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POPRADSKO
KEŽMARSKO

Č. 47 / 20. NOVEMBER 2020 / 24. ROČNÍK

0907 164 619

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

Hľadáme ELEKTRIKÁROV
- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  
+ 8€ netto za odpracovaný deň
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NA  OBHLIADKE  ZISTÍM  AKÉ  TESNENIE  POTREBUJETE

www.oknorenova.skViac info a objednávky:
0902 111 773 • 0917 148 458

Pavol Juščák
Hrabušice 32

PLASTOVÉ AJ EUROOKNÁ

OBHLIADKA S TERMOKAMEROU ZDARMA

ROZUMNÉ CENY

REFERENCIE

SPOKOJNOSŤ
AKCIA

DO KONCA
NOVEMBRA
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PRENÁJOM
LEŠENIA

a STROPNÉHO
DEBNENIA

info: 0902 607 375

VÝSTAVBA RD na kľúč
REKONŠTRUKCIE
rod. domov, bytov,

bytových jadier, a iné
stavebné činnosti ...

ZATEPĽOVANIE
info: 0902 60 73 75
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SKLENNÍKY
DO VAŠEJ ZÁHRADY
info: 052/ 776 39 40

0907 909 473

99
-0

00
3-

4

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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STROJOVÉ
OMIETKY 
• sadrové
• vápennocementové
0948 451 543
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ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
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www.antolakwylewki.pl
+48 601 854 483
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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:
• funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
• povahu a príčinu Vášho ochorenia
   bolestí, alergií, skrytých chorôb
• prítomnosť cudzorodých organizmov
• okamžite rieši zdravotné problémy,
   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

Maliarske práce
kvalitne

rýchlo

za dobrú
cenu

0905 585 701

cenník maliarskych prác na   www.pulzar.sk
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SERVIS 
OKIEN A DVERÍ

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

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

www.oprava-servis-okien.sk
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Obhliadka TERMOKAMEROU

SZČO, ekonomické,
podnik. a organizačné
poradenstvo, 
vedenie účtovníctva
podvojného,
a jednoduchého, 
práca a mzdy
komplet účtovanie,
administratíva,
reporty a hlásenia

0903 606 210

Ing. Sláviková Anna
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Stavebná spoločnosť ponúka 

» rekonštrukcie bytov 
» ECO-stavby (nízko energetické domy)
» stavby na kľúč 
» stavby rod. domov
» zateplovacie práce
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 Profesionálny prístup a precízna práca

je naším krédom 0918 593 240
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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
Kežmarok

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)

Ako pijavice

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Moc neskutočne chutí. Niektorí sa 
jej nemôžu dojesť. Lenže – nekon-
trolované prejedanie sa dosť ochro-
muje činnosť mozgu.

Na druhej strane, sú aj takí, ktorí 
ho zas až tak bystrý nemajú ani v lač-
nom stave. V zásade však platí, že v 
stave presýtenosti sa mozgu nedostáva 
až tak veľa krvi a najmä kyslíku v nej. 
Krásny príklad máme v posledných 
dňoch za oceánom. Tam sa manželský 
pár Trumpovcov tak opil mocou, že v 
žiadnom prípade si neuzná, že splno-
mocnenie na výkon moci od voličov 
už dávno stratil. Žije v presvedčení, že 
moc je jeho, je jej vlastníkom, správ-
com, vykonávateľom. A ešte k tomu 
nikým a ničím neobmedzený. Ani len 
časom.

Pijavice sú v podstate (už na po-
hľad) nie celkom „apetitlich“ živočíchy. 
Prisajú sa a žijú si. Ale lapiduchovia už 
dávno zistili, že popri tom majú aj jed-
nu dobrú vlastnosť – keďže sú nenažra-
né a vysávajú čo im sily stačia, občas 
vysajú aj to zlé, čo sa v organizme člo-
veka nachádza.

V politike je to podobné. Pijavice 
nášho štátu, ktorých sú teraz plné titul-
ky médií, vysali z jeho občanov aj ne-

všímavosť, nepozornosť, ľahostajnosť. 
To by si mali všimnúť najmä súčasní 
„mocní“. Lebo história, ak sa z nej ne-
poučíme, sa rada zvykne opakovať.

Prisať sa na moc a zabudnúť na os-
tatných, dokonca aj na tých, ktorí k nej 
pomáhali. To je také – no – dosť nízke, 
ak nie hlavne smutné. Opiť sa tou mo-
cou, prestať uvažovať a robiť už len to 
a tak, aby sa tá moc nijak neoslabila. 
Používať na jej udržanie metódy, kto-
ré sa často pohybujú nielen na hrane 
etiky, morálky a empatie, ale už aj zá-
kona, nehovoriac o slušných mravoch. 
Je smutné, že to platí pre takmer každú 
moc a nielen na Slovensku. Výnimky 
sú voličmi nepochopenou raritou. Vý-
nimky sa totiž považujú za slabochov. 
Dokonca aj moc samotná podlieha 
strachu z toho, že by mohla pôsobiť 
slabošsky, ak by sa správala slušne, 
korektne, chápavo, povzbu-
dzujúco a nie zastrašova-
la, vydierala nútila...

„Prístup k moci by 
mal byť zakázaný tým, 
ktorí ju milujú.“ Myslel 
si  Platón. 

Pekný týždeň, 
vážení čitatelia
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Prijmeme 
predavačku 

do predajne odevov
v Poprade

 (možnosť aj dôchodkyňu) 
mzda 580 € brutto + prémie

0908 120 859
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KLAMPIARSKE
POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

0907 940 920

PONUKA PRÁCE V ČR

OBSLUHA VZV
SUPER PLATOVÉ PODMIENKY 
S UBYTOVANÍM
VEĽMI DOBRÁ PRÁCA 
V MESTE BRANDYS NAD LABEM

0800 500 091BEZPLATNÁ LINKA
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ZABEZPEČÍME A ZAPLATÍME VÁM 

COVID  TEST

0908 512 443 | www.bahernikmbe.sk
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ELEKTROMONTÁŽE

BEŽNÁ CENA 30€
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» 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 !

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

0917 682 729
AKCIA 10€

VYKONÁVA PROFESIONÁL S VYŠE 12 r. SKÚSENOSŤAMI V OBLASTI
BIO-DIAGNOSTIKY A PRÍRODNEJ LIEČBY TELA V SR aj V ZAHRANIČÍ

BIO DIAGNOSTIKA
VYŠETRENIE CELÉHO TELA

0948 081 256
KONTAKT:
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vonkajšie/vnútorné
ŽALÚZIE

ROLETKY

ŠIROKÁ
PONUKA
PRODUKTOV

ŠPIČKOVÉ
KOMPONENTY

KVALITNÉ
PREVEDENIE

VÝHODNÉ
CENY

MARKÍZY

SIEŤKY

ZAMERANIE

A PONUKA

ZADARMO
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00948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

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

• komplexné stavebné práce
• stavby na kľúč • rekonštrukcie 

e-mail: sikerssvit@sikerssvit.sk

• komplexné stavebné práce
• stavby na kľúč • rekonštrukcie 

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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Výmene letných za zimné sa urči-
te nevyhneme, najmä, ak žijeme a 
pracujeme vo vyšších nadmorských 
polohách a často jazdíme bez mož-
nosti rozhodnúť sa - „dnes nejdem 
nikam“.

„Ak sa na vozovke nachádza súvis-
lá snehová vrstva, ľad alebo námraza, 
vodič motorového vozidla kategórie M1 
a N1 môže také vozidlo použiť v cest-
nej premávke, len ak je toto vozidlo na 
všetkých nápravách vybavené zimný-
mi pneumatikami s označením „M+S“, 
„M.S.“ alebo „M & S“; motorové vozidlá 
kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vy-
bavené takými pneumatikami aspoň 
na jednej z hnacích náprav v čase od 15. 
novembra do 31. marca.“

Platí, že zimné pneumatiky by ste 
mali nasadiť 15. novembra a ponechať 
ich na vašom vozidle do konca marca. 
Zároveň musí byť vozovka pokrytá 
súvislou vrstvou snehu alebo ľadu. 
Navyše tieto pneumatiky by mali mať 
minimálnu hĺbku dezénu 3 milimetre.

Ak tento zákon porušíte, hrozí vám 
pokuta do výšky 60 eur ako fyzickej 
osobe, až 3500 eur ako podnikateľovi 
alebo právnickej osobe. Pokutu 60 eur 
môžete dostať aj za nedodržanie hĺb-
ky dezénu . Polícia vás navyše môže 
požiadať, aby ste odstavili vozidlo a 
budete musieť preplatiť náklady na od-
ťahovú službu.

Keďže zákon hovorí o súvislej vrs-

tve snehu, letné pneumatiky ešte mô-
žete teoreticky používať, aj keď mierne 
nasneží. V rámci svojej bezpečnosti a 
bezpečnosti ostatných účastníkov pre-
mávky by ste mali výmenu zvážiť pri 
prvom zhoršení počasia. Zimné pneu-
matiky majú členitejší dezén s malými 
lamelami, a vďaka tomu auto lepšie 
drží na zasneženom povrchu. Zmes, 
ktorá je použitá v letných pneumati-
kách v nižších teplotách stvrdne, a 
pneumatiky sa tak rýchlo dostávajú 
do šmyku. Navyše brzdná dráha na 
mokrej vozovke je potom až o 31 metrov 
dlhšia.V našich podmienkach by ste 
mali výmenu zvážiť, keď teplota začne 
klesať pod 10 stupňov. Nezabudnite 
skontrolovať hĺbku dezénu a takisto je 
dobré používať pneumatiky maximál-
ne päť sezón. 

Na zimné pneumatiky je najvyšší čas

» red

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 vorenia novej autoškoly,

pre limitovaný počet uchádzačov

rýchlokurz za cenu bežného kurzu

AKCIA na NOVEMBER!

Najnovšia
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Pred týždňom sa zrazu všetko zme-
nilo. Najprv to vyzeralo tak, že ešte 
aj počas Vianoc budeme sedieť v do-
mácom väzení a na polnočnú bude-
me smieť iba ak čučať do televízora, 
zrazu bolo všetko inak.

Milí čitatelia, možno aj v čase, keď 
čítate túto informáciu, je zas všetko 
inak, zmeny nabrali také tempo, že sa 
všetko mení niekedy aj dvakrát za deň. 
V každom prípade však uverejňujeme 
tie fakty, ktoré platili v čase našej uzá-
vierky.

Múzeá, galérie a knižnice sa náv-
števníkom opäť otvoria v stredu 18. no-
vembra 2020. Keďže sa na ne vzťahujú 
opatrenia Úradu verejného zdravotníc-
tva platné pre prevádzky, tak platí, že 
počet ich návštevníkov v jednom oka-
mihu nesmie presiahnuť koncentráciu 
jeden návštevník na 15 m2.

Kostoly, divadlá, kiná, fitness a 
plavárne by mali byť od pondelka otvo-
rené, ale s obmedzenou kapacitou. Roz-
behnú sa aj nižšie ligové súťaže v hokeji 
a futbale. Nápady premiéra Igora Mato-
viča odsúhlasila pandemická komisia. 
Opozícia žiadala, aby bol zrušený aj 
zákaz zhromažďovania a aby dostali 
možnosť otvoriť aj ďalšie prevádzky. 
Najmä – reálnu ekonomickú možnosť. 
Ťažko si totiž predstaviť, že napríklad 
plavárne uživí šesť návštevníkov za 
dve hodiny.

Kostoly, divadlá a kiná majú byť 

otvorené s polovičnou kapacitou, fit-
ness a plavárne – už sme spomenuli -  
sú pre šiestich ľudí. Hrať sa má Sloven-
ská hokejová liga a 1. futbalová liga, 
zatiaľ bez divákov, ohlásil premiér na 
sociálnej sieti.

Konferencia biskupov Slovenska 
uvítala správu o otvorení kostolov. 
„Ak sa to potvrdí, budeme veľmi radi, 
že dôjde k čiastočnému uvoľneniu. Pre 
veriacich je v náročných časoch naozaj 
dôležitá možnosť prijímať sviatosti pre 
duchovnú posilu,“ reagoval hovorca 
KBS Martin Kramara. Doplnil, že v 
platnosti ostane dišpenz od povinnosti 
účasti na bohoslužbách i výzva pre se-
niorov, chorých a rizikové skupiny, aby 
s návštevami bohoslužieb počkali. Vy-
dané bude podľa jeho slov aj dôrazné 
upozornenie pre kňazov a veriacich, že 
stále platia prísne hygienické pravidlá.

Chaos, ale dobre

» red

Vykurovacia sezóna sa naplno rozbie-
ha. Najvyšší čas splniť si povinnosti v 
oblasti bezpečnosti komínov a dymo-
vodov.

Tá je jednoznačná - spoň raz za 12 
mesiacov účinnejšie predchádzať po-
žiarom. Povinnosť sa týka fyzických, 
právnických osôb a podnikateľov. 
Dôvodom je nárast počtu požiarov za 
posledných desať rokov, ktoré súviseli 
s nedostatkami pri prevádzke palivo-
vých spotrebičov a používaní komínov 
a dymovodov. Za nesplnenie tejto po-
vinnosti (okrem prípadných škôd na 
majetku, respektíve, v horšom prípade 
aj na zdraví)hrozí fyzickým osobám 
pokuta do 99 eur, právnickým osobám 
a podnikateľom do 16.596 eur.

Kontrolu komínov osobou s odbor-
nou spôsobilosťou sú právnická osoba 
a fyzická osoba povinné  zabezpečiť 
každoročne. Mnohí sa možno pamätá-
te na časy, keď po čistení komína vydal 
kominár potvrdenku, ktorá bola pre 
vás potvrdením, že kontrola bola vy-
konaná. Dnes to však už nestačí. Vašim 
dokladom je revízna správa, ktorá je 
oveľa podrobnejšia a obsahuje okrem 
iného meno a priezvisko kominára aj 
majiteľov objektu, ďalej popísané ne-
dostatky zistené a odstránené na mies-
te, aj nedostatky, ktorých odstránenie 
bolo dočasne odložené.

Nesmie chýbať ani popis špecifík 
čistenej spalinovej cesty. Opäť mno-

hí majitelia budov nadávajú, že ide o 
zbytočnú byrokraciu, no nie je to tak. 
Vzhľadom k slovenskej povahe sa ne-
môžeme čudovať, že predtým si niek-
torí ľudia často nechali vypísať potvr-
denku, bez toho, aby k nejakej kontrole 
došlo. Stačilo posunúť nenápadnú obá-
ločku do správnych rúk.

Dnes to už takto nefunguje. A je to 
pre dobro všetkých. Ak nemáte vypl-
nenú revíznu správu, poisťovňa sa v 
prípade škôd spôsobených požiarom s 
vami nebude ani len baviť. Ak doklad 
o kontrole stratíme, alebo pri požiari 
zhorí, je možné ho dohľadať u komi-
nára, ktorý by si mal archivovať kópiu. 
Ak zistia hasiči po požiari, že kominár 
prehliadol nejakú závadu, ponesie za 
škody zodpovednosť on. Správa o re-
vízii platí jeden rok odo dňa, kedy sa 
kontrola uskutočnila.

Ak ste náhodou nestihli či zabudli

» red

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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u nás si nemusíte 
vyberať medzi

Brokolica

Kávové kapsuly
Dolce Gusto 
• rôzne druhy

319
-40%

cena za 1 kg

5.39

Kuracie
prsné
rezne

Jubilejná
• rôzne druhy

399
Supercena

(1 kus = 0,25)

16 kusov

119
Supercena

cena za 100 g

Losos divý
• voľne lovený

Označenie MSC zaručuje využitie rybárskych 
metód, pri ktorych sa dbá na trvalo udržateľný
rybolov a sú šetrné k životnému prostrediu.

spracované naspracované naspracované naspracované na

odchované v

Hubert
de Luxe 
• doux/rosé

077

-40%

(1 kg = 3,08)

250 g

1.29**

Tvaroh
hrudkovitý  
• jemný

379
-43%

(1 l = 5,05)

0,75 l

6.69*

069

-46%

(1 kg = 1,38)

500 g balenie

1.29

OD PONDELKA 23. 11.

079

-43%
kg

1.39

Pinova
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OD PONDELKA
23. NOVEMBRA

149
-31%

(1 kg = 3,73)

400 g balenie

2.19

Koktejlové
paradajky

káva

699

Supercena
0,7 l

Jubilejná
• rôzne druhy

129
15 kusov

16 kusov

Gél na pranie 
• rôzne druhy
• v ponuke aj Prací prášok 

7 kg za 9,99 €

999

100 praní

(1 l = 2,00/

5 l

159
-46%

(1 kg = 0,32)

5 kg balenie

2.99

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

40 % 
alkoholu

059

-33%

(1 l = 1,18)

0,5 l

0.89

Radler  
• rôzne druhy

044

-32%

(1 l =  0,88)

0.65

Velkopopovický
Kozel
• svetlé výčapné pivo

099

-50%

(1 kg =  3,30)

300 g

1.99

Vajcia „M“

Konzumné zemiaky neskoré
• var�ý typ B – pr�lohové

balenie
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Počet pozitívne testovaných pacientov 
na Covid-19 na Slovensku každým dňom 
pribúda. Ak aj Vám prišiel pozitívny vý-
sledok testu, nezúfajte. Prinášame rady 
odborníka, ako ochorenie zvládnuť.

Možnosti liečby priblížil a cenné rady 
nám poskytol Milan Kulkovský, primár 
interného oddelenia Nemocnice s polikli-
nikou v Považskej Bystrici.

Podľa jeho slov je možné ľudí s ocho-
rením Covid-19 rozdeliť do troch skupín. 
Prvou z nich sú bezpríznakoví pacienti. 
Druhou skupinou sú mierne príznakoví 
ľudia, teda tí, ktorí ochorenie pociťujú, 
no nemusia byť hospitalizovaní. Tretiu 
skupinu tvoria ťažko príznakoví pacienti, 
ktorých stav vyžaduje hospitalizáciu. „Ak 
ide o prvú skupinu pacientov, u nich lieč-
ba nie je potrebná a je postačujúce zame-
rať sa na podporu imunity. Tretia skupina 
patrí do rúk odborníkov. V prípade ľudí 
patriacich do druhej skupiny, teda tých, 
ktorý sa liečia doma, spočíva liečba pre-
dovšetkým v ovplyvňovaní a zmierňovaní 
príznakov ochorenia,“ objasňuje primár a 
ponúka nasledovné rady:

Horúčka:
Pri nižších teplotách nie je podľa jeho 

slov podávanie antipyretík, teda liekov 
proti horúčke, potrebné. „Po liekoch sia-

hame pri výstupe teploty nad 38°Celzia. V 
doporučených dávkach môžete užívať Pa-
ralen, prípadne Novalgin. Vhodný je tiež 
Ibuprofen, ale pozor by si naň mali dávať 
ľudia s ochorením žalúdka, pretože jeho 
časté používanie môže skončiť krvácajú-
cim vredom. Nezabúdajte ani na “babské 
recepty” a v prípade vysokej horúčky apli-
kujte zábaly,“ odporúča lekár.

Kašeľ:
Ak Vás potrápi kašeľ, ktorý je prevažne 

suchý, dráždivý, siahnuť môžete po voľno-
predajných liekoch. O ich výbere sa po-
raďte s lekárnikom. „Vo všeobecnosti ale 
platí, že zázraky nemôžete čakať okamži-
te,“ prízvukuje odborník.

Podpora imunity
Dôležité je v tomto období podporiť 

imunitu. „Zvýšený príjem vitamínov 
všetkých písmen z vitamínovej abecedy 
neuškodí. V lekárni vám iste poradia pri 
kúpe mnohých imunopodporných pro-
striedkov. Nezabudnite na vitamín C, D a 
tiež selén a zinok,“ pripomína primár.

Dostatok tekutín:
Horúčka, strata chuti, vyšší vek spoje-

ný s absenciou pociťovania smädu môžu 
viesť k dehydratácii organizmu. „Dehy-
dratácia zabíja. Pite veľa tekutín. Vhodná 
je čistá voda, čaje, občas minerálky, po-

lievky, vývary. Starší ľudia smäd nepoci-
ťujú, aby ste si boli istí, že prijali dostatok 
tekutín, nechajte im pri lôžku fľašku a sle-
dujte, či z nej ubúda. Núkajte im tekutiny 
radšej v menších množstvách a častejšie. 
Pomôcť môžu aj fľašky určené pre kojen-
cov, so slamkou,“ radí odborník.

Kľudový režim:
To, čo platí pri chrípke, pomôže podľa 

primára Kulkovského aj pri ochorení Co-
vid-19. „Ochorenie treba vyležať. Uvoľnite 
sa, ľahnite si. Upratovanie, rúbanie dreva 
a všetko ďalšie počká a s nevyhnutnými 
prácami vám iste niekto pomôže. Ak aj 
nie, svet sa nezrúti,“ upozorňuje lekár.

Psychická pohoda:
„Myslite skôr na pozitívne veci, čítajte, 

smejte sa, rozprávajte sa. Žite. Dodržujte 
R-O-R, teda známe rúško - odstup - ruky. Ak 
môžete, podporte tých, ktorých činnosť je 
obmedzená. Ak si to môžete dovoliť, naku-
pujte, pokiaľ je to možné, cez internet. Píšte 
básne, romantické poviedky, nahrávajte 
videá, hovorte vtipy, vymyslite podcasty, 
menej sa venujte správam a politike, viac 
tvorivým činnostiam,“ vyratúva odborník.

Rada na záver
„Ak sa cítite veľmi zle, ťažko sa vám 

dýcha, máte vyčerpávajúce horúčky, ktoré 
nedokážete stlmiť, odovzdajte sa radšej do 
rúk odborníkov. Nie každé vyšetrenie le-
károm a prípadne i na urgentnom príjme 
musí skončiť hospitalizáciou,“ uzatvára 
primár Milan Kulkovský.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Ochorenie vyležte, zvýšte príjem vitamínov, oddychujte, tvorte

Odborník radí ako zvládnuť Covid-19 doma

ZDRAVIENajčítanejšie regionálne noviny

Počas liečby dodržiavajte kľudový režim.                 zdroj foto Engin Akyurt pixabay
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Dnes (15. 11. - pozn. red.) sme za-
znamenali smutný deň, keď počet 
registrovaných infikovaných na 
Slovensku (86 767) prekonal Čínu 
(86 383), v ktorej žije 263 krát viac 
obyvateľov ako na Slovensku. 

Prečo sa oni dokázali zbaviť pan-
démie Covid-19 a my nie? Lebo pocho-
pili, že najlepší spôsob je zbaviť sa jej 
a žiť v zdravej krajine. Samozrejme, že 
sa to dá aj v Európe. Aj my sme boli v 
máji a júni zdravá krajina. Spolu s nami 
aj 10 iných európskych krajín. Potom sa 
to pokazilo, lebo dôležitejší ako zdravie 
a životy obyvateľov bol medzinárod-
ný turizmus a ďalšie zábavky. Teraz 
vidíme, čo nás tento omyl stojí. Áno, 
druhú vlnu sme vôbec nemuseli mať. 
Aj so všetkými dôsledkami, ktoré z 
toho plynú. Poučíme sa a zabojujeme 
o zdravú krajinu, alebo znova rýchlo-
-rýchlo všetko pootvárame a naštartu-
jeme tak tretiu vlnu. Budeme neustále 
žiť v chronicky chorej krajine, alebo po-
slúchneme zdravý rozum a zabojujeme 
za zdravú Európu?

Včera sa 15 ázijských krajín dohodlo 
na zóne voľného obchodu. Predstavuje 
to okolo 2 miliardy ľudí. Na porovnanie, 
Severoatlantická aliancia nemá ani 

polovicu z toho. Tieto ázijské krajiny 
idú cestou zdravých krajín a s Covid-19 
nemajú problém. Zoskupenie disponu-
je novými technológiami a vynakladá 
veľké financie na vedecký výskum. 
Táto časť sveta bude diktovať podmien-
ky v 21. storočí. My v Európe a USA si to 
nerozumným prístupom k pandémii 
výrazne zhoršujeme. Začnime myslieť 
aj na to, čo bude o pár mesiacov a nielen 
prvoplánovo na najbližšie týždne !!!!!

S láskavým zvolením uverejniť v 
REGIONPRESSe – Branislav Sitár

(Pozn. red - Prof. RNDr. Branislav Si-
tár, DrSc. je slovenský jadrový fyzik a od 
roku 2007 viceprezident Európskej orga-
nizácie pre jadrový výskum. Pôsobí na 
Fakulte matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave ako 
vedúci oddelenia subjadrovej fyziky.)

Smutný deň, nedeľa 15. novembra 2020

» red

Táto veta zaznieva v dnešnej dobe 
veľmi často. Od rôznych ľudí, zdru-
žení a organizácií. Aj vo firmách stre-
távam ľudí, ktorí hovoria, že majú 
veľa starostí a práce. Volajú o pomoc. 

Najviac kričia často tí, ktorí žiadnu 
pomoc nepotrebujú. Niektorí zase vy-
krikujú, že na nich druhí útočia a chcú 
ich zničiť. V skutočnosti len existujú ľu-
dia s iným názorom. Namiesto ničenia 
kričiaceho zúfalca sa súcitne usmievajú 
nad jeho výkrikmi. Prečo najhlasnejšie 
kričia tí, ktorí majú najmenej dôvodov? 
A prečo sú ticho tí, ktorí skutočne trpia 
a potrebujú pomoc? Prečo niekto neza-
kričí: „Pomôžte im prosím! Nie mne, ale 
opustenej žene s deťmi, starým, cho-
rým, chudobným, slabým a osamelým“ 
Vždy nájdem v podniku niekoho, kto 
robí oveľa viac, ako tí, čo sa sťažujú. Tr-
pezlivo pracuje. Tichí nesú často ťažšie 
kríže ako kričiaci. Nekričia, lebo potre-
bujú silu, aby uniesli svoj kríž. Každý 
si vie nájsť svoju vlastnú krivdu. Viac 
práce ako kolega, menej peňazí ako šéf, 
viac trápenia, ako druhý, ktorého sta-
rosti sú nám neznáme. Pri bolestnom 
ruženci vidíme Ježiša, ktorý sa krvou 
potil, bol bičovaný, tŕním korunovaný, 
niesol svoj kríž a bol ukrižovaný. Nekri-

čal za seba, ale vyprosoval pomoc pre 
druhých - hriešnych a nehodných. Na-
miesto pomôžte mi, hovoril pomôžte im.

Niekedy voláme: „Pane, pomôž 
nám, aby sme dokázali niesť tento kríž.“ 
Keď sa budeme ponosovať, že máme 
veľa práce a trápenia, skúsme sa lepšie 
pozrieť okolo seba. Možno  aj my uvi-
díme ľudí, za ktorých budeme prosiť: 
„Pane pomôž im.“ Tým, ktorých nepo-
čuť, lebo už nevládzu kričať. A keby vlá-
dali, aj tak by ich nikto nepočul. Sú na 
okraji spoločnosti, mimo záujmu ľudí a 
médií. 

Korona spôsobila problémy mno-
hým. Prekrikovanie sa komu viac, nám 
nepomôže. V tom hluku už ani nepočuť, 
kto vlastne pomoc potrebuje. Kedysi sa 
ľudia báli drakov a upírov. Dnes ich na-
hradili úradníci a veterinári. Tiež ničia 
ľuďom životy, berú im 
dobytok, peniaze a 
cicajú krv. Pomôžte, 
prosím, farmárom 
na Turci, aby sa 
zbavili draka a upí-
ra. Usmieva sa, ale 
robí zle - ľu-
ďom aj zvie-
ratám. 

Pomôžte im

» Ján Košturiak

Rastislav HUDÁK
revízny technik
ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY EL. ZARIADENÍ 
A BLESKOZVODY, BEZ OBMEDZENIA NAPÄTIA TRIEDA B, 
MONTÁŽ, OPRAVA, ÚDRŽBA, ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE

086 36, Nižná Polianka 74, TEL,/FAX: 054/ 479 93 04, 
MOBIL: 0903 863 683, EMAIL: rastislav.hudak@atlas.sk
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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

PONUKA PRÁCE

OBSLUHA VZV 
HLUK /ČR

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné    
  (možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené 
  hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného 
  fondu motivačné bonusy

+421 908 914 180
KONTAKT

85
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

79
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21. november 1877    
Thomas Alva Edison oznámil objav fonografu – prístroja, ktorý do-
kázal nahrať a reprodukovať ľudský hlas 

Výročia a udalosti

Rezort hospodárstva rozširuje obdo-
bie, za ktoré je možné získať dotáciu na 
nájomné v rámci prvej vlny. 

Žiadosť je možné podať aj za nájomcov, 
ktorých sa dotkli primárne septembrové 
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 
SR. Príspevok na nájomné za september 
tak môžu po novom získať tí, ktorých sa 
týkalo zrušenie hromadných podujatí nad 
1 000 ľudí, hromadných podujatí nad 500 
ľudí v interiéri, obmedzenia pre kúpalis-
ká, aquaparky, diskotéky, tanečné zábavy 
a akcie v reštauráciách či baroch. Presné 
podmienky a obdobie, za ktoré je možné 
požiadať o dotáciu, sú zverejnené na webo-
vej stránke najmy.mhsr.sk. Prehľadnú ta-
buľku nájdete pod tlačovou správou nižšie.

Rezort upozorňuje, že žiadosti na 
kompenzácie nájomného v prvej vlne je 
možné podávať do konca novembra. Záro-
veň ministerstvo pracuje na tom, aby sys-
tém dotácií na nájomné mohol pokračovať 
aj po skončení aktuálnej výzvy. Cieľom 
je, aby mohli o pomoc žiadať aj podnika-
telia zasiahnutí druhou vlnou pandémie. 
Ministerstvo hospodárstva SR doteraz vy-
platilo  dotácie na nájomné vo výške viac 
ako 25 miliónov eur a pomohlo tak spolu 

takmer 12 500 žiadateľom. 
Žiadosti je možné podávať do 30. 11. 

2020, pre poskytnutie dotácie sa nezohľad-
ňuje termín podania žiadosti, ak je v sú-
lade s výzvou. Žiadosti odporúčame po-
dať s predstihom, aby bol pre Vás časový 
priestor podania prípadne ešte opätovnej 
žiadosti

Pred podaním žiadosti si podrobne 
preštudujte NÁVODY pre postup podania 
žiadosti.

Podmienkou správne zaslanej žiados-
ti je podpísanie elektronickej žiadosti za 
stranu prenajímateľa aj nájomcu.

Počas víkendov, ako aj dalších na-
sledujúcich nepracovných dní je možné 
žiadosti podávať, avšak Ministerstvo hos-
podárstva SR nevie garantovať dostupnosť 
technickej podpory.

O dotáciu na nájomné je možné 
požiadať aj za september

» Zdroj MH SR

Nadácia Ekopolis vyhlásila v pora-
dí už 18. ročník ankety Strom roka, 
ktorej cieľom je upozorniť na staré, 
vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť 
záujem ľudí o životné prostredie. 

Do konca apríla 2020 mohli jednot-
livci, mestá, školy či organizácie prihla-
sovať stromy, ktoré sú ich srdcu blízke. 
Po uzavretí hlasovania nasledoval vý-
ber odbornou komisiou, ktorá spoem-
dzi 23 uchádzačov vybrala 12 finalistov 
ankety. Verejné hlasovanie bolo spuste-
né 1. júla a trvalo do konca septembra. 
Patronát nad anketou prevzal už po de-
viaty rok spevák Peter Lipa.

Víťaz ankety - prastarý dub sa na-
chádza pri bývalom areáli slávnych 
Drnavských železiarní grófa András-
syho. Práve tu sa  v 40-tych rokoch 19. 
storočia odlievali konštrukčné diely 
slávneho Reťazového mosta „Lánchíd“ 
v Budapešti, za čo si obec vyslúžila 
prezývku „Kis Pest – Malá Pešť“. Dnes 
je tento krásny strom jedným zo zasta-
vení na náučnom chodníku Poklady 
Drnavy, ktorý obcou prechádza a vra-
cia návštevníkov do slávnych dôb ba-
níctva. Dub patrí k neodmysliteľným 
symbolom už niekoľko generácií – stojí 
na starej obchodnej ceste. Zmienka o 
dube sa nachádza v obecnej kronike 
už v roku 1670. Dnes okolo neho den-
no-denne chodia turisti, ktorí chcú na-
vštíviť krásy Zádieľskej tiesňavy.

Strom roka 2020 automaticky postú-

pi do celoeurópskeho finále – do ankety 
Európsky strom roka. Víťazný strom do-
stane súčasne odmenu v podobe den-
drologického posudku od ISA Sloven-
sko a finančný príspevok na ošetrenie 
vo výške 300 eur. Stromy, ktoré sa v an-
kete umiestnili na 2. a 3. mieste rovnako 
získajú peňažnú sumu 300 eur, ktorá 
môže byť použitá na ich ošetrenie alebo 
úpravu okolia. Traja nominujúci a traja 
hlasujúci budú odmenení knižnými po-
ukážkami od kníhkupectva Artforum. 
Prvé tri školy, ktoré vyzbierali najviac 
hlasovacích lístkov, získajú výsadbový 
materiál od Záhradníctva ABIES v cel-
kovej hodnote 500 eur. Tento rok odme-
nia ešte jednu školu Cenou poroty, kto-
rá získa rovnako výsadbový materiál do 
svojho školského areálu.

Stromom rok sa stal dub letný z Drnavy

» red
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»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

»Kúpim staré hodinky 
0905 767 777

»Hľadám prácu chyžnej 
alebo predavač poklad-
ník v Poprade 0907 632 
729

»PONÚKAM LÁSKU ŽENE 
0908 661 297

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.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Dôchodky sa v roku 2021 zvýšia o 
2,6 percenta mesačnej sumy dôchod-
ku, najmenej sa však zvýšia o pevnú 
sumu určenú ako 2 percentá z prie-
mernej mesačnej sumy príslušného 
druhu dôchodku vykázanej Sociál-
nou poisťovňou k 30. júnu 2020.

O zvýšenie dôchodku nie je potreb-
né žiadať. Poberatelia dôchodkov do-
stanú o zvýšení písomné rozhodnutie. 
Dôchodky vo vyššej sume budú prvý 
raz vyplatené vo výplatnom termíne v 
januári 2021 aj s doplatkom zvýšenia od 
1. januára 2021 do dňa predchádzajúce-
ho výplatnému termínu v januári 2021.

Od 1. januára 2021 sa budú zvyšo-
vať aj úrazové dávky. Úrazová renta a 
pozostalostná úrazová renta sa zvýšia 
o 2,3 percenta. Rovnako o 2,3 percenta 

vzrastú aj úrazové dávky – jednorazové 
odškodnenie, náhrada nákladov spo-
jených s liečením a náhrada nákladov 
spojených s pohrebom, ktoré sú zo zá-
kona obmedzené maximálnou sumou. 

Zamestnávatelia si aj v roku 2021 
budú môcť uplatniť odvodovú úľavu 
pri platení poistného. Platí to v prípa-
de, že zamestnajú osobu v riadnom 
pracovnom alebo štátnozamestnanec-
kom pomere, ktorý je dôvodom na jej 
vyradenie z evidencie uchádzačov o 
zamestnanie na úrade práce. Zamest-
nať teda môžu takú osobu, ktorá bola 
evidovaná na úrade práce najmenej 12 
po sebe nasledujúcich mesiacov alebo 
bola v evidencii na úrade práce 6 po 
sebe nasledujúcich mesiacov a zároveň 
má trvalý pobyt v niektorom z najme-
nej rozvinutých okresov. Jednou z pod-
mienok odvodovej úľavy pre ľudí, ktorí 
sa zamestnajú v pracovnom alebo štát-
nozamestnaneckom pomere, je dodr-
žanie hraničnej výšky príjmu vo výške 
731,64 eur. Pre zamestnancov, ktorých 
pracovný alebo štátnozamestnanecký 
pomer sa začal ešte v roku 2020, platí 
hranica príjmu 678,71 eur. 

Zmeny v dôchodkoch a dávkach 
od 1. 1. 2021

» Zdroj: SP

P O P R A D S K O
na facebooku

Staň sa fanúšikom
našej stránky a sleduj:
- nové inzeráty

- dôležité info
- tipy na voľný čas

- súťaže, ...
 priamo na našom FBPáči sa mi
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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
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 11. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
splátky od 98 €
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�CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV

100% ZÁRUKA KVALITY

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

ROZVOZ HYDINY K VÁM

ZDRAVÉ VIANOCE

MORKY
HUSI

HUSOKAČKY
KAČKY

KOHÚTY
SLIEPKY, KURČATÁ

0902 466 448, 0902 606 436
Pondelok – Piatok 9.00 – 14.00 h
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