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SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

79-258

79-257

PEKNÁ STRECHA
NÁTERY STRIECH
VO VÝŠKACH
VÝMENA STRIECH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

Týždenne do 32 750 domácností

61_0066

Najčítanejšie regionálne noviny

CIA
R
E
Z
IN 9 139
0905

71

   
   
 #$$#%)#2#(.& %
&0$ (+## "+ ")$

ŠUMNÁ
STRECHA

O 20-007 KV 30 vyrocie - inzercia 102x137.indd 1

23.09.20 16:45

SN20-40 strana-

79-259

1

MICHAL

0908 337 893

61_0087

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov
32-0110
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služby, auto - moto
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM JAWU PIONIER STADION aj diely, 0911636113
»KÚPIM motorky- JAWA/
CZ BABETU TATRAN MANET
STADION PIONIER SIMSON AJ
DIELY 0905450533
»KÚPIM Cz, JAWA, SIMSON,
PIONIER alebo aj diely.
0949505827

03 BYTY / predaj

@betónové ploty @prírodný kameň
@ obklady @ dlažby > predaj > montáž
0949 442 863

KLAMPIARS T VO
0905 923 625 | www.tulis.sk

KL P

s.r.o.

66-0183

SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

ODŤAHOVKA
NONSTOP SNV
AJ DOVOZ ÁUT ZO ZAHRANIČIA
NÁHRADNÉ VOZIDLO ZDARMA

ODŤAHOVKA SNV

MKAUTO.SK

0914 70 70 44

79-169

SPIŠSKO
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04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Garáž do prenájmu v
SN, ul.Javorová, 50€.
0950313043
»Kúpim 2 al.3 izb. byt SNV
0902116200

08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE
0905350531
»DARUJEM 4.MES. KOCÚRIKA
AJ MAČIČKU, 0949469837

11 HOBBY A ŠPORT

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
»Predám stan pre 3 osoby
pomarančový plus 2 nafukovačky plus 1 spacák, cena
dohodou. Tel. 0910264229

14 RôZNE / iné
»Kúpim doma tkané plátno
hrubé, vrecia šatky sukne
kroje maľované truhlice
striebro obrazy a iné starožitnosti 0909117320

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Tmavovlasý vysoký 44 ročný muž s dobrým výzorom,
by rád spoznal štíhlu ženu
na nezáväzné stretnutia.
SNV, LE, PP 0908 668 783
79-256

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

»Kúpim vojenské veci šable,
bodáky, dýky, uniformy odznaky a iné do r.1945 platím
v hotovosti 0940740451
»Kúpim staré odznaky po
vojakoch, partizánoch, hasičoch, osobnostiach. Dohoda. 0907910755
»Kúpim staré odznaky po
vojakoch, partizánoch, hasičoch, osobnostiach. Dohoda. 0907910755
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služby

SPIšsko

Chcete si
podať riadkový
inzerát?

3
spissko.sk

S
U6

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

D

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

O3
K 5

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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 novinách, SN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na tretej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

79-250

U
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 71

79-255

9 139
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Keď zlyháva demokracia

S výnimkou jednej či dvoch krátkych
epizód tu všetky doterajšie vlády demokraciu rozkladali od základov, vymenili si
ju za partokraciu alebo bez okolkov obnovili iba naoko po revolúcii (prevrate) zrušený štvrtý článok ústavy o vedúcej úlohe
strany v spoločnosti. Doteraz to pokojní a
slušní ľudia ako-tak tolerovali, lebo pokojní a slušní ľudia sa vždy vyznačovali
vysokou schopnosťou tolerancie na rozdiel od buričstva, fanatizmu a extrému.
Prišla však pandémia a s ňou odchádzajú posledné markantné znaky demokratického antisystému. Demokracia je
totiž podriadenie sa vášní delegovanej
moci. Na Slovensku je to v súčasnosti
naopak, vášne si z občanmi delegovanej väčšinovej moci robia rohožku pred
dvere a utierajú si do nej svoje zablatené
bagandže z tak obľúbenej poľnej výbavy.
Prestávajú platiť pravidlá, aj tie, ktoré
platili vždy a ani len nevstupujú do platnosti pravidlá, ktoré prijíma každá demokracia v čase svojho ohrozenia. A ak aj
náhodou delegovaná moc nejaké vyhlá-

si, okamžite sa stane predmetom výsmechu a očividnej ignorancie. Sme v jasnej
fáze zlyhávania demokracie. Ak zlyháva
človeku organizmus, príbuzní ho zavezú
k lekárom a tí stanovia diagnózu s cieľom navrátiť jeho zdravie do pôvodného
stavu. Ešte som nevidel lekára, ktorý by
v takej situácii do rán vkladal ložiská
baktérií a občas niekde ešte nejakú novú
vytvoril. Vlastne, videl. Počul. Nedávno.
Lebo naša demokracia zlyháva, zlyhávajú jej normy a princípi a niekto si myslí,
že my, čo sme moc delegovali, sa s tým ticho zmierime. Omyl, vážení extrémisti a
anarchisti, hlboký omyl. Demokracia má
prostriedky, ako sa navrátiť do normálu. V zákonoch, v ústave, v mocenských
zložkách, v orgánoch činných v trestnom
konaní a v súdnictve. Je najvyšší čas, aby
ich začala uplatňovať.
„Demokracia je umenie držať pravidlá na uzde, aby nás nemuseli držať na uzde iní.“
— Georges Clemenceau
francúzsky politik 1841 1929.
Treba sa nám vrátiť
pár krokov späť, ibaže neviem - koľko!
Všetko dobré -

79-246

Ani vo sne by ma nenapadlo na jeseň
roku 1989, ako účastníkovi demonštrácií na plných námestiach, že po
tridsiatich rokoch budem rozmýšľať o
zlyhávajúcej demokracii.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prehľad nových
protipandemických opatrení

Kedy majú rodičia nárok
na OČR po 1. septembri?

V obchodoch a obchodných domoch sú od bude desať štvorcových metrov na zákazní1. októbra povinné rúška, dvojmetrové od- ka. Otvorené budú môcť byť iba prevádzky
stupy a dezinfekcia rúk v súvislosti s pan- verejného stravovania, kde sa sedí. Prepočet
démiou nového koronavírusu.
zákazníkov na obchodný dom sa bude robiť
na základe prepočtu zákazníkov jednotlivých
Povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri opäť prevádzok.
vstupuje do platnosti. Nosiť sa však bude v
Prevádzkový čas stravovacích zariadení
prípade, ak rozstupy medzi ľuďmi budú men- bude od 6.00 do 22.00 h. Povolený bude predaj
šie ako dva metre, ak nepochádzajú z jednej jedla cez okienko a jeho rozvoz nonstop.
domácnosti. V interiéri, ak nejde o domácnosť,
Vysoké školy by mali zabezpečiť dištančnú
sú rúška povinné všade.
formu štúdia a odchod študentov z internátov.
Školáci a študenti druhého stupňa základDomovy sociálnych služieb a nemocnice
ných škôl a na stredných školách budú musieť by mali zakázať návštevy s výnimkou ľudí v
paliatívnej starostlivosti a v kritickom stave.
aj naďalej nosiť rúška.
Nosenie rúška by malo byť samozrejmosťou aj v reštaurácii s výnimkou jedenia a pitia.
Obmedzuje sa aj počet osôb na prevádzku. Platiť bude desať štvorcových metrov na
zákazníka. Opatrenia by mali kontrolovať zamestnanci obchodu či obchodného domu pri
vstupe.
Hromadné podujatia budú od októbra zakázané. Výnimkou budú obrady sobášov, pohrebov, krstov, zasadnutí orgánov verejnej moci,
či podujatia, kde budú všetci negatívne otestovaní, ktorých test nebude starší ako 12 hodín.
Zastavujú sa športové, kultúrne či firemné podujatia, ale aj omše. Organizovanie rodinných osláv sa neodporúča.
V prípade konania podujatia musí byť splnená aj podmienka, že musí byť hygienikom nahlásené najmenej 48 hodín pred jeho konaním.
V obchodoch a obchodných domoch bude
» red
od 1. októbra obmedzený počet osôb. Platiť

V súvislosti so začiatkom školského
roka a s aktuálnou pandemickou
situáciou najmä rodičov zaujíma,
ako majú postupovať pri prípadných žiadostiach o dávky ošetrovné (OČR), či môžu zostať s dieťaťom
doma a čerpať dávku OČR z vlastného rozhodnutia (bez potvrdenia lekára), ak majú obavy, že sa ich dieťa
v škôlke alebo škole nakazí.
V prípade detí, ktoré sú školopovinné, t. j. sú žiakmi škôl, rodič nemôže
od septembra svojvoľne nechať dieťa
doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko
by tým porušil školský zákon. Režim
prerušenia vyučovania v triedach škôl,
t. j. uzatvorenia týchto častí škôl, od 1.
9. 2020 nanovo upravilo rozhodnutie
ministra školstva. Nárok na pandemické OČR preto majú iba tie oprávnené
osoby, ktoré sa starajú o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo
nepriaznivým zdravotným stavom),
ktorých trieda bola uzatvorená riaditeľom školy v súlade s pripravovaným
rozhodnutím ministra školstva. Ak
však rodič dieťaťa bude ošetrovať choré
dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav
a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil potrebu ošetrovania, aj od 1. 9. 2020 má
nárok na pandemické OČR.
Rovnaká situácia pri starostlivosti
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nastala od 23. 9. 2020 aj v prípade detí,
ktoré navštevujú materskú školu. Podľa novely zákona o sociálnom poistení
účinnej od tohto dňa má rodič dieťaťa,
ktoré navštevuje materskú školu, nárok
na pandemické ošetrovné už iba v prípade, ak materskú školu uzatvorili na
základe rozhodnutia príslušného orgánu. Na rozdiel od situácie, ktorá krátko
platila po 1. septembri 2020, už nie je
možné poberať ošetrovné vtedy, ak sa
rodič rozhodne nedať dieťa do materskej školy pre obavy z koronavírusu.
Nárok na pandemickú OČR však budú
mať rodičia naďalej vtedy, ak budú
škôlky/školy alebo ich konkrétne triedy uzatvorené na základe rozhodnutia
príslušného orgánu.
Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorý bol 23. septembra
2020 publikovaný v Zbierke zákonov
SR po jeho podpise prezidentkou Slovenskej republiky.
Novela prináša aj zmenu v doterajšom systéme overovania podmienok
nároku na pandemické ošetrovné. Príslušný okresný úrad bude po novom
poskytovať Sociálnej poisťovni informácie len o tých deťoch, ktoré sa nezúčastňujú na výchovno-vzdelávacom
procese. Doteraz to bolo naopak – úrady nahlasovali zoznamy detí, ktoré do
školy/škôlky chodili.

» Zdroj: SP

bývanie

SPIšsko

5

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

0950 266 604
88-0021

5. októbra 1962
Slovenská firma

BEZ DEMONTÁŽE!

t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

94-00132

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

vo Veľkej Británii vyšiel prvý hit skupiny The Beatles „Love Me Do“.

43-0037-6

OBNOVA STRIECH

Výročia a udalosti

33-0073

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

9. októbra 2012

Výročia a udalosti

sa narodil Elo Romančík, významný slovenský herec (* 1922)

8. októbra 1970

Výročia a udalosti

získal Alexandr Isajevič Solženicyn Nobelovu cenu za literatúru.
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OD PONDELKA 5. 10.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

CHLADENÉ

40 g

-31%
0.19

0

13

ì¨ÙÀÙÏĒ
• rôzne druhy

(100 g = 0,33)

cena za 1 kg

-40%

Nutella

5.39

600 g

-33%

Kuracie prsné rezne

5.99*

3

99

3

19

(1 kg = 6,65)
CHLADENÉ

]ØàúÙàĊē
Ìà¸ÿïú
• rôzne druhy

145 g

-35%

cena za 1 kg

0.39*

0

25

-16%

1,5 l

-34%

(100 g = 0,17)

5.99

0.44

CÀÙ¨ïÒÙĊà¤
• jemne sýtená/sýtená

0

29

ïĊ àĊ©óú¨½Ùà
• bez kost�, v celku

4

99

(1 l = 0,19)

kg

-41%

5 kg balenie

1.29

0

75

Banány

YÿęàĊ©ė¨ØÀÏĒ

• var�ý typ B – pr�lohové

1

79
(1 kg = 0,36)

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƍƍıƔıƍƋƍƋı
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƐıƌƋı¤àƌƌıƌƋıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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SPIšsko

TENTO TÝŽDEŇ7

OD PONDELKA

CHLADENÉ

DO NEDELE

úǯØ¨Ò

• rôzne druhy

5. 10. - 11. 10.

12 x 100 g
1 200 g

2

99
(1 kg = 2,49)

4 x 120 g

zrejúca
ƒƆúēę¤ÜàĊ

480 g

Camembert
• 4 kusy

Gél
na pranie

• rôzne druhy
• v ponuke
aj Prášok
na pranie
7 kg za 9,99 €

(1 kg = 6,23)

200 g

-25%
1.59

100 praní

1

19

5l

9

2

99

99

Gouda

• st�úhaná

(100 g = 0,60)

(1 pranie = 0,10/
1 l = 2,00)

40 %
alkoholu

0,7 l

Supercena
750 ml

1

99
(1 l = 2,65)

;ï©ØàĊē Àóúǯ
• rôzne druhy

-29%

-31%
1.39

0

95

Kelt 10°

(1 l = 0,63)

7.69*

5

39
(1 l = 7,70)

]ìÀõóÏàïàĊÀ Ï

• svetlé výčapné pivo

0,75 l

-43%
6.69*

3

79

Hubert de Luxe
• doux/rosé

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƍƍıƔıƍƋƍƋı
... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƐıƌƋı¤àƌƌıƌƋıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı

SN20-40 strana-

(1 l = 5,05)

7

33-0072
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ZDRAVIE
zdravie,
píšete nám
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Myslite na dostatočný príjem vitamínov

Podporou imunity proti koronavírusu

Ľudí s ochorením na koronavírus
na Slovensku každým dňom pribúda. Odborníci neustále zdôrazňujú, že v tomto prípade zohráva
dôležitú úlohu dobrá imunita.

Obranyschopnosť organizmu môžete
podporiť zvýšeným príjmom vitamínov
A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny
B – komplexu. Získate ich konzumáciou dostatočného množstva čerstvej
zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín.
Zabúdať by ste nemali ani na doplnenie
prvkov ako sú zinok (Zn), meď (Cu) a selén (Se). Potrebné je však zvýšiť aj obsah
vitamínu D, ktorý nám okrem slnka vedia poskytnúť aj morské ryby, vajcia či
mliečne výrobky.

Jablká jedzte každý deň

stvo vitamínu C, provitamín vitamínu
A a vitamíny E, K, B1, B2. Okrem toho
je plná minerálov ako vápnik, horčík,
železo. Bohatá je tiež na soli kyseliny
fosforečnej, glykozidy a enzýmy. Obsahuje aj vlákninu, ktorá pomáha správnemu fungovaniu čriev. Za najzdravšiu
je pritom považovaná kvasená kapusta.
Baktérie kyseliny mliečnej, ktoré vznikajú pri kvasení podporujú látkovú
premenu, zlepšujú črevnú flóru, a tým
zvyšujú odolnosť imunitného systému
proti vírusom či infekciám.

Paprika upevní zdravie

Paprika obsahuje najmä vitamíny B,
C a K a tiež minerálne látky, ako je vápnik, draslík, železo a horčík. Vitamínu
C je v nej dokonca viac ako v citrónoch.

Prísun veľmi prospešných vitamínov
si zabezpečíte každodennou konzumáciou jabĺk. Obsahujú vitamín A, B1, B2,
B6, B12, C, E, K, kyselinu pantoténovú,
niacín, biotín, kyselinu listovú a cholín,
pričom prevažná časť týchto vitamínov
sa nachádza najmä v šupke. Mimoriadne bohaté sú jablká nielen na vitamíny,
ale aj stopové prvky. Majú vysoký obsah
draslíka a obsahujú až 30 % vlákniny.

Ryby aspoň dvakrát do týždňa

Kapusta je liek

Hliva ustricovitá podporí imunitu

Kapusta obsahuje obrovské množ-

Ryby by sme si mali podľa odborníkov zaradiť na náš jedálny lístok aspoň
dvakrát do týždňa, pretože sú bohatým
zdrojom vitamínov A a D. Vitamín D sa
nachádza najmä v morských rybách
a vitamín A obsahujú aj sladkovodné ryby, pričom najviac úhor, kapor a
pstruh. Ryby sú však aj významným
zdrojom minerálnych látok.
Táto drevokazná huba zohráva dôle-

Ako postupovať v prípade ochorenia
Objednanie na opakované testy (reV prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronaví- testy) na COVID-19 je potrebné dohodrusu) a vyskytli sa u vás príznaky ako núť s Regionálnym úradom verejného
napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýcha- zdravotníctva.
vičnosť, horúčka, ministerstvo zdraMobilné odbery pre imobilných
viotníctva odporúča nasledujúci po- pacientov budú vykonané v domácom
stup.
prostredí pacienta. Je potrebné o ne požiadať.
Pred vyšetrením na COVID-19 (výV prvom rade výlučne telefonicky
kontaktujte svojho ošetrujúceho leká- ter z hrdla a nosa) je potrebné dodrra alebo operačné stredisko a infor- žať tieto zásady - príďte nalačno a bez
mujte ich o svojom zdravotnom stave. predchádzajúceho použitia kloktadiel,
Nechoďte priamo do ambulancie vše- zubnej pasty alebo iných dezinfekcií,
obecného lekára alebo do nemocnice pred výterom nefajčite. Pred výterom
z dôvodu možného šírenia nákazy, si úplne vyprázdnite nos a vykašlite
následne po konzultácii s lekárom, po- sa. V prípade smädu je povolené pitie
stupujte podľa telefonických pokynov, nechladenej čistej vody. Na odberové
Každý, kto má príznaky alebo po- miesto je potrebné prísť osobným vodozrenie na ochorenie, môže požiadať zidlom. Test na COVID-19 a následná
o vyšetrenie formou elektronického karanténa je povinná pre všetkých paformuláru.
sažierov vo vozidle.
Ak prichádzate na Slovensko a
V súčasnosti sú zriadené a fungujú
niekedy počas posledných 14-dní pred odberové miesta vo všetkých krajských
príchodom ste navštívili krajínu ne- mestách.
nachádzajúcu sa na zozname menej
rizikových krajín, musíte sa okamžite
presunúť do domácej izolácie, nahlásiť
svoj návrat na Slovensko Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a
najskôr v piaty deň od príchodu absolvovať test na ochorenie COVID19.
Povinné testy na ochorenie COVID-19,
t.j. testy po návrate z rizikových krajín,
sú zadarmo. Samoplatcovia žiadajú o
vyšetrenie na COVID-19 cez súkromné
laboratóriá.
» Zdroj: MZ SR

autor foto b1-foto pixabay

Doprajte si čerstvú zeleninu a ovocie.
žitú úlohu pri podpore našej imunity.
Obsahuje vitamíny skupiny B, C, D a K.
No nájdeme v nej aj nenasýtené mastné
kyseliny, steroly, proteíny a vlákninu.
Bohatá je tiež na stopové prvky selén,
železo, zinok, meď, sodík, chróm a jód.
Najvýznamnejšími látkami v nej obsiahnuté sú betaglukány.

Bylinkové čaje

Doplniť dôležité vitamíny a podporiť
imunitu pomôžu tiež bylinkové čaje,
ktoré si môžete prisladiť lyžičkou medu.
Siahnuť by ste mali v tomto období
najmä po rakytníku či šípkach, ktoré
sú vyzbrojené veľkým množstvom vitamínu C. Zabudnúť však netreba ani na

echinaceu.

Pohyb a pobyt
na čerstvom vzduchu

Podľa odborníkov je nutné dbať aj
na pitný režim a piť pravidelne. Okrem
čistej vody sa hodí striedať tiež rôzne minerálky a bylinkové čaje. Na posilnenie
celkovej odolnosti organizmu odporúčajú udržiavať sa v dobrej fyzickej kondícii v podobe cvičenia a každodenného
pobytu na čerstvom vzduchu. Vhodné
je chodiť na krátke prechádzky, beh,
či cyklistiku, ale rozhodne nie na frekventované miesta. Imunitu podporíte aj
dostatkom spánku a otužovaním.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Prečo je
v našom meste toľko nakazených?
Prišlo nám do redakcie viacero korektných mailov, v ktorých čitatelia prosili
o to, aby sme s pomocou regionálnych
úradov verejného zdravotníctva vysvetlili, prečo je v tom - ktorom meste
viac nákaz, ako v inom.
Vážení čiitatelia, iste pochopíte, že
v súčasnej situácii by bolo z našej strany mediálne nezodpovedné zaťažovať
pracovníkov úradov verejného zdravia
akýmikoľvek otázkami, majú svojej
práce vyše hlavy, sú na hranici svojich
vedeckých, technických i ľudských
kapacít, aby urobili všetko pre to, aby
sa nákaza šírila pomalšie, ako sa teraz
šíri. My im z redakcie môžeme ajkurát
takto verejne poďakovať a ďalej s obdivom sledovať ich prácu. REGIONPRESS
sa zaraďuje medzi tie redakcie, ktoré
aktívne zverejňujú relevantné informácie o ochrane zdravia z pohľadu autoritatívnych inštitúcií, ale nechávajú
ich zároveň robiť to, čo im (a nám) teraz
robiť treba najviac.
Príčin, prečo je v niektorých mestách nákazovosť väčšia ako v iných,
je veľa. V prvom rade je to geografická
poloha, ide o to, či sú to mestá tranzitné, alebo dokonca pohraničné, svoju
úlohu zohráva aj koncentrácia väčších
fabrík v regióne, mobilita pracovnej
sily, spádovosť z pohľadu zdravotnej
starostlivosti.
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Je tu však aj ďalší aspekt, ktorý sa
začína prejavovať ako symptomatický - všetci vieme o tom, aká dôležitá je
zodpovednosť. Ohľaduplnosť a spolupatričnosť. Máme však na Slovensku
politické trendy a ich zástancov, ktorí
odmietajú prevenciu napríklad v podobe rúšok. Je preto logické, že tam, kde je
zastúpenie priaznivcov takýchto postojov vyššie, je znížená miera prevencie,
zvýšená nákazovosť a tak ďalej.
Je zrejme načase, aby sa zverejnila
aj takáto porovnávacia štatistika.
Nám z redakcie nezostáva nič iné,
ako apelovať na zodpovednosť, empatiu a pri istej miere osobnej pokory
aj za cenu zníženia svojho osobného
štandardu na ohľaduplnosť voči svojmu okoliu aj tým, že využijeme všetky
dostupné prostriedky bežnej prevencie
pred šírením nákazy.

» red

služby, bývanie
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0908 995 976 | 0905 794 067

0948 300 988

AK&,$1$%(=3(ÿ12671e'9(5(+,6(&
Neváhajte, platí do v\SUHGDQLD]iVRE

0cm

=8
šírka dverí
priechodná

ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

pôvodná cena

- 20 €

KOVANIE

- 20 €

MONTÉæ

> strojRYÁĆLstenie
zadechtovaných
komínov
> fasádne komíny
!ĆLstenie a kontrola
komínov

420,00 €

0905 279 418

cena po zĺave s montáçou

NAJVÝ+ODNEJŠIE CENY PODLÁ+ A INTERIeROVÝC+ DVERÍ V REGIÓNE

obhliadka ZDARMA

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

6. októbra 1944

34-0007-1

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR
Otvorené:
Po-Pia: 9-17

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
Erimont s.r.o., LXĆLYQ¹15

AKCIA 250€

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

od 7,00 hod do 17,00 hod

0905 279 418, Michal HudáĆ

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

.ontaktujte nás v pracovných dČRFh

PREDAJ
PALIVOVÉHO
DREVA

Výročia a udalosti

sa uskutočnil prechod hranice vtedajšieho
Československa jednotkami 1. československého armádneho zboru počas Karpatsko-Duklianskej operácie.

7. októbra 1950

si Čína pripojila Tibet.
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Kontakt: 0905 234 929

79-0003

'
+,6(&75(1
20 DEKOROV

.20¥12V

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
> frézRYDQLHDYOR{kovanie
komínov

99-0004-19

KÁT
DIGITÁLNE KU

F R É ZO VA N I E a
9 / 2 n . 2 VA N I E

460,00 €

NOVINK$ KO

61-0246

STROJOVÉ
POTERY

NAJPREDÁVANEJŠIE BEZPEÿNOSTNe DVERE

99-0014-1

SPIšsko

rozhovor pre regionpress

Najčítanejšie regionálne noviny

PODE� SA
A POMÔŽ

WWW.SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST.SK
WWW
SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST SK

DARUJTE TRVANLIVÉ
O
POTRAVINY ZO SVOJH
NÁKUPU A MY ICH
V K AŽDOM MESTE
VENUJEME T ÝM,
KTORÍ TO NAJVIAC
POTREBUJÚ.

AKO NA TO?

PO ZAPLATENÍ SVOJHO NÁKUPU
sem môžete vloži� vybrané
tvanlivé potaviny.

TAKTO PODAROVA� JE MOŽNÉ všetok suchý
a tvanlivý tovar, napr. cestoviny, konzervy,
stukoviny, múku, olej, cukor, tvanlivé mlieko
a podobne.
NEVHODNÉ POTRAVINY na darovanie
sú napr. ovocie, zelenina, mäso, mlie�ne výrobky
alebo vajcia, �erstvý chlieb a pe�ivo.
NAPLNENÝ KÔŠ bude v každom meste,
kde Lidl pôsobí, odteraz pomáha�
vybraným organizáciám, ktoré
sa starajú o pomoc pre �udí v núdzi.

ZBIERKA POTRAVÍN
SA ZA�ÍNA OD 1. 10. 2020
A BUDE PREBIEHA�
PO�AS CELÉHO ROKA
VO VŠETKÝCH
PREDAJNIACH LIDL.

�AKUJEME,

ŽE POMÁHATE SPOLU S NAMI!
33-0072
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služby, zamestnanie

SPIšsko

DEZINFEKCIA VOZIDLA

ULTRAZVUKOM
YDPH

3RXŀ¯
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S
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REKUPERÁCIA

ŠETRENIE PRI VYKUROVANÍ
RODINNÉHO DOMU / BYTU

5HNXSHUDÏQ« V\VW«P\ VD SRXŀ¯YDM¼ QD ]Q¯ŀHQLH VSRWUHE\
HQHUJLHDGHQQ¼VWDELOL]£FLXWHSORW\YRYQ¼WUL
5HNXSHU£FLDP£RNUHPUHNXSHU£FLHWHSODDMPQRKRÑDOģ¯FK
Y¿KRG]DEH]SHÏHQLHÏHUVWY«KRY]GXFKX]Q¯ŀHQLHYOKNRVWL
YRYQ¼WULEXGRY\EH]NRQGHQ]£FLHYRNQ£FKEH]DOHUJ«QRY
KP\]X PXFK\NRP£UH RGVWU£QHQLHWYRUE\K¼EDSOHVQ¯

NÁVRH ƒ DODÁVKA ƒ 0217Ŀƒ SERVIS
  






 

 

UltrazvukovRXÏLVWLÏkRXVSRĀDKOLvo

]QLÏ¯PHDŀ99,9 % Y¯UXVRY

EDNW«UL¯VSµUDSOHVQ¯YLQWHUL«UL
a kOLPaWL]£FL¯v£ģKRDXWD

0911 856 693



d-t@d-t.sk



www.d-t.sk

92-0015

OBJEDNÁVKY A INFORMÁCIE NA:


Výročia a udalosti
začala vo Viedni premávať prvá konská
električka.

0918 623 064

TTT HLKPQORHQBO @W

Pracuj v Hradci Králové

87-0013

4. októbra 1865

www.zakutansky.sk

ààELAFKLSiàWJBKVààO>KKià àABKKià àKLȵKi
ààELAFKLSiàWJBKVàO>KKià àKLȵKi
àAIELAL?ȚàMOȚ@>
àQȢȇABKKiàWȚILEV
àSȢMI>QVàK>ȵ>P
àR?VQLS>KFBà
àààW>?BWMBȵBKi

+420 603 450 207

personal

35È&$,+1('
SUH9RGLþRY9=9

¼

QiVWXSQê%2186
VOLAJ IHNED:
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

Bratislava  MZDA od 1.000€ ]DEH]SHþHQp8%<729$1,(âNROtPHQD9=9='$50$

0905 719 139

34-0125-2

E U RO

INZERCIA

Personálna & pracovná agentúra

Personálna & pracovná agentúra

-LAJFBKHLRàGBàRHLKȵBKiàJFKFJȚIKBàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB
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STROJOVÉ

OMIETKY - POTERY
CENOVO DOSTUPNÉ
IDEÁLNE a RÝCHLE
RIEŠENIE PRE VÁS
Mobil: 0951 262 644 I Email: martin@zakutansky.sk

61_0128

à(ȴàELA àMLàW>MO>@LS>Kȝ

85-0689

OPERÁTOR VÝROBY

politická inzercia
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Prijmeme nových zamestnancov
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- zastavíme zrážky zo mzdy

 


  %    

  %  )'    

0948 152 149
0908 984 147

Viac info
��������������������

0800 500 091

85-0603




- zastavíme dražby

66-0191
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����������������
�����������������
�����������

- oddĺženie úverov

     %
    " !

52- 0105

Strechy v objatí s prírodou
Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!
Viac info na webe:
www.blachotrapez.sk | www.chcemepomahat.sk
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10-0075



OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
����������
A INÉ

