi a to buď zánikom (uplynutím času, 

ak bolo opatrenie vydané na dobu určitú) 
alebo zrušením v prípadoch keď odpadnú, 
dôvody na základe ktorých bolo opatrenie 
vydané( napr. uspokojenie pohľadávky). 

V situácii, keď sa nám želaný stav nepo-
darilo dosiahnuť, môžeme podať návrh na 
nariadenie neodkladného opatrenia ako 
subsidiárne opatrenie vo vzťahu k  zabez-
pečovaciemu. Súd  v takom prípade nariadi 
neodkladné opatrenie iba za predpokladu, 
že účel nebolo možne dosiahnuť inak. 

V nadväznosti na vyššie uvedené, za-
bezpečovacie opatrenie súd nariadi v prí-
pade obavy, že exekúcia bude ohrozená, 
z rovnakého dôvodu súd nariadi neod-
kladné opatrenie. Neodkladné opatrenie 
súd nariadi aj v prípade, ak je potrebné 
bezodkladne upraviť pomery medzi stra-
nami. S ohľadom na  subsidiárnu povahu 
neodkladného opatrenia vo vzťahu k za-
bezpečovaciemu opatreniu by mal navr-
hovateľ uviesť a dôkazmi podoprieť sku-
točnosti, na základe ktorých preukáže, že 
účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím 
opatrením. Neodkladné opatrenie zaniká 
a zrušuje sa z rovnakých dôvodov ako za-
bezpečovacie opatrenie.

Zabezpečovacie a neodkladné 
opatrenia podľa CSP

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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WELLNESS UBYTOVANIE KONGRESS REŠTAURÁCIA

Wellness a Relax centrum Palárikovo
LUXUS A ŠIROKÉ SPEKTRUM MOŽNOSTÍ KTORÉ VÁS NEOMRZIA

Hosťom je k dispozícii oddychový bazén
s rôznymi atrakciami , tri druhy sáun,

fitness centrum a masáže. V priestoroch
relax centra sa nachádza aqua bar, v ktorom 

si je možné pochutnať na dobrej káve a 
širokej ponuke alko a nealko drinkov.

Ponúkame možnosť ubytovania v novo
zariadenom, modernom penzióne

s príjemnou atmosférou plnou ticha a 
pohody. Objekt po celkovej rekonštrukcii 

poskytuje vhodné ubytovanie aj tým
najnáročnejším klientom.

Do pozornosti dávame novo zrekonštru-
ovanú kongresovú miestnosť, ktorá je ako 

stvorená na usporiadanie rôznych akcií, ako 
napríklad školenia, semináre, obchodné 

stretnutia, workshop, kurzy a iné spoločen-
ské podujatia.

Návštevníkom ponúkame možnosť
stravovania v našej reštaurácii. Každý týždeň 

je od pondelka do piatka k dispozícii
obedové menu.

Remeselnícka 702/2, 941 11 Palárikovo
tel.: 0907 988 632 | 0905 990 272 | 035/649 31 44

e-mail: info@wellnesspalarikovo.sk

www.wellnesspalarikovo.sk

Svadby, rodinné oslavy
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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 
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Tlačová správa 

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

Polícia varuje rodičov a tínedžerov 
pred nástrahami sociálnej siete - 
čínskej mobilnej aplikácie TikTok. 
Niektoré z výziev patria do skupi-
ny nebezpečných a môže dôjsť k 
poraneniu ich napodobňovateľov.

S viac ako 800 miliónmi užívateľ-
mi je čínska mobilná aplikácia TikTok 
šiestou najpopulárnejšou sociálnou sie-
ťou na svete. V počte stiahnutí, takmer 
dve miliardy, je najsťahovanejšou apli-
káciou, ktorá je dostupná vo viac ako 
150 krajinách sveta vrátane Slovenskej 
republiky. „Jej hlavnou cieľovou sku-
pinou sú mladí ľudia, prevažne do 20 
rokov, pričom silné zastúpenie majú aj 
mladiství do 15 rokov. Policajný zbor sa 
v tejto súvislosti obracia na rodičov, ale 
aj samotných užívateľov, aby si dávali 
pozor na nástrahy, ktoré táto moderná 
forma komunikácie prináša,“ hovorí 
Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia 
Policajného zboru.

Pozor na vydieranie 
či kyberšikanu

Obsah TikToku je tvorený krátkymi 
videami so zvukovým pozadím. Užíva-
telia sú motivovaní zbieraním srdiečok 
ako formou pozitívnej reakcie za svoje 
videá a zvyšovaním počtu sledovateľov 
svojho komunikačného kanála. „Práve 
v tejto súvislosti je nutné si uvedomiť, že 
videá sa takýmto spôsobom dostávajú k 
mase neznámych internetových užíva-
teľov, medzi ktorými sú aj potenciálni 
páchatelia trestnej činnosti. Neškodné 
sledovanie zo strany cudzích ľudí sa 
môže pretransformovať do vydierania 

alebo kyberšikany,“ upozorňuje hovor-
kyňa. Pri každej modernej technológii a 
sociálnej sieti je dôležité chrániť si svo-
je súkromie a obmedziť obsah svojho 
účtu len pre svojich priateľov, respektí-
ve užívateľov, ktorým prístup k svojmu 
obsahu majiteľ účtu manuálne schváli. 
„Aj keď súčasná doba sa snaží naznačo-
vať, že rozdiel v počtoch sledovateľov a 
fanúšikov je rozhodujúci a kľúčový, nie 
je to tak. V prvom rade musí každý dbať 
na svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj 
bezpečnosť svojich blízkych. Za užíva-
teľmi, ktorí sa môžu pýšiť stá tisícmi až 
miliónmi fanúšikov, stoja komunikačné 
tímy a manažéri, ktorí dozerajú práve 
na nebezpečné aspekty komunikácie na 
sociálnej sieti,“ objasňuje D. Bárdyová.

Venujte pozornosť aj videám
Súčasťou TikToku sú videá, na kto-

rých sa objavujú sporo oblečení tínedže-
ri, niekedy vo veku pod 15 rokov. Pred 
kamerou vystupujú s cieľom pobavenia 
svojho publika, splnenia výzvy alebo 
získania uznania za svalstvo, ak sú ak-
tívni športovci. „Práve takýto obsah láka 
anonymných užívateľov, medzi ktorými 
sú aj pedofili. Tí takýmto jednoduchým 
spôsobom získavajú bez vedomia maji-
teľa videí jeho obnažené zábery, sťahujú 
si ich buď pre vlastnú potrebu, alebo ich 
šíria medzi svoju komunitu naďalej,“ 
vysvetľuje hovorkyňa.

Reťazové výzvy 
tiež predstavujú riziko

Samostatnou kapitolou rôznorodosti 
obsahu sú reťazové výzvy, ku ktorým 
dochádza medzi jednotlivými užívateľ-
mi. Niektoré z výziev majú humorný a 
bezpečný charakter, ďalšie patria do 
skupiny nebezpečných a môže dôjsť k 
poraneniu ich napodobňovateľov.

Rodičia by mali s deťmi 
hovoriť o rizikách

Rodičom tínedžerov polícia odporú-
ča, aby neriešili nové technológie strikt-
ným zákazom, ktorý by ich deti mohol 
ešte viac motivovať k tomu, aby si zalo-
žili „tajný“ účet proti vôli rodiča. Racio-
nálnejšie je viesť s tínedžermi debatu, v 
ktorej im budú vysvetlené možné riziká 
uvedené v tomto článku. „V prípade 
mladistvých do 15 rokov odporúčame, 
aby bol medzi priateľmi či fanúšikmi 
ich účtov na sociálnych sieťach jeden 
z rodičov s cieľom kontroly zverejňova-
ného obsahu,“ radí D. Bárdyová a pou-
kazuje na príklady zo zahraničia, ktoré 
ukazujú dokonca účty na TikToku, na 
ktorých obsahoch sa spoločne podieľa-
jú rodičia so svojimi deťmi. Spolupráca 
na vtipných videách môže viesť nielen 
k pobaveniu a stmeleniu vzájomného 
vzťahu, ale aj kontrole nad celým obsa-
hom ďalších videí.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Hlavnou cieľovou skupinou aplikácie sú najmä tínedžeri

Polícia varuje pred nástrahami 
TikToku

ilustračné foto                                                                               autor natureaddict pixabay

Niekoľko rád ako 
bezpečne používať 
TikTok 
V súvislosti s používaním sociál-
nej siete TikTok pripájame zopár 
rád, ktoré odporúča polícia:

-ak si odmietate uzamknúť účet pre 
svojich priateľov, uvedomte si, že medzi 
masou neznámych priateľov sú ľudia, 
ktorí vám môžu a chcú ublížiť, a preto 
tomu prispôsobte obsah svojich videí

-zverejňujte iba také videá, za ktoré sa 
nebudete hanbiť

-nezverejňujte také videá a informácie, 
z ktorých by neznámy človek mohol 
zistiť v ktorom meste, nebodaj na ulici 
bývate

-v prípade, že vás budú iní užívatelia 
obťažovať komentármi, zablokujte si 
ich

-ak šikanovanie z ich strany bude po-
kračovať naďalej inou formou, obráťte 
sa na rodiča, kamaráta alebo učiteľa

-nikdy nepristupujte na podmienky 
ľudí, ktorí by vás takouto formou vy-
dierali, nestraťte svoju hrdosť a vždy 
situáciu riešte s chladnou hlavou

-nepublikujte videá, na ktorých ste 
sporo oblečení, pretože sa takouto for-
mou podieľate na výrobe obsahu pre 
pedofilov

-nikdy nikomu neposielajte svoje nahé 
fotografie alebo videá, ani vo forme sú-
kromnej správy

-zapájajte sa iba do takých výziev, pri 
ktorých vám nič nehrozí, majte na pa-
mäti to, že niekto pred vami výzvu spl-
nil neznamená, že aj vám sa to podarí

ilustračné foto                                                                 autor StartupStockPhotos pixabay
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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

Mobilná veterinárna
ambulancia MOVEA

Schová sa Vaša mačka hneď, ako vidí prepravku, a mňauká celou 
    cestou autom ? 

Má Váš psík, alebo Vy ťažkosti s pohybom? 

Je Váš pes veľmi bojazlivý alebo naopak agresívny k iným psom?
    Je príliš veľký na prevoz autom alebo auto nemáte?

Ste zaneprázdnení a dlhé čakanie v čakárni veterinárnej ambulancie

AKÉKOĽVEK SÚ VAŠE DÔVODY, POSKYTNEME VÁM 
ZÁKLADNÚ VETERINÁRNU STAROSTLIVOSŤ U VÁS DOMA 

www.movea.sk

Zákroky vyžadujúce celkovú anestéziu ako kastrácie spoločen-
ských zvierat, stomatologické ošetrenie, ošetrenie rán, chirurgia
mäkkých tkanív, vykonávame v našej ambulancii MOVEA vo Svite

Po:   14⁰⁰ - 17⁰⁰
Str:   9⁰⁰ - 12⁰⁰ / 14⁰⁰ - 17⁰⁰ 
Pi:      14⁰⁰ - 17⁰⁰

Otváracie
hodiny

v ambulancii

MVDr Lenka Gigacová Vernerová
Veterinárna ambulancia MOVEA 
Štúrova 87A, Svit  (PRI POŠTE) 
Návšteva ambulancie mimo ambulantných hodín po tel dohovore.
*bližšie informácie o cenách a službách Vám poskytneme telefonicky.

Výjazdová služba  Po - Pi: 9⁰⁰ - 19⁰⁰
Cena

za výjazd

už od 5€*

    je pre Vás neúnosné? 

0905 124 224
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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne �rmy
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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 6

17
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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!

VODIČ VZV
+ PRACOVNÍK  
LOGISTIKY MÔŽE VÝŠKOU PLATU  

PORAZIŤ AJ
PRACOVNÍKA BANKY!!!  

VZV školíme zdarma

Uchádzač, ktorý zavolá v termíne
do 15.08.2020, obdrží náborový bonus
vo výške

100 EUR!
 
 

 
 

Bezplatné linky
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

EURO    personal
Personálna & pracovná agentúra
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Pracuj v Hradci Králové

OPERÁTOR VÝROBY 

0908 914 180 +420 730 893 338

CALL CENTRUM:  0915 971 823

0905 552 537 I 0918 607 897

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené
 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

PRÁCA PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  
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- pracovník 
   vo výrobe /ČR/
- montážny 
   pracovník /ČR/
- tesár /DE/
- zdravotné 
  asistentky /DE/
- klampiar, inštalatér
   zvárač  /DE/

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiarov (Rakúsko)

Drevár Rakúsko 3500 € /mes. 
Sklad Nemecko 2800 € /mes. 
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PRÁCA NA SLOVENSKU  
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:

Mzda: 800 EUR
ELEKTROTECHNIK: Mzda: 832 EUR

VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR
 Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom

UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY

Kontakt: 0918 493 960 
Mail: stajanslovakia@azet.sk
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VÝBEROVÉ KONANIE
DŇA 27.08.2020 
(Hviezdoslavova 6, Košice 040 01, 
2.poschodie, do 09:00 - do 14:00 )

POZÍCIE: 
MONTÁŽNY PRACOVNÍK  ( RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ  I  ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY  I  SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY  
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA  I  ZÁMOČNÍK 
KOVOVÝROBA

Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  

0910 620 212   I  office@hotbuilding.sk

www.hotbuilding.sk

MZDA: 2000€/ MES. + PRÉMIE
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Voľné termíny: 20.9 - 26.9 | 27.9 - 3.10
4.10 - 10.10 | 11.10 - 17.10 a neskôr

Bonusy k pobytu nájdete na 
www.oravskahoraren.sk
Rezervácie: 
0918 591 942, 0905 978 920
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava 
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Klimatizácie
na splátky

MONTÁŽ

DO 3 DNÍ

®

0915 863 995
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KŠX-Delta príjme 
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Základná mzda: 
������������������������

Miesto práce: ������������
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Kontakt: 0918 493 960
Mail: 

mhruby.idelta@gmail.com
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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 

Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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Stavebná 
�����������

prijme

Práca na území SR. Nástup po dohode. 
Tel.: 0009099118/4/41313558282, 099 0 044/0 888111  441118888,, 

Mail: iinfo@go@gsskssro.o.sk

PLAT: 6 EUR/HOD. 
PODMIENKA: ��������

�������������

PLAPL TT 6 E6 UR/HODD

POOOMMMMMOOOOOCCCCCCCNNNNNNÉÉÉÉÉÉÉHHHHHOOOOO 
RRRRROOOOOOOOBBBBBBBOOOOOOOTTTTTNNNNÍÍÍÍÍKKKKKAAAAAA
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