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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 41 130 domácností 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

Č. 49 / 4. DECEMBER 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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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 2.3. 2021

NA STRANE č.4
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ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
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kvalitne
rýchlo

za dobrú
cenu

0905 585 709

Benátsky štuk
Betónové stierky

Maliarske práce

www.pulzar.sk
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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

ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

OBJEDNAJTE SI DO 22.12.2020 DVERE HISEC
ZA BEZKONKURENČNÚ CENU 399 EUR S MONTÁŽOU

NAJVÝHODNEJŠIE CENY PODLÁH A INTERIÉROVÝCH DVERÍ V REGIÓNE!

NAJPREDÁVANEJŠIE BEZPEČNOSTNÉ DVERE
0908 995 976 | 0905 794 067

priechodná šírka dverí = 80cm

NEVÁHAJTE, 
OBJEDNÁVAJTE
DO 22.12.2020

MONTÁŽ
DOPRAVA DO 20km

KOVANIE V CENE

399€
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infrakúrenie
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NÁVRH • PREDAJ • MONTÁŽ 0908 512 443

INFRAFÓLIE
INFRAPANELY

STROJOVÉ
OMIETKY 
• sadrové
• vápennocementové
0948 451 543
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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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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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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)

REALIZUJEM 
po dohode po celom 

VÝCHODNOM SLOVENSKU:
- montáže plávajúcich podláh

(drevo, laminát, vinyl)
- montáž interiérových dverí
- líšt a drevených obkladov.

Ponúkam dlhoročné skúsenosti 
a kvalitu vykonaných prác 

so zárukou.

Ceny sú po dohode 
so zákazníkom

Kontakt: 0907 779 838
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TEST ZDRAVIA
• testujú všetky orgány tela na úrovni psychickej a fyzickej
• demaskujú a likvidujú cudzorodé patogény /vírusy, baktérie/
• nájdu akékoľvek poškodenia, zápaly /aj skryté/
• dopracujú sa k príčinám bolesti, porúch, alergie
• na záver sa určí najúčinnejší spôsob terapie
• vhodné pre chorých, zdravých /ako prevencia/ aj deti
Trvá cca 60-90 min. /bezbolestná/  

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

Špeciálne prístoje DIACOM a METATRON

-65%

Objednajte sa na: 0907 922 021
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AKCIA

10€

www.antolakwylewki.pl
+48 601 854 483
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Sekretariát: 0911 909 003

Po-Pia:  7-12, 13-17
     So:  dohodou

Drevárska 458/2
Poprad

moderná
a flexibilná
autoškola
s individuálnym
prístupom
k žiakom

rýchlokurz za cenu

bežného kurzu

www.autoskolarz.sk

5. decembra 1492    
Krištof Kolumbus sa stal prvým Európanom, ktorý vstúpil na 
ostrov Hispaniola (dnes Haiti a Dominikánska republika) 

Výročia a udalosti

Ide aj o odpustenie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Odpúšťať je ťažké, oveľa ťažšie, ako 
sa zmieriť s tým, že nám ublížili. Na-
priek tomu sa o odpúšťanie treba v 
čase adventu pokúsiť. Viem však, že 
nie vždy sa to dá.

Ťažko sa reaguje na chrapúnstvo, 
na ublíženie akéhokoľvek druhu, na 
zlomenie citov, na bolesť fyzickú či 
duševnú nejakým nadšeným odpúš-
ťaním či aspoň zmierením. To by bolo 
príliš jednoduché. Ubližovalo by sa ako 
na páse, lebo však, aj tak nám bude od-
pustené. Vlastne, tak akosi to aj v reál-
nom živote mnohých, pre ktorých je lož 
a pretvárka každodenným zamestna-
ním, je. Otrasú sa, ako striasame sne-
hové vločky z kožucha a idú ďalej. Spo-
kojne, neobzerajúc sa ani okolo seba, 
ani za seba, už vôbec nie do seba, iba a 
výlučne pred seba.

Každý z nás „má“ niekoho takého v 
sebe. Niekoho, kto nás zneužil, využil, 
použil a ďalej si ide iba jeho životom za 
jeho šťastím.

Odpúšťať si žiada od nás byť silný-
mi. A nie vždy tú silu nájdeme. To sa dá 
úplne pochopiť. Advent nám pripomí-
na odpustenie. V poriadku. Ale čo tak 
správať sa k druhým konečne raz už 
tak, aby nebolo potrebné odpustenie, 

ale používala by sa vďaka? Čo tak ob-
rátiť to – nespôsobovať bolesť, smútok, 
sklamanie len preto, že je to cena, ktorú 
platia druhí za to, že nám je zrazu fajn? 
Život je príliš jednoduchý, vyberať si z 
neho iba tie chutné hrozienka a všetko 
ostatné zahodiť.

A je to aj život falošný, dočasný. 
Niekto to volá osud, iný zas karma, 
ďalší Boh, ale v každom prípade, zlo 
sa zvykne odplácať zlom. Tomu, kto ho 
spôsobil. Aj keď má na to dosť času a dá 
na seba riadne dlho čakať, má pamäť a 
nezabúda.

Ako sa z toho dostať? To je jedno-
duché – nerobiť zlo. Nekonať zle. Ne-
ubližovať. Takto, v písmenách to znie 
naozaj jednoducho. Už len, aby si to 
človek zapamätal a aj tak konal. Lebo 
napísať sa dá všetko. Papier sa skarto-
vať dá, skutky nie.

A hoci propagujem myš-
lienku odpúšťania, nieke-
dy nie som ani schopný a 
dokonca ani ochotný ju 
naplniť. Je to na každom 
z nás... je to naše právo.

Pokojný advent, 
vážení čitatelia. S 
pozdravom
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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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www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a ančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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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

• 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.

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 338 878
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Každoročne prichádza 6. decembra a 
všetky deti (priznajme si, my dospelí, 
že aj nás) poteší vzácna návšteva - Svä-
tý Mikuláš. 

Tak čo, viete si ešte vyleštiť čižmičky? 
Pekne pripraviť zimnú obuv (zmestí sa do 
nej viac ako do poltopánok) a už len čakať, 
či a čo si v nej ráno nájdete? Prvá adventná 
nedeľa je za nami, pripomenula nám potre-
bu uchovať si nádej. Tento rok prichádza 
Mikuláš  na druhú adventnú a tá zas symbo-
lizuje mier a zmier. V nás i okolo nás. Ľudia, 
ktorí sa počas roka poškriepili, by sa v týchto 
dňoch mali stretnúť, zmieriť, podať si ruky 

a odpustiť si. Kedysi platilo pravidlo, že k 
štedrovečernému stolu by si mali sadnúť už 
všetci udobrení. Nuž, stretnúť tento rok rad-
šej nie, ale dá sa zavolať si, napísať si.

Dobro a zlo
Anjel a Mikuláš predstavovali dobro. Deti 

museli preukázať nejakú zručnosť, aby do-
stali darček. Lebo nič na svete nie je zadar-
mo, aj keď si to dnes mnohí a najmä deti, 
myslia. Vždy existuje čosi ako povinnosť. 
Ozaj a viete, že za odmenu sa kedysi pova-
žovalo sušené ovocie, orechy a jabĺčka? Naj-
lepšie a najzdravšie dobroty na svete!

Mikuláš z Patary
Historické zdroje prezrádzajú, že Mikuláš 

bol nielen temperamentnou osobnosťou, 
ale taktiež veľkým diplomatom, ktorý neraz 
uprednostnil milosť pred tvrdým zákonom 
a pomohol tak mnohým ľuďom v núdzi. 
Narodil sa medzi rokmi 270 a 286 v Patare – 
dnešných ruinách pri meste Kalkan v Turec-
ku. Bol synom majetných rodičov, ktorých 
dedičstvo neskôr rozdal chudobným. Keď 
mal 19 rokov, tak ho jeho strýko, vtedajší 
biskup z Myry (dnes mesto Demre na juhu 

Turecka), vysvätil za kňaza a vymenoval za 
predstaveného kláštora Sión. Mikuláš bol 
široko-ďaleko povestný svojou dobročinnos-
ťou, ktorá ešte viac vzrástla, keď sa v Myre aj 
on sám stal biskupom.

Patrón biednych, 
mladých a chudobných

Šiesty december, deň úmrtia Svätého 
Mikuláša, bol vyhlásený za sviatok. Presný 
dátum jeho skonu nie je známy. Podľa histo-

rických zdrojov umrel niekedy medzi rokmi 
345 a 351 v Myre. Keďže Mikuláša už niekoľ-
ko storočí považujú za patróna detí, je tento 
cirkevný sviatok výnimočný najmä pre mla-
dých ľudí. (Mikuláša, anjela a čerta mohli 
stvárňovať napríklad iba slobodní mládenci 
a na ich návštevu sa zas mimoriadne tešili 
dievčatá.) Mikuláš je známy aj ako patrón 
požiarnikov, cestovateľov, hospodárov, ob-
chodníkov, mäsiarov, rybárov, námorníkov 
a mnohých ďalších.                                              ib

Mikuláš príde. Ako to spraví, nikto nevie, ale príde 

Tradícia detstva, ktorá prežíva generácie

foto: pixabay.com 

TRADÍCIA DETSTVA

foto: pixabay.com 
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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
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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

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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• 33 % tuku 

089

-40%
2,25 l

1.49*

2,25 l

084

-50%
125 g balenie

1.69

109

-39%
kus

1.79

• v čr�evku 059

-40%
100 g

0.99

169

Supercena
20 kusov

077

-40%
250 ml

1.29

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 7. 12.

• rôzne druhy

025

-35%
145 g

0.39*

259

-29%
2,3 kg balenie

3.69

• v debničke

2,3 kg
balenie
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... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

OD PONDELKA
7. DECEMBRA

• rôzne druhy

• rôzne druhy

• svetlé výčapné pivo

• 80 % tuku

• rôzne druhy

119

-37%
420 ml

1.89
049

-37%
350 g

0.79

129

-35%
cena za 100 g

1.99

• f�leta s kožou bez kost�

349

-22%
0,5 l

4.49

044

Supercena
250 g

329

-23%
700 g

4.29

044

Supercena

066

-48%
110 g

1.29

• rôzne druhy

-29%
2,3 kg balenie
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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

O dotáciu na vybudovanie elektrona-
bíjacích staníc je možné požiadať do 
konca roka.

Termín na predkladanie žiadostí na 
vybudovanie verejne prístupných elek-
trických nabíjacích staníc sa z dôvodu 
pandémie predlžuje o jeden mesiac. Zá-
ujemcovia môžu žiadosti o dotáciu pred-
kladať až do 31. decembra 2020. 

„V súčasnej výzve sme rozšírili okruh 
žiadateľov ako aj typy projektov, na ktoré 
je možné získať podporu. Zvýšili sme aj 
maximálnu výšku dotácie. Naším cieľom 
je prispieť k razantnejšiemu budovaniu 
infraštruktúry, bez ktorej rozvoj elektro-
mobility nie je možný,“ vysvetlil vicepre-
miér a minister hospodárstva Richard 
Sulík. Obce, vyššie územné celky a nimi 
zriadené organizácie môžu získať dotá-
ciu vo výške 95 percent sumy potrebnej 
na svoj projekt, 5 percent musia byť ich 
vlastné zdroje. Podnikatelia môžu získať 
dotáciu vo výške 50 percent. Minimálna 
výška dotácie je stanovená na 2 500 eur. 
V závislosti od projektu môže samosprá-
va získať maximálnu dotáciu 18 000 
eur a podnikatelia 36 000 eur. Úspešní 
žiadatelia budú mať pol roka od nado-
budnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí 
dotácie na realizáciu projektu. 

Výzva s presnými podmienkami 
podpory je zverejnená webovej strán-
ke rezortu hospodárstva https://www.

mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-
-roku-2020, kde sú zverejnené aj odpo-
vede na najčastejšie otázky týkajúce sa 
tejto výzvy. Všetky potrebné informácie 
sú zverejnené aj na stránke Sloven-
skej inovačnej a energetickej agentúry 
(SIEA), ktorá celú výzvu administruje 
- https://www.siea.sk/podporne-progra-
my/podpora-budovania-verejne-pristup-
nych-elektrickych-nabijacich-stanic/
podpora-budovania-verejne-pristup-
nych-elektrickych-nabijacich-stanic-v-
-roku-2020/. 

Na Slovensku je aktuálne zaregis-
trovaných viac ako 3 000 elektrických a 
plug-in hybridných elektrických osob-
ných vozidiel. V súvislosti s podporou 
elektromobility rezort hospodárstva po-
kračuje aj vo vyplácaní dotácií na kúpu 
elektromobilov. Pri tejto výzve, do ktorej 
už ale nie možné zapojiť sa, bolo doteraz 
schválených 601 žiadostí o dotáciu. Vy-
platených už bolo cez 2,6 milióna eur. 

Žiadajte o dotáciu 
na elektronabíjacie stanice

» red

Envirorezort verí, že dosiahne so Zvä-
zom chovateľov oviec a kôz dohodu, 
ktorá zabezpečí skvalitnenie ochra-
ny prírody.

Ministerstvo životného prostredia, 
po minulotýždňovom prijatí delegácie 
Zväzu chovateľov oviec a kôz (ZCHOK), 
naďalej pokračuje v aktívnej komuniká-
cii s jej zástupcami. Minister životného 
prostredia Ján Budaj ich upozorňuje, že 
nemôžu očakávať kompenzácie za škody 
vzniknuté na  nezabezpečených stádach.

„Pre ministerstvo zostáva prioritou 
zachovanie spásania trvalo trávnatých 
porastov, udržiavanie kultúrnej krajiny 
a podpora biodiverzity,“ uviedol minis-
ter životného prostredia Ján Budaj na 
margo rokovaní. Ich výsledkom má byť 
také znenie vyhlášky k zákonu o ochra-
ne prírody a krajiny, ktorá zabezpečí 
ochranu vlka dravého, ale neublíži hos-
podárskym zvieratám. Jednou z prvých 
kompromisných tém má byť odklad 
požiadaviek týkajúcich sa veku pastier-
skych psov.

Vedenie envirorezortu si veľmi dob-
re uvedomuje, že niektoré naozaj efektív-
ne opatrenia (pastierske psy, resp. elek-
trické oplotenie) sú finančne náročné. A 
práve preto aktívne presadzuje, aby pri 
nastavovaní spoločnej poľnohospodár-
skej politiky na nadchádzajúce finančné 
obdobie 2021-2027 Slovensko v maximál-

nej miere využilo prostriedky pre pod-
poru chovateľov hospodárskych zvierat. 
Vrátane príspevkov na preventívne opat-
renia smerované k zabráneniu vzniku 
škôd. „Na tento zámer dostávame z ra-
dov chovateľov pozitívne ohlasy, o čom 
sme informovali aj agrorezort,“ uviedol 
minister Budaj. Pozitíva celého projektu 
na základe vlastnej praxe opisuje Michal 
Holeš z farmy MaM. „Moje štyri psy, keď 
sa nejaký vlk pokúsil zaútočiť na stádo, 
už niekoľkokrát zakročili. Zbili ho a on 
ušiel so stiahnutým chvostom,“  vraví 
farmár a dodáva, že: „Ak sa k stádu pri-
blíži šelma, veľakrát stačí, že zacíti pach 
ovčiarskych psov a radšej si hľadá inú 
korisť.“ Podľa jeho slov niekedy stačí aj 
to, že začnú brechať, bača sa zobudí, od-
páli petardu a vlci utečú. 

MŽP SR pokračovalo v stretnutiach 
s dotknutými pripomienkujúcimi sub-
jektami až do  30. novembra 2020, kedy 
uplynie lehota pripomienkovania.

Slovensko musí podporovať 
chovateľov hospodárskych zvierat

» red
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Správajme sa EKOLOGICKY
Odovzdaj svoje STARÉ AUTO na

EKOLOGICKÉ 
SPRACOVANIE

Váš miláčik 
bude u nás 
v dobrých 

rukách

Partneri Auto Recycling recyklujú za rok 2019 viac ako 50 tisíc ton starých vozidiel

Partner Auto Recycling

G + G Autoslužby, s.r.o.
ul. Levočská 857, 058 01 Poprad

g-gautosluzby@stonline.sk
0905 386 819, 0918 724 021

G + G Autoslužby, 
s.r.o.

Recyklácia ZDARMA, platí sa len za odvoz

99
-0
20
2

11. decembra 1993 
na zoznam Svetového dedičstva kultúr-
nych pamiatok UNESCO boli zapísané tri 
lokality zo Slovenska: Banská Štiavnica, 
Vlkolínec a Spišský hrad so Spišským 
Podhradím a Spišskou Kapitulou 

Výročia a udalosti

7. decembra 1941       
Druhá svetová vojna: Japonsko zaútočilo 
na Pearl Harbor 

Výročia a udalosti

9. decembra 1990       
Lech Wałęsa bol zvolený za prezidenta 
Poľska. 

Výročia a udalosti
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»KÚPIM SIMSON aj nepo-
jazdný. 0949 505 827

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

»Hľadáme do kapely 
speváčku zábavy svad-
by plesy oslavy 0905 
344 715

»Súrne hľadám opatro-
vateľku k 80-ročnej pani. 
0905 238 396

»Volám sa Maja, mám 
40, rozvedená, 2 deti, 
modré oči. 0910 410 709

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    

Bol som mladý. Prišiel som do centrá-
ly spoločnosti Fraunhofer v Nemecku. 
Mali vtedy okolo 20 tisíc pracovníkov. 

Najväčšia spoločnosť pre inovácie v 
Európe. Trochu ma poznali, robil som u 
nich zopár projektov. Predložil som im 
plán založenia spoločného podniku. Sú-
hlasili a poslali mi peniaze na rozbeh. Na 
tú dobu to bola pre mňa obrovská čiast-
ka. Rozbehli sme sa a boli sme úspešní. 
Nemci mi uverili a ja som ich nesklamal. 
Po Slovensku sa zakladali Fraunhoferove 
inštitúty v Rakúsku, Maďarsku, Portu-
galsku a v ďalších krajinách. Pri niekto-
rých sme boli aj my. 

Odvtedy som nazbieral veľa skúse-
nosti a niečo podobné som ponúkol Slo-
vensku. Mám okolo seba špičkových ľudí 
a inovačné projekty. Vytvárame podobnú 
spoločnosť ako vtedy s Nemcami. Inova-
to vo Vrábľoch. Hlásia sa nám inovátori 
zo Slovenska aj zo zahraničia. Mnohí 
sú ochotní opustiť dobré pozície a vrátiť 
sa domov. Máme rozpracované projek-
ty, vývojovú aj výrobnú infraštruktúru, 
priemyselných dizajnérov aj odborníkov 
na digitalizáciu, obchod a marketing. 
Chodia sa na nás pozerať rôzni ministri a 
úradníci zhora. Potľapkávajú nás po ple-
ciach. Vraj robíme dobré veci. A štát by 

nám mal pomôcť. Ale nepomáha. Nemci 
mi uverili, naši nie. 

Nevzdychám, nenariekam, nesťa-
žujem sa. Len konštatujem, že sú krajiny, 
ktoré vytvárajú inovátorom podmienky. 
Majú úspešné podniky aj vysoký do-
máci národný produkt. A sú aj krajiny, 
ktoré predávajú lacnú pracovnú silu cu-
dzím podnikom. Štát nemá zasahovať 
do podnikania. Mal by však vytvárať 
podmienky na to, aby sa dobré nápady 
dali premeniť na bohatstvo. Píšu mi rôz-
ni vynálezcovia a inovátori. Štát by im 
mohol poskytnúť servis ako to býva v 
zahraničí - posúdiť nápad z technického 
a obchodného hľadiska, pomôcť s proto-
typovaním, rozhodnúť, či je táto inovácia 
využiteľná v danej krajine, alebo by sa 
mohla predať do sveta. 

Štát by mal pomáhať šikovným 
ľuďom, aby sa ich 
myšlienky narodili 
a dostali do sveta. 
Nepomáha a neverí 
svojim vlastným ľu-
ďom. A tak títo ľudia 
idú tam, kde im 
uveria - na-
príklad do 
Nemecka.

Nemci mi uverili, naši nie

» Ján Košturiak
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6. decembra 1774       
Mária Terézia zaviedla povinnú školskú 
dochádzku 

Výročia a udalosti

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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DLAŽBY 
PRÍRODNÝCH 
DEKOROV 
VO VEĽKOM

čerpacia 
technika

krby
pece
k
p

plyn, voda
kúrenie

ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ

Hraničná 5300, Poprad     I     Bardejovská  23, Prešov                                 www.mirad.sk     

kúpeľňové 
štúdio
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WC kombi  
Jika Zeta  
zadný odpad
spodný odpad 

80,90 € 
114,86 €

Skrinka 
s umývadlom  
Nova Pro   
45 cm, biela 

Skrinka  
s umývadlom  
Brest Nova Pro   
60 cm, sivý brest
 

Sedatko Jika zeta 
biele, termoplast

9,90 € 
17,21 €

164,90 € 
234,54 €

159,90 € 
219,25 €

Túžite po romantickej kúpeľni s atmosférou 
prírodných materiálov? Tak sa inšpirujte 
gresovými obkladmi a dlažbami CERRAD 
aj vo veľkých formátoch.  Na výber máte 
kolekcie imitácií luxusných mramorov, 
trendových betónov a kameňov, ale i de-
korovaných variácií dreva.  Obklady a dlaž-
by môžte vyberať  v novej výstavnej zóne 
nášho prešovského Kúpeľňového štúdia  
a objednaný tovar vám dovezieme do pop- 
radského Kúpeľňového štúdia z centrálne-
ho skladu v Prešove.

Sociálna poisťovňa informuje, že 
s účinnosťou od 1. januára 2021 do-
chádza k zmene dôchodkového 
veku poistencov (žien aj mužov) na-
rodených v rokoch 1957 až 1965, ak 
sa im zohľadňuje výchova dieťaťa.

V súčasnosti platí, že ak ste pois-
tencom a zároveň poberateľom invalid-
ného dôchodku alebo výsluhového dô-
chodku alebo za Vás platí poistné štát, 
k úľavám na poistnom alebo k zmene 
v platení poistného štátom z dôvodu 
dovŕšenia dôchodkového veku dochá-
dza dňom, ktorý Sociálna poisťovňa 
určila ako deň dovŕšenia dôchodkové-
ho veku, najskôr dňom jeho určenia. 
Za účelom včasného určenia dôchod-
kového veku dotknutým poistencom 
Sociálna poisťovňa v predstihu zasiela 
tlačivo, vyplnením ktorého vie Sociál-
na poisťovňa v predstihu určiť v súlade 
so zákonom dôchodkový vek týchto 
poistencov, a to s prihliadnutím na vy-
chované deti.

V súvislosti so zmenou dôchodko-
vého veku od 1. januára 2021 platí na 
účely úľav na poistnom, resp. trvania 
dôchodkového poistenia plateného 
štátom, že ak Sociálna poisťovňa pred 
1. januárom 2021 určila deň dovŕšenia 
dôchodkového veku pred 1. januárom 
2021, deň určenia dňa dovŕšenia dô-
chodkového veku zostáva zachovaný, 

ak po 31. decembri 2020, avšak podľa 
zákona účinného od 1. januára 2021 
by dovŕšenie dôchodkového veku bolo 
pred 1. januárom 2021, za deň určenia 
dňa dovŕšenia dôchodkového veku sa 
považuje 1. január 2021.

V praxi uvedené znamená, že ak 
Sociálna poisťovňa určila dotknutým 
poistencom ešte v tomto roku (do 31. 
decembra 2020), že dôchodkový vek 
dovŕšia po 31. decembri 2020 a podľa 
novej právnej úpravy by dôchodkový 
vek dovŕšili pred 1. januárom 2021, deň 
určenia dôchodkového veku v súlade 
s novou právnou úpravou je 1. január 
2021. Od 1. januára 2021 budú platiť títo 
poistenci – poberatelia invalidného dô-
chodku alebo výsluhového dôchodku 
odvody s úľavami na poistnom alebo 
dôjde k zmene v platení dôchodkového 
poistenia štátom.

Zmena dôchodkového veku 
od 1. januára 2021 

» Zdroj: SP
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás 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 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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