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Chcete chovať hydinu?

Objednávky: www.matejovdvor.sk
0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290

Nosnice
Brojlery

Morky
Káčatá

Húsatá
Husokačky

PREDAJVO VAŠOMOKRESE

100% záruka kvality   Sme tu pre Vás už 30 rokov

Objednávky na tel. č.: 052/776 73 59, 052/776 73 60, 0911 952 229
Informácie: Pondelok - Piatok od 8.00 do 15.00 hod.

Prijíma objednávky na

• kurčatá brojlere jednodňové

• kurčatá brojlere okolo 1 kg

• moriaky 7-týždňové

• nosnice 6-16 týždňovéň

• kačky, husi a husokačky
HYDINA KUBUS s.r.o.
VEĽKÝ SLAVKOV 290
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OK TRANS POPRAD s.r.o.

0911 405 400
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Predaj - Preprava
sypkých materiálov 
•Štrk •Piesok •Obilie

•Makadam •Zemina

•Palivové drevo

Preprava - Prenájom

kontajnerov 
•Suťové
•Veľkoobjemové 

Preprava strojov 
•Stavebných

•Lesných 

•Poľnohospodárskych 

•a iné... 

ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA
priechodná šírka dverí = 80cmHISEC TREND

20 DEKOROV

460,00 €
pôvodná cena

420,00 €
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

  NOVINKA!!!
   DIGITÁLNE KUKÁTKO 59 €
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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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Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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doprava
zadarmo

www.pro�cleantatry.sk
0910 281 674

koberce a sedačky

KOBERCE

tepujeme
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12,90 m²

VYZDVIHNEME - VYČISTÍME - PRIVEZIEME

SYSTÉM
TM 77HI

POSUVNÉ

DVERE

HS
PORTAL

   
R

OČ
NÉ           SK

U
SENOSTI16
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DANE
ÚČTOVNÍCVTO

MZDY
pre FO aj PO,

daň. priznania 
FS a hlás. ZP, SP

cena 0,5-0,8
na účtovaný zápis

0903 606 210

Ing. Sláviková Anna
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0905 338 878

INZERCIA
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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    42.810 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)
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Ničia Vás DLHY, SÚDY, DRAŽBY,
EXEKÚCIE, PODVODNÍCI? Oddlženie!
 0905 638 627  finančná ochrana
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0904 121 559 | www.tulis.sk

KLAMPIARS T VO
KL Ps.r.o.

75
-1
5

43
-0

04
8

Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

Víkendy doma!
Nie turnusy!
0903 692 545
orinosro@gmail.com 

na medzinárodnú
prepravu tovaru

VODIČOV KAMIÓNOV

Mzda
1500 až
2200 €

Striedmo o striedmosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Striedmosť ako ďalšia z cností. Ozaj, 
čo je to vlastne samotná cnosť?

 
Údajne ide o mravnú a duševnú zdat-

nosť, sklon k dobrému konaniu. Presnej-
šie, ku konaniu dobra. Ťažko ho očakávať 
od duševne neduživých a mravne zaosta-
lých, či dokonca ignorujúcich mravnosť 
ako takú. Netreba ich riešiť, sú veľmi 
ľahko identifikovateľní, často stačí na ich 
poznanie iba to, že otvoria ústa.

Tí neurobia nič, keď sa žiada urobiť 
aspoň čosi. Nie sú schopní ani len si všim-
núť to „čosi“. Striedmosť teda určite nie 
je iba to, čo by sme mohli vyzdvihovať v 
tomto pôstnom období. Napríklad nepre-
jedanie sa, či vzdanie sa nejakých príjem-
ných zábavných kratochvíľ. K šťastnému 
životu naozaj netreba veľa. Rozhodne nie 
moc, vplyv, postavenie, luxusné vily v 
luxusných štvrtiach, exotické dovolenky 
ani obrovské limuzíny. Šťastných ľudí tre-
ba hľadať v úplne inom prostredí. Radost-
ných a striedmych. A – ako som napísal 
vyššie, duševne zdatných. Schopnosť mo-
censky intrigovať, kšeftovať, kalkulovať s 
potenciálnymi výhodami iba pre seba, to 
nie je duševná zdatnosť, to je iba šikovné 
duševné malomocenstvo.

Denne sa v televízii, najmä v spravo-
dajstvách, alebo v rôznych programoch 

o svete „smotánky“ dozvedáme o zástu-
poch chudákov a úbožiakov. Boli sú a 
zostanú navždy takí, pretože jediné, čo 
si nedokážu zabezpečiť peniazmi, vply-
vom, postavením, mocou, kontaktmi 
alebo posteľou je striedmosť. Jej prameň 
vyviera v každom z nás a ako turisti dobre 
vedia, o každý prameň sa treba pravidel-
ne starať, čistiť ho.

Spomeňte si náhodne na mená na-
príklad desiatich najvýznamnejších 
osobností tohto nášho sveta. Takých, 
vďaka ktorým poznáme antibiotiká, 
svietime, vyhrávali sme vojny nad zlom, 
pristávali sme na Mesiaci či na Marse, 
odstraňovali rasovú a inú segregáciu, po-
rážali hlad a chudobu. A hľadajte, čo tie 
osobnosti, skutoční Ľudia s veľkým „Ľ“ 
mali spoločné.

Nebolo to nič nemej a nič viac ako 
striedmosť. Odkazujem to do pozornosti 
najmä mnohým predstavite-
ľom našej moci, či už vý-
konnej, alebo zákonodar-
nej. Veľmi dôrazne!

Vážení čitatelia, želám 
peknú meteorologickú jar 
a ak sa čo len trochu 
dá, aj jar v dušiach. 

S pozdravom
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 338 878

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

99
-0

00
9-

3

Obhliadka TERMOKAMEROU
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Motor Group Poprad, spol. s r.o.
Partizánska 3800, Poprad
Tel.: 052/787 92 30
kiapoprad@motorgroup.sk
www.motorgroup.sk
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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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6. marca 1869               
Dmitrij Ivanovič Mendelejev predviedol po prvý raz ruskej chemic-
kej spoločnosti periodickú tabuľku prvkov

Výročia a udalosti

Sčítanie obyvateľstva je veľká téma. 
Okrem toho, že nás budú počítať a pý-
tať sa nás rôzne veci o  našej národ-
nosti, vierovyznaní a spôsobe života, 
budú sa podľa spočítaných čísel roz-
deľovať peniaze. 

A tak agituje svojich občanov primátor 
Bratislavy, maďarskí politici aj slovenskí 
biskupi. Tí nám napísali už dva pastier-
ske listy – jeden na začiatku roka, druhý 
pred začiatkom pôstneho obdobia. Boja 
sa, že ak sa veriaci nepriznajú k  svojim 
pastierom, budú mať finančný pôst. A ob-
javujú sa aj reklamy. Vzbudzuje to vo mne 
rozpaky. Keď treba povedať vážne slovo 
k národu, tak sú ticho. Keď sa rozhoduje 
o peniazoch, agitujú. A čo tak odlúčenie 
cirkvi od štátu? Príprava odborníkov na 
lepšie spravovanie majetkov cirkvi? Pýtať 
peniaze nie je najlepšia stratégia. Treba 
premýšľať, akú hodnotu tvoríme pre ve-
riacich aj iných občanov – cesta k Bohu, 
pomoc nemocným, chudobným a starým, 
práca pre ľudí, vzdelávanie a  výchova 
mládeže. Zdá sa mi, že individuálne ini-
ciatívy niekoľkých kňazov a  rehoľníkov 
dosahujú lepšie výsledky, ako oficiálne 
projekty našej najväčšej cirkvi. 

Pri mnohých projektoch mám pocit 
plytvania – budovy, v  ktorých chýbajú 

Božie projekty. Jeden kňaz mi rozprával 
príbeh ako sa istý človek chcel dostať do 
spoločenstva veriacich. Šéf spoločenstva 
mu povedal, že to nie je len tak, aby zo-
brali každého. Nariadil mu, že sa musí 
celý rok modliť, prosiť Pána a rozprávať 
sa s Nim. Po roku sa stretol šéf spoločen-
stva s kandidátom a pýtal sa ho: „Tak čo, 
začul si Boží hlas? Áno, povedal mi, aby 
som sa medzi vás netlačil. Ani Jemu sa to 
vraj ešte nepodarilo.“ 

Je možné, že sčítanie ukáže pokles 
ľudí, ktorí sa hlásia ku katolíkom. Nebu-
de to výsledok útokov liberálov ani ate-
istov, ale nevydarenej práce cirkevných 
šéfov. Keď niekto medzi nimi vytŕča, 
tak ho degradujú, alebo pošlú do za-
hraničia. A tak nakoniec nevytŕča nikto 
a máme tu priemer a podpriemer. Boju-
jeme proti rôznym ideológiám, kádruje-
me, píšeme a  rozprá-
vame vznešené reči, 
agitujeme za alebo 
proti. A pritom ako-
si zabúdame na to, 
že Boh je Láska, ktorú 
by sme mali každo-
denne žiť. 

Riadne nás sčítajte

» Ján Košturiak

Slovenská agentúra životného pros-
tredia zverejnila podmienky  súťaže 
Dedina roka 2021. Uzávierka prihlá-
šok do súťaže je 30. apríla.

Je tu teda opäť príležitosť pre samo-
správy obcí a ich obyvateľov, aby sa do 
súťaže zapojili a predstavili úspechy 
svojej dediny, jej výnimočnosť, tvori-
vosť jej obyvateľov. Zapojením sa do 
súťaže môžu pre svoju obec získať titul 
Dedina roka 2021 a zároveň možnosť 
reprezentovať Slovensko v súťaži o Eu-
rópsku cenu obnovy dediny.

Prihlásené obce posudzujú čle-
novia Národnej hodnotiacej komisie 
počas mája až augusta. Uskutočňuje 
sa na dvoch úrovniach – návštevou 
prihlásených obcí a záverečným roko-
vaním komisie. Podľa generálneho ria-
diteľa Slovenskej agentúry životného 
prostredia (SAŽP) Michala Maca  sa pri 
posudzovaní kladie dôraz na kritéria 
udržateľnosti, koncepčnosti, schop-
nosti prezentovať sa, ojedinelosti a 
originality prístupov, myslenia obyva-
teľov, a riadenia samosprávy. „Dôležitý 
je v neposlednom rade aj  súlad s aktu-
álnym mottom súťaže o Európsku cenu 
obnovy dediny, ktoré vyhlasuje Európ-
ske pracovné spoločenstvo pre rozvoj 
vidieka a obnovu dediny.“ zdôraznil 
generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco. 

Novinkou tohto ročníka je orga-
nizačné zapojenie všetkých samo-
správnych krajov v pozícii partnerov.  

Jozef Viskupič, predseda Združenia 
samosprávnych  krajov vyzdvihol ten-
to fakt. „Župy významne prispievajú 
ku koordinácií regionálneho rozvoja, 
ktorého motorom sú obce a mestá. Jeho 
dôležitými prvkami sú cestovný ruch 
a cezhraničná spolupráca, ktoré majú 
nadlokálny charakter,“ doplnil Jozef 
Viskupič.

Tradičnými stabilnými partnermi 
súťaže spolu s Ministerstvom životné-
ho prostredia a SAŽP je Spolok pre ob-
novu dediny a Združenie miest a obcí 
Slovenska. Generálnym partnerom 
súťaže je tak, ako aj po minulé ročníky, 
COOP Jednota Slovensko, s. d. 

Prihláste vašu obec a predstavte 
príkladné iniciatívy zamerané na ob-
novu dediny a získajte okrem prestíž-
neho titulu Dedina roka 2021 aj finanč-
né prostriedky pre podporu rozvoja 
dediny. Všetky informácie o súťaži sú 
zverejnené na novom webe www.dedi-
naroka.sk. 

Hľadá sa dedina roka 2021

» red
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Komplet-Poprad

0915 966 912         info@obklad.sk

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

Po-Pia  800 / 1700   ¦   So  800 / 1200

OBKLADY & DLAŽBY

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

SANITA

www.obklad.sk

DESIGN,
KTORÝ OSLOVÍ

viac ako 11 rokov skúseností

široký sortiment rôznych značiek
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Supercena

(1 kg = 8,76)

250 g balenie

CHLADENÉ

145

-33%
cena za 1 kg

2.19

129

-53%

(1 kg = 5,16)

250 g

2.79*

• svetlý ležiak 679

8 x 0,5 l

(1 l = 1,70)

4 l

1 kus = 0,85 €

• 3-vrstvový 399

• rôzne druhy 

444

Supercena
45 praní

 
119

3 x 50 g

(100 g = 0,79)

150 g

349

Supercena
1 kg balenie

CHLADENÉ

 

u nás si nemusíte  
vyberať medzi

 

OD PONDELKA 8. 3. 
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8 x 0,5 l

• rôzne druhy 

Supercena

3 x 50 g
• údené/neúdené

119

Supercena
95/100 g

CHLADENÉ

• Doux/Rosé 

399

-40%
0,75 l

6.69*

• rôzne druhy

069

-46%
1,5 l

1.29

299

Supercena
950 g

053

Supercena
1 kg

• rôzne druhy

069

-30%
1 kg

0.99*

• rôzne druhy

799

Supercena
0,7 l

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

OD PONDELKA
8. MARCA



PP21-09 strana- 8

SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
8

79
-0

47

»ČZ-JAWA Odkúpim 
Motocykel/Diely- SE-
RIÓZNA DOHODA 0908 
205 521
»VÝKUP STARÝCH ÁUT A 
MOTOCYKLOV, JAWA, ČZ, 
ŠKODA, TATRA, VOLGA, 
WARBURG, TRABANT, 
LADA A INÉ, 0908 053 
657

»Predám miešačku 125 
l a stavebný vratok po 
16hod na 0908 283360
»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

»Kúpim funkčný kaze-
tový rádiomagnetofón 
č. telef 052 774 76 51

»PONÚKAM LÁSKU ŽENE 
0940 059 611

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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, PP zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

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
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7. marca 2003                      
Václav Klaus bol inaugurovaný za českého 
prezidenta

Výročia a udalosti

Znie to takmer neuveriteľne, ale už 
viac ako rok naše životy obmedzu-
jú najrôznejšie „protipandemické 
opatrenia“. Zvykáme si – aj vďaka 
nim – na úplne iný spôsob trávenia 
sviatkov a vyjadrovania úcty k svoj-
im blízkym pri ich príležitosti.

Medzinárodný deň žien (často 
označovaný skratkou MDŽ) pripadajú-
ci každoročne na 8. marec, je medzi-
národne uznávaný sviatok stanovený 
OSN k výročiu štrajku 40 000 newyor-
ských krajčírok v roku 1908. Tieto bojo-
vali za zrušenie desaťhodinového pra-
covného času, proti nízkym mzdám a 
zlým pracovným podmienkam. MDŽ sa 
slávi v mnohých štátoch sveta ako pre-
jav úcty k ženám a ich právam, a to bez 
bez ohľadu na ich národné, národnost-
né, etnické, jazykové, kultúrne, eko-
nomické alebo politické postavenie. 
Je prejavom solidarity medzi ženami a 
súčasne spomienkou na snahu za zrov-
noprávnenie žien, najdlhšiu revolúciu 
v dejinách ľudstva.

Nie je teda pravdou, že je to boľ-
ševický sviatok, ním by bol, ak by 
sme mu nechali tú nechutnú masovú 
podobu povinnnosti žien prijať od sú-
druhov klinček a potom ich ísť domov 

čakať dlho do noci, kým prídu pripití z 
„osláv.“

MDŽ sa v civilizovaných krajinách 
postupne stal dňom rekapitulácie do-
siahnutého pokroku, dňom volania 
po zmene a po oslave odvážnych činov 
jednoduchých žien v histórii ich krajín 
a spoločenstiev.

Otázky občianskych a politických 
práv žien, ich sociálnej a ekonomickej 
rovnoprávnosti, individuálna autonó-
mia a právo na rozhodovanie o vlast-
nom tele dodnes vyvolávajú búrlivé 
reakcie. Najdlhšia revolúcia tak ešte nie 
je na konci. Veď aj v súčasnosti sú spo-
chybňované schopnosti a predpoklady 
žien zastávať dôležité funkcie vo vede, 
biznise alebo v politike. Ich kvalitou a 
pridanou hodnotou predsa nie sú iba 
nedeľné rezne, varenie kávy manažé-
rom a politikom či plachý úsmev na 
tvári. O svojich možnostiach a živote 
dokážu rozhodovať samy na základe 
slobodnej vôle. Ak sa im do toho práva 
v politike napríklad priveľa nepchajú 
muži politici a zbytočne a dlho neriešia 
to, v čom majú ženy už dávno jasno.

Tak – všetko dobré k sviatku, milé 
kolegyne a vážené čitateľky!

Aj tento rok bez kvetov

» red

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 338 878
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��DTI Spišská Nová Ves 0944 709 990

INFORMAČNO
KONZULTAČNÉ CENTRUM

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ŠTUDUJTE POHODLNE
AJ POPRI ZAMESTNANÍ
PRIAMO V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Vysoká škola DTI ponúka:

.

Bc.

Mgr.

DPŠ

PaedDr.

PhD.

MBA

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
-
-

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
-

-
DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM:

-
-

RIGORÓZNE ŠTÚDIUM:
-

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM:
-  

ROČNÉ PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE:
-  (Master of Business Administration)
-  (Doctor of Business Administration)
-  (Master of Law) 
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8. marca 1950              
Sovietsky zväz vyhlásil, že vyvinul jadro-
vú bombu

Výročia a udalosti 10. marca 1982          
všetkých deväť planét bolo zoradených 
na jednej strane Slnka

Výročia a udalosti

Osoby pozitívne testované na ocho-
renie COVID-19 už nesmú chodiť do 
obchodu či vychádzať z domu na 
rôzne účely. Navštíviť môžu v odô-
vodnenom prípade iba lekára alebo 
lekáreň.  

Vláda dôrazne odporúča dôchod-
com, aby nakupovali vo vyhradených 
hodinách v záujme ich vlastnej ochrany 
pred vysoko infekčnými novými variant-
mi koronavírusu a umožňuje nakupova-
nie v už známych hodinách vyhradených 
pre dôchodcov aj zdravotne postihnutým 
osobám a ich sprievodu, na základe preu-
kazu ZŤP a preukazu asistenta.

V obchodoch a v mestskej hromadnej 
doprave je od 8. marca povinné nosenie 
respirátora FFP2. (Ak má výdychový 
ventil, musí byť prekrytý rúškom.) Vo 
všetkých interiéroch bude respirátor 
povinný od 15. marca. Opatrenie sa ne-
vzťahuje na deti, ktoré používajú rúško. 
Predškolská a školská dochádzka bude 
umožnená pre deti zamestnancov, ktorí 
musia chodiť do práce prezenčne. Ide o 
žiakov v materských školách a na prvom 
stupni základných škôl . Zamestnanci a 
žiaci sa budú testovať dvakrát do týždňa 
samotestami.

Výnimka na vychádzky do prírody 
mimo okres sa zrušila. V prípade obyva-
teľov Bratislavy platí možnosť vychádzok 
v rámci kraja a pre obyvateľov Košíc je 

možnosť chodiť aj do okresu Košice-oko-
lie. Platnosť všetkých výnimiek zo záka-
zu vychádzania sa obmedzila na čas od 
5.00 do 20.00 h. Od 20.00 do 1.00 h je za-
chovaný zákaz vychádzania len s výnim-
kou cesty na nevyhnutný výkon práce a 
na nevyhnutné lekárske ošetrenie.

Na zlepšenie prednemocničného ma-
nažmentu pozitívnych pacientov sa pri-
praví verejne dostupná a zrozumiteľná 
informácia „Cesta pacienta s ochorením 
COVID-19“. Obsahovať bude odporúča-
nia na domácu liečbu a zoznam kvalit-
ných pulzných oxymetrov.

Ak opatrenia nedosiahnu do 21. mar-
ca žiadny efekt, Slovensko sa pripraví na 
zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, 
zastavenie výroby a uzavretie krajiny. Čo 
to presne znamená a aké to bude mať pa-
rametre, nie je uvedené, nie je tak jasné, 
pri akých počtoch infikovaných či hospi-
talizovaných by sa k tomu pristúpilo.

Nové protipandemické opatrenia, 
ktoré vstúpili do platnosti

» red

Pipetky patria k najznámejším pro-
striedkom proti kliešťom a blchám. 
Účinnou látkou v prípravkoch typu 
spot-on býva najčastejšie fipro-
nil (Frontline Combo), permetrín 
(Advantix), dinotefuran (Vectra3D) a 
fluralaner (Bravecto).

Parazit je usmrcovaný už pri kon-
takte s kožou, ešte pred prisatím a 
uchytením. Tým sa zabrání prenosu 
infekcie. Spot - on prípravky sa apliku-
jú priamo na kožu za krk alebo medzi 
lopatky (zamedzí sa aj prípadnému 
olízaniu prípravku). Účinok týchto prí-
pravkov trvá väčšinou mesiac, výnim-
kou je prípravok Bravecto, pipetka s 
účinnosťou až 3 mesiace. 

Ich výhodou je, že sú vhodné pre 
výstavné psy, pre psy v blízkom kon-
takte so svojím majiteľom a tiež pre ro-
diny s malými deťmi.

Protiparazitárne obojky pre psov 
a mačky sa od seba odlišujú účinnou 
látkou aj dobou ich pôsobenia, chrá-
nia proti blchám aj proti kliešťom až 
4-8 mesiacov. Účinná látka sa uvoľňuje 
postupne a zabezpečuje tým dlhodobý 
účinok. Obľúbené sú najmä obojky Sca-
libor a Foresto, aby obojok fungoval, 
musí byť v kontakte s kožou. Pri skla-
daní sa jeho účinnosť znižuje. Niektoré 
obojky sú tiež odolné voči vode, avšak 
závisí to od výrobcu, preto si treba vždy 
preštudovať návod na použitie. Nevý-
hodou môže byť zápach niektorých 

obojkov, čo môže obťažovať majiteľov 
bytových psov. Okrem toho, niektoré 
psy zvyknú obojky strácať, u mačiek 
je zasa vyššia pravdepodobnosť, že sa 
niekde oň zachytia.

Medzi najúčinnejšie antiparazitiká 
patria prípravky s účinnými látkami 
patriacimi do skupiny isoxazolínov. 
Tabletky sú ochutené a vo väčšine prí-
padov bez problémov prijímané psami. 
Ich účinok proti blchám a kliešťom 
nastupuje už za 8-12 hodín. Na trhu sú 
tablety s rôznou dĺžkou účinku: Bra-
vecto – 3 mesiace, NexGard – 4 týždne 
a Simparica 5 týždňov. Tablety sa môžu 
použiť u psíkov od ôsmeho týždňa 
veku a od hmotnosti 1,5Kg. Ich výho-
dou je perorálna aplikácia. Nevýhodou 
je mechanizmus účinku prípravku – 
kliešť sa prichytí a uschne na zvierati, 
následne odpadne, žiaľ nemajú repe-
lentný účinok.

Obľúbeným psím antiparazitikom 
je aj rozmarínový repelent, ktorý ale 
musíte povariť. Ideálne je postriekať 
psa vždy pred venčením: na nohy a 
chrbát alebo na šatku, ktorý mu uvia-
žete vedľa obojku.1 balenie sušeného 
rozmarínu (cca 100 g), poprípade čer-
stvého (200 g), 1 PL jablčného, bieleho 
vínneho octu alebo citrónovej šťavy, 
liter vody.

Začína sa sezóna kliešťov

» red
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Je viac ako smutnou iróniou, že od 
začiatku marca môžu mladí od 15 
rokov aj s neukončenou povinnou 
školskou dochádzkou vykonávať 
ľahšie práce, keď sa prakticky už sa 
nedá nikam vyjsť.

Okrem doterajších prác ako je napr. 
účinkovanie na kultúrnych alebo ume-
leckých predstaveniach, športových 
podujatiach, reklamných činnostiach 
budú môcť na základe novej právnej 
úpravy vykonávať aj iné ľahké práce, 
ktoré svojím charakterom a rozsahom 
neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, 
ich ďalší vývoj alebo školskú dochádz-
ku a školské vyučovanie. Podmienkou 
však je, aby zamestnávateľ na uzatvo-
renie vzťahu s fyzickou osobou staršou 
ako 15 rokov do skončenia jej povinnej 
školskej dochádzky získal povolenie 
od inšpektorátu práce (nie od Sociálnej 
poisťovne). Študenti a žiaci po skonče-
ní povinnej školskej dochádzky môžu 
pracovať tak ako doteraz.

V oblasti platenia poistného na so-
ciálne poistenie v súvislosti s novelou 
Zákonníka práce od 1. marca 2021 ne-
dochádza k žiadnej zmene.

Naďalej platí, že ak sa zamestná 
študent na základe pracovnej zmluvy, 
nadobúda v sociálnom poistení po-
stavenie zamestnanca s povinnosťou 
platiť poistné na jednotlivé druhy soci-
álneho poistenia (nemocenské poiste-
nie, dôchodkové poistenie a poistenie 

v nezamestnanosti). Ako zamestnanec 
nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne 
prihlasovacie, oznamovacie, odhlaso-
vacie a odvodové povinnosti. Povin-
nosti plní jeho zamestnávateľ, ktorý ho 
prihlasuje a odhlasuje do Sociálnej po-
isťovne a odvádza za neho aj poistné.

Ak študent pracuje na dohodu o 
brigádnickej práci študentov, je povin-
ný platiť poistné na dôchodkové pois-
tenie (starobné a invalidné). Ak jeho 
mesačný príjem z tejto dohody nepre-
siahne 200 eur, má právo si uplatniť vý-
nimku na neplatenie poistného na dô-
chodkové poistenie. V takomto prípade 
nebude mať postavenie zamestnanca 
na účely dôchodkového poistenia a po-
istné odvádzať nebude. Upozorňujeme, 
že v jednom mesiaci si študent môže 
uplatniť výnimku len na jednu dohodu 
o brigádnickej práci študentov. O uplat-
není výnimky musí študent písomne 
informovať zamestnávateľa na tlačive 
Oznámenie a čestné vyhlásenie k do-
hode o brigádnickej práci študentov. 
Zamestnávateľa informuje písomne aj 
v prípade, že výnimku si ďalej u neho 
nebude uplatňovať. Ak príjem z doho-
dy presiahne sumu 200 eur, študentovi 
vzniká dôchodkové poistenie aj v prí-
pade, že si výnimku uplatnil. Poistné 
na dôchodkové poistenie potom platí z 
vymeriavacieho základu, ktorý sa určí 
ako rozdiel medzi mesačným príjmom 
a sumou 200 eur.

Keby sa tak dalo brigádovať!

» Zdroj: SP

Je isté, že jar je tu. Stačí sa započú-
vať. S prvým oteplením prichádza 
na svet potomstvo voľne žijúcich 
živočíchov. Návštevníci prírody by 
preto mali byť v strehu. Tieto mlá-
ďatá nie sú opustené, nezamrznú, a 
preto sa ich nepokúšajte zachraňo-
vať.

Keď prichádzajú na svet mláďatá, 
príroda je o čosi viac zraniteľnejšia. Aj 
preto by sme k nej mali byť ohľadupl-
nejší. Nechajme prírodu rozkvitať a ne-
rušme ju nevhodným správaním počas 
nášho pobytu v nej. Najmä v teplejších 
oblastiach Slovenska už vidieť malé 
zajace a diviačatá. Neskôr sa k ním pri-
dajú srnčatá.

Diviačikom, kačiatkam a zajačikom 
príchod na svet v mrazoch neublíži. 
Samice zajaca poľného, ako aj srny, 
nechávajú svoje mladé odložené a 
niekoľkokrát za deň sa k nim vracajú. 
Sú roztomilé, ale nie sú opustené! Ich 
mama je niekde na blízku a práve vaša 
prítomnosť jej bráni vrátiť sa späť. Náj-
dené mláďatá v žiadnom prípade ne-
chytajte do rúk a čo najskôr sa vzdiaľte, 
najlepšie rovnakou cestou, akou ste 
prišli. Snažte sa vyhnúť aj nadmerné-
mu pohybu okolo mláďat a nezdržujte 
sa pri nich. Čím viac ľudského pachu 
na mieste zanecháte, tým viac návrat 
ich matky predĺžite. V žiadnom prípade 

sa ich nedotýkajte. Mláďatá po kontak-
te s človekom strácajú svoj prirodzený 
pach a matka ich následne už nemusí 
prijať.

Mimoriadne obozretní buďte pri 
náleze mláďat diviačej zveri, malých 
pruhovaných prasiatok. Ich matka (ba-
chyňa) sa vzďaľuje len zriedka a prav-
depodobne je niekde veľmi blízko. V zá-
ujme ochrániť svoje potomstvo nebude 
váhať zaútočiť a môže človeku spôsobiť 
vážne zranenia.

Rovnako obozretní buďte aj na pre-
chádzke so psíkom, mláďa nedokáže 
uniknúť, ani sa brániť. Vyhnite sa preto 
miestam, kde je vysoká pravdepodob-
nosť ich výskytu a nepúšťajte svojho 
psa z dohľadu.

Ak nájdete zranené mláďa, obráťte 
sa na odborníkov z Ochrany prírody.

Nechytajte bezdôvodne mláďatá, 
ktoré nájdete!

» red
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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1
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

0905 468 802 objednávky príjmame telefonicky
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Ak sa rozhodnete darovať 2% zo svojich daní fondu
Onkológia - rádioterapia n.f.,

Adresa: Mnoheľova 2, 058 01 Poprad
IČO: 319 690 89

Právna forma: Neinvestičný fond
IBAN číslo účtu: SK86 0200 0000 0043 8652 7355 / kód banky: 0200

(Všeobecná úverová banka, a.s.)

Tlačivá na poskytnutie 2% dane je možné získať 
Finančná správa/Tlačivá používane v súvislosti s príjmami zo závislej 

činnosti podľa § 5 ZDP alebo po telefonickom dohovore na č. 052/4314 170 
alebo email: pokopopradsro@gmail.com

Poďakovanie
Onkológia - rádioterapia Poprad, n.f.

ďakuje všetkým organizáciám, firmám a jednotlivcom, ktorí v minulosti 
darovali 2% zo svojich daní neinvestičnému fondu Onkológia — rádiote-
rapia, n.f., čím podporili aktivity, ktoré sa snažia zlepšíť štandart liečby 

pacientov s rakovinou v pôsobnosti popradskej onkológie.
Prostriedky z darovaných 2% daní už niekoľko rokov slúžia na zabezpe-
čenie dennej dopravy pacientov na liečbu žiarením na rádioterapeutic-
kom oddelení v Prešove. Títo pacienti takto nie sú odkázaní na zdlhavú 
hospitalizáciu.

Okrem toho je možné nakupovať zdravotnícky materiál, ktorým sa 
zabezpečuje bezpečnejší a pohodlný žilový prístup na podávanie konti- 
nuálnej chemoterapie. Tento zdravotnícky materiál nie je hradený  
z prostriedkov verejného zdravotníctva. Podobne nie sú hradené niektoré 
pomôcky slúžiace na úľavu pacientov s pokročilou rakovinou a výpotkom 
v dutine brušnej.

Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácií a náročnom ekonomickom 
období, máme snahu udržať pomoc pre našich onkologických pacientov 
liečených v popradskej onkológii.

Bez vašej pomoci sa úroveň starostlivosti nepodarí udržať.
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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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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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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 85
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09
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
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