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Týždenne do 32 750 domácností
OBEC KURIMANY

Poďakovanie
Onkológia - rádioterapia Poprad, n.f.

vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ,

Bližšie info na www.obeckurimany.sk

Prostriedky z darovaných 2% daní už niekoľko rokov slúžia na zabezpečenie dennej dopravy pacientov na liečbu žiarením na rádioterapeutickom oddelení v Prešove. Títo pacienti takto nie sú odkázaní na zdlhavú
hospitalizáciu.

79-006

Okrem toho je možné nakupovať zdravotnícky materiál, ktorým sa
zabezpečuje bezpečnejší a pohodlný žilový prístup na podávanie kontinuálnej 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.

STAVEBNÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE

79-057

PONÚKAM SERIÓZNE 0905 495 235

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

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

61_0052

darovali 2% zo svojich daní neinvestičnému fondu Onkológia — rádioterapia, n.f., čím podporili aktivity, ktoré sa snažia zlepšíť štandart liečby
pacientov s rakovinou v pôsobnosti popradskej onkológie.

79-058

ktorou vyhlasovateľ predá pozemky č.2 s výmerou
710m2 a č. 13 s výmerou 499m2, trvale trvaný
porast, min. výška kúpnej ceny je 35,00 €/m2.

ďakuje všetkým organizáciám, ﬁrmám a jednotlivcom, ktorí v minulosti

spissko.sk

Bez vašej pomoci sa úroveň starostlivosti nepodarí udržať.
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79-056

79-018

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

79-048

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.)

1

redakčné slovo / služby

MICHAL

0908 337 893

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 71

KL P

0904 121 559 | www.tulis.sk

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

s.r.o.

Prijíma objednávky na
tLVSŘBUÈCSPKMFSFjednodňové
tLVSŘBUÈCSPKMFSFokolo 1 kg
tNPSJBLZ7-týždňové
tOPTOJDF6-16 týždňovéň
tLBŘLZ IVTJBIVTPLBŘLZ

):%*/",6#64 s.r.o.
7&İ,Å4-"7,07 290

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.

9 139

66-0018

KLAMPIARS T VO

F R É ZO VA N I E a
9 / 2 n . O VA N I E
.20¥1OV

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vlo{kovanie
komínov
> strojRYÁĆistenie
zadechtovaných
komínov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

> fasádne komíny
!Ćistenie a kontrola
komínov

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

.ontaktujte nás v pracovných dČRch
od 7,00 hod do 17,00 hod

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
Erimont s.r.o., LXĆLYQ¹315
0905 279 418, Michal HudáĆ

KOŽ BYT
spol. s r.o.

vykúpi
hov�dzie
kože viac ako

25 rokov
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99-0005-1

Práve pýcha je prameňom všetkých
zhubných myšlienok a emócií. Keď sa
človek vyvyšuje, začína odsudzovať,
opovrhovať, nenávidieť, rozčuľovať sa,
mať nároky. Dnes je pýcha takmer všade
okolo nás. Byť pyšným sa stalo módou.
Všetci sú dnes „múdrosráči“. Iba ja a
moje nápady sú hodné titulu génia. Aj to
nezaslúženého, ukradnutého.
Pýcha je napríklad márnomyseľnosť
spojená s pohŕdaním inými, v kresťanstve patrí medzi sedem hlavných hriechov, môže však byť aj prejavom patologickej sebavedomosti, nadradenosti,
arogancie. Keď sme zaslepení pýchou,
naše talenty a schopnosti nepovažujeme
za dary, ktoré sme dostali, ale ich pripisujeme sebe v presvedčení, že ich môžeme používať, ako sami uznáme za vhodné. Nepripomína vám to niečo/niekoho?
Každý z nás je nakazený vírusom pýchy! Avšak, spoločenská civilizovanosť
v nás nám káže zbavovať sa ho, potláčať
ho, ako sa len dá. Ak to nerobíme, potom

vidíme okolo seba pyšných, ktorí majú
neustálu potrebu dať najavo iným svoju „prevahu“, druhých ponižovať. Bez
toho, že by zdôrazňovali svoje schopnosti, iba jednoducho znevážia schopnosti druhých.
Pyšný človek si myslí, že vie, ako
sa majú iní ľudia správať, čo majú a čo
nemajú robiť. Hovoriť. Písať. A ak sa tak
nesprávajú, tak ich jednoducho skritizuje. Myslí si, že má na to právo. To, že si
niekto vôbec dovolí druhých kritizovať,
pramení z jeho mylnej predstavy, že je
viac alebo vyššie ako ten, koho kritizuje. Pýcha dáva človeku pocit, že môže
druhým radiť alebo rovno rozkazovať.
Pyšný človek sa často snaží druhými
manipulovať, či už skryto alebo priamo.
Keď veci nie sú podľa jeho predstáv, nastupujú emócie ako hnev či slovná agresia a niekedy aj násilie.
„Pýcha a hlúposť sú
siamské dvojčatá.“ Tvrdil James Russell Lowell,
americký básnik, editor a
diplomat.
Tak, skúsme to na jar
bez nej... pekný týždeň, vážení čitatelia, vám želá

NAJVYŠŠIE
výkupné ceny
0918 593 240
vykup-kozi.sk
Po dohode,
aj prídeme

99-0038

Pekný, už jarný týždeň, vážení čitatelia. V minulých vydaniach sme si pripomenuli cnosti, ale keďže svet nie je
iba čierno-biely, na rad prichádzajú
hriechy. A nemýľte sa, určite nie iba
z pohľadu viery.

ŠUMNÁ
STRECHA

99-0035-1

O pýche v týchto pyšných časoch

Najčítanejšie regionálne noviny

61_0055
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záhrada, služby, auto - moto
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79-053

SPIšsko
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škola
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SPIŠSKO

SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

Redakcia:

Bajkalská 3852/20
POPRAD
spissko@regionpress.sk

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (32.750 domácností)
párny týždeň:
Smižany, Levoča, Domaňovce,
Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Gelnica,
Novoveská Huta, Spišská Nová
Ves, Danišovce, Harichovce, Hrabušice, Iliašovce, Jamník, Krompachy, Letanovce, Lieskovany,
Markušovce, Odorín, Spišské Tomášovce, Spišské Vlachy, Spišský
Hrušov, Teplička
nepárny týždeň:
Smižany, Levoča, Domaňovce,
Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Margecany,
Prakovce, Spišská Nová Ves, Danišovce, Harichovce, Hrabušice,
Iliašovce, Jamník, Krompachy, Letanovce, Lieskovany, Markušovce, Odorín, Spišské Tomášovce,
Spišské Vlachy, Spišský Hrušov,
Teplička

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim jelenie parožie za najlepšiu cenu!
0944132200
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE
0905350531

11 HOBBY A ŠPORT
14 RôZNE / iné
»V TOPOĽČANOCH V MESTE PREDÁM RD NA 10ÁR
POZEMKU... MÁ DVA BYTY
PO 150 m2, 200 tis E TEL.
0950523515

16 ZOZNAMKA
»Rád by som sa zoznámil so ženou. Hľadám
vážny vzťah. Mám 40r.
0940754952

Chcete si
ripodať riadkový
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SN 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, SN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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79-062

0905 719 139

Kontaktujte svojho obchodného zástupcu: 0905 719 139

INZERCIA

Jana Furmaniková

39 regionálnych týždenníkov po celej Slovenskej republike - dosah na 1 500 000 domácností a ﬁriem

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

»KÚPIM staré motorky aj
nekompletné ponúknite.
0949505827
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

V našej redakcii si môžete podať inzerciu do celej siete regionálnych novín

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

4

Politická inzercia / oplatisa.sk

5

87-0021

SPIšsko

Predávajte alebo nakupujte na online trhovisku: www.oplatisa.sk

139,00 €

52,99 €

99,99 €

HECHT 1247
DNXVNUXWNRYDÏYėWDÏND

BLAUMANN Gourmet
Line Sada riadu

20,00 €

169,00 €

Herné kreslo
SRORKRYDWHĀQ«HNRNRŀD

KALÓRIE
VSRORÏHQVN£KUD

shopjk.sk

REGIONPRESS

www.trtechnic.sk
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149,00 €

Kuchynovo.sk

6

služby, bývanie
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služby, bývanie, zamestnanie

SPIšsko

7

OD PONDELKA
22. MARCA

ơƛìïÙÂ
ƜìïÙÀ¨ŽƛİƜƝ

Supercena

Tekutý prací
ìïàóúȍǯ¨¤àÏ
• v ponuke aj
Prací prášok
3,9 kg za 6,99 €

ƌƑÏàúĀ ÀÏàĊ

Supercena

dàÒ¨úȅēììÀ¨ï
• 4-vrstvový

4

99
ƌƜÏàúĀ ÀÏŽƛİƞƜƍ

6

99
kus

CHLADENÉ

-50%
0.99

140 g

370 g/400 ml

-33%

-37%

1.19

0.79

0

49

Treska
ĊØÌàÙ©ė¨

(100 g = 0,35)

0

_ÒúàĊ©
ÿ½àïÏĒ

0

49

79

Tatárska
àØ ÏĮ
CÌàÙ©ė

(1 kg = 2,14
1 l = 1,98)

BIELE
POLOSLADKÉ

Kofola

• rôzne druhy

0,75 l

-39%
2.29

1

39
(1 l = 1,85)

dàÏÌÀ%ÿïȄÀÙú

500 g

2l

-37%

-44%

3.99

2

1.25

49

0

69

(1 kg = 4,98)

]ìÀõóÏ©ìïÏĒ

(1 l = 0,35)
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33-0010

... a mnoho ďalších výrobkov naċċċıÒÀ¤ÒıóÏ
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƝƝıƞı¤àƝƣıƞıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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spravodajstvo / služby

Jar je obdobím rizika požiarov
Z analýzy požiarovosti vyplýva, že
najpočetnejšou skupinou požiarov
v roku 2020 boli požiare súkromného
vlastníctva. Išlo o 52 prípadov a výška
škôd, spôsobených požiarom predstavovala 570 660 Eur.

Podvodníci v mene
Slovenskej pošty stále útočia
Slovenská pošta zaznamenala už šty, až na niekoľko zámerne podobných
viac ako 20 typov podvodných e- nepravdivostí.
Napríklad zákaznícka podpora
-mailov, ktoré sa „tvária“, akoby ich
odosielateľom bola pošta. Adresáta Slovenskej pošty nefunguje 24 hodín
vyzývajú k úhrade platieb za doru- denne, ale iba v pracovných dňoch v
čenie zásielky, k zmene doručeniu či čase od 8:00 do 17:00. Falošný mail je
uloženiu zásielky či zaplateniu col- možné rozlíšiť aj podľa nesprávne uvených poplatkov.
deného telefónneho číslo na Zákaznícke centrum - 0850 192 413, pričom
Najnovšie dostávajú adresáti fa- správne číslo je 0850 122 413. Aj v tomto
lošné emaily pod hlavičkou Slovenskej prípade ide o zneužitie loga Slovenskej
pošty v spojitosti so stránkami, ktoré pošty, a preto by klienti nemali na taképonúkajú kúpu či predaj rozličných to emaily reagovať.
tovarov. Ak adresát zadá údaje zo svoOkrem toho sa stále objavujú falošjej platobnej karty cez falošnú stránku né e-maily či SMS správy pod hlavičkou
veľmi podobnú webovej stránke pošty, Slovenskej pošty, požadujúce od adremajú mu byť na účet pripísané peniaze sátov úhrady poplatkov za doručenie
za tovar.
zásielky či preclenie zásielky. Ak klient
Aj v tomto prípade ide o podvod, akceptuje túto falošnú požiadavku,
pretože Slovenská pošta nikdy nepýta webový odkaz ho presmeruje rovno na
peniaze ani nesprostredkúva pripísa- platobnú bránu, kde má zadať údaje
nie peňazí na účet prostredníctvom e- zo svoje platobnej karty. Klienti by sa
-mailov. Adresátov týchto podvodných mali mať na pozore, pretože ani v tomto
emailov preto pošta vyzýva k ostraži- prípade nie je odosielateľom Slovenská
tosti, aby kontrolovali adresu odosiela- pošta. Slovenská pošta nikdy nežiada
teľa a na podozrivé emaily nereagovali. poplatky prostredníctvom e-mailov či
Vizuály falošných mailov sú zverejnené SMS, a to ani pri colnom konaní. Clo aj
aj na webovej stránke Slovenskej pošty. poplatok za colné konanie zaplatí klient
V mene Slovenskej pošty dostávajú priamo pri doručení zásielky.
adresáti aj falošné e-maily, prostrednícV tejto veci podala Slovenská potvom ktorých si môžu údajne zmeniť šta trestné oznámenie na neznámeho
doručenie alebo uloženie zásielky. In- páchateľa, aktuálne prebieha vyšetroformácie z takéhoto e-mailu sú podob- vanie.
né informáciám z oficiálneho webu po» red

33-0002

miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
4. Vykonávať činnosti, na ktorých výkon
nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich
vykonávanie.
Hasičský a záchranný zbor v súvis- 5. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať
losti so zabezpečovaním ochrany lesov prístup k požiarnym zariadeniam alebo
pred požiarmi a jarným vypaľovaním k vecným prostriedkom na ochranu pred
trávy upozorňuje na dodržiavanie po- požiarmi a k uzáverom rozvodných zavinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), riadení najmä elektrickej energie, plynu
c) a § 14 ods.1 písm. n) a ods.2 zákona č. alebo vody.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 6. Vyvolať bezdôvodne požiarny pov znení neskorších predpisov. Práve ten- plach, privolať bezdôvodne hasičskú
to zákon upravuje povinnosti právnic- jednotku alebo zneužiť linku tiesňového
kých osôb, fyzických osôb podnikateľov volania.
a fyzických osôb v súvislosti s danou
Porušenie tohto zákazu je možné
problematikou. Veľmi dôležitá je povin- postihnúť pokutou pre fyzické osoby vo
nosť fyzických osôb „zabezpečovať plne- výške 331 € a pre právnické osoby alebo
nie opatrení v súvislosti s ochranou lesov fyzické osoby – podnikateľov vo výške
pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, 16 596 € , prípadne je možné uložiť blokospráve alebo v užívaní“, a to najmä dodr- vú pokutu za priestupok na úseku ochražiavaním zásad protipožiarnej bezpeč- ny pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €.
nosti v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom
období.
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzickým osobám zakazuje :
1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň
na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na
» Zdroj: HaZZ SR

Najčítanejšie regionálne noviny
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zdravie, služby, gastro
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Liečba postcovidového syndrómu
hradená už aj zdravotnou poisťovňou

PREKONALI STE COVID
A MÁTE PRETRVÁVAJÚCE ŤAŽKOSTI?

61_0060

61_0044

Viac informácií na www.kupele-bj.sk
alebo na telefónnych číslach:
054/477 4323, - 4460

461210036

OBRÁŤTE SA NA VÁŠHO LEKÁRA
A POŽIADAJTE O KÚPEĽNÚ
LIEČBU U NÁS.

Výročia a udalosti
Robert Koch objavil baktériu, ktorá spôsobuje tuberkulózu

24. marca 1882

S
U

1
5

3
4

Výročia a udalosti
britská skupina The Beatles vydala album
Please Please Me

22. marca 1963
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Výročia a udalosti
Albert Einstein publikoval svoju teóriu relativity

20. marca 1916
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spravodajstvo / zdravie

Ako byť zdravý?

Najčítanejšie regionálne noviny

Označenie A+++ na energetických
štítkoch spotrebičov skončilo

Ľudia, ktorí chcú žiť dlhý a kvalitný
život by mali žiť zdravo a vyhýbať
sa rizikovým faktorom. Zdravý život
znamená 3P – pokojná myseľ, pravidelný pohyb a plnohodnotná strava.

jej mame by menej uškodilo, keby zjedla
kilo slaniny alebo vypila fľašu slivovice,
ako sledovanie tlačovej konferencie alebo besedy politikov v televízii. Tie hlúposti, prekrikovanie, klamstvá a urážky
sa už nedajú počúvať. Zvlášť nebezpečRizikové faktory sú stres, fajčenie, né časové úseky sú v nedeľu okolo obealkohol alebo nezdravé jedlá. Moja da. Podvečer je večerníček pre seniorov
mama má 82 rokov. Nepije, nefajčí a stra- – strašenie novými mutáciami vírusu,
vuje sa striedmo. Každý deň sa jej zvýši počítanie nakazených a mŕtvych.
Nebezpečným vysielaním sú aj tetlak. Niekedy je zúfalá a bezmocná, inokedy sa trasie od strachu alebo hnevu. levízne noviny. Môj kamarát sa v čase
Jej hlavné rizikové faktory sú 3P - pre- televíznych novín rozhodol behať, ja v
miér, predseda a politici. Rizikový fak- tomto čase chodím na prechádzky. Všitor je lenivý minister bez emócií, ktorý mol som si, že ľudí, ktorí sa namiesto
provokuje svojho emočne nestabilného sledovania televíznych novín chodia
šéfa. Ten je ultra rizikový faktor. Všade, prechádzať alebo behať, pribúda. Pokde sa objaví vzniká toxický mrak urá- chopili, čo je dobré a zlé pre ich zdravie.
žok, hádok a negatívnych emócií. Keď sa Pohyb pomáha, politika škodí. Premýšv rodine urážajú manželia, poškodzujú ľam niekedy prečo musia ľudia takto trpsychiku detí. Keď sa pred celou kraji- pieť. Celý deň pracujú
nou hádajú dvaja blázni z vlády, ohrozu- a večer, keď si majú
jú psychiku miliónov ľudí.
oddýchnuť, im do
Aj prostredie vlády a ministerstiev obývačiek vtrhnú
spôsobuje čudný vírus - nakazení si o hlúpi politici a prisebe začnú myslieť, že sú mesiáši a svo- pravia ich o pokoj.
jich kritikov označujú za agentov zla. Chcete byť zdraví?
Mnohé fyzické choroby majú svoj pôvod Vyhoďte telev psychickej nerovnováhe. A psychická vízor a polinerovnováha vzniká často z televízie, tikov.
rozhlasu alebo internetu. Verím, že mo» Ján Košturiak

Od 1. marca 2021 platia na Slovensku a
v ostatných krajinách Európskej únie
nové energetické štítky pre prvé druhy
spotrebičov. Označenie A+++ skončilo.

alebo koeficient účinnosti prania. Nové
štítky začali výrobcovia pridávať do balenia k produktom od novembra 2020. V
obchodoch a na webových stránkach sa
však môžu objaviť až od 1. marca 2021. VýNové energetické štítky umožnia menu štítkov k prvým skupinám spotrebijednoduchší výber úsporných zariadení. čov majú predajcovia zabezpečiť v priebeZmena štítkov sa od 1. marca týka umý- hu 14 pracovných dní do 18. marca 2021.
K zariadeniam s novými štítkami
vačiek riadu, práčok, práčok so sušičkou,
chladničiek a mrazničiek, televízorov a od marca patria aj chladničky na víno
elektronických displejov. Nové štítky majú a takzvané profesionálne chladničky a
jednotnú a prehľadnejšiu stupnicu tried mrazničky. Od 1. mája 2021 dostanú nové
energetickej účinnosti od A po G. Zároveň štítky pneumatiky a od 1. septembra 2021
sa postupy pri testovaní viac priblížili po- svetelné zdroje. Štítky k ďalším spotrebiužívaniu spotrebičov v praxi a pravidlá čom budú menené postupne po schválení
pre zaraďovanie do tried sú prísnejšie. príslušných európskych nariadení.Všetky
„Podľa nových štítkov sú takmer všetky podstatné informácie o zmene štítkov a
aktuálne dostupné najúspornejšie spot- materiály na stiahnutie sú k dispozícii na
rebiče preradené do tried B a nižšie, ale stránke www.energetickestitky.sk.
neznamená to, že spotrebujú viac energie ako predtým. Nová najvyššia trieda A
zostane vyhradená pre najinovatívnejšie
zariadenia.
Najviditeľnejšou novinkou na štítkoch je QR kód. Po jeho nasnímaní zákazník získa informáciu o ďalších vlastnostiach výrobku z európskej databázy
EPREL. Napríklad pri práčkach tak bude
možné zistiť, aká je účinnosť pláchania
» red

Musíme si pomáhať

32-0031

V týchto ťažkých časoch naozaj všetci. Tí z nás, ktorí ako tak majú z čoho,
by mali z ľudského hľadiska podržať
nad hladinou tých, ktorí už sa topia.
Preto je človek človekom.

poradenstvom a keď sa inak nedá, aspoň
osobným povzbudením.
Tento týždeň však spúšťame aj kampaň v našich novinách prostredníctvom
inzercie, kde chceme osloviť širokú verejnosť a požiadať ich o príspevky z dvoch
percent daní.
Vidíme, že pomoc v jej najrôznejších
podobách je aktuálne mimoriadne potrebná. Konkrétna pomoc ľuďom, ktorí
majú svoje osudy, svoj domov, no nemajú pre svoj dôstojný život to, čo väčšina
z nás. Jedným chýbajú zdroje, potrebné
na financovanie školskej dochádzky ich
nadaných detí. Iným zas na zaplatenie
potrebných liekov a pre nich nedostupných zdravotných pomôcok. Sme aj podnikatelia ako vy a dobre vieme, čo je nám
prekážkou v našom snažení. A čo nám,
naopak, prospeje.

Projekt „Pomáhame regiónom“, ktorý popri našom vydavateľstve spúšťame
ako projekt konkrétnej pomoci ľuďom v
regiónoch, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej
situácii a bez pomoci druhých by ju ťažko
zvládli.
Projekt sa volá „Pomáhame regiónom“
a budeme ho realizovať prostredníctvom
nášho občianskeho združenia Uni zdravie o.z.
Hlavnou činnosťou našej neziskovej
organizácie sú všeobecne prospešné
služby a pomoc konkrétnym ľuďom a
spoločenstvám v našich regiónoch.
Na to, aby sme dokázali užitočne pomáhať, potrebujeme zozbierať dostatočné množstvo finančných príspevkov, ktoré potom rozdelíme vybraným ľudom v
núdzi v jednotlivých regiónoch. Preto vás
chcem poprosiť, aby ste sa zúčastnili tejto
pomoci aj vy prostredníctvom darovania
dvoch percent dane z dane z príjmov fyzických osôb. Príspevky do občianskeho
združenia pošleme aj z nášho vydavateľstva REGIONPRESS, od nám blízkych
Ak sa chcete pridať, nazrite na webospoločností a ich zamestnancov.
vú stránku:
Viacerí naši zamestnanci a spolupra- https://www.pomahameregionom.sk/
covníci už dlhodobo pomáhajú iným
Naše vydavateľstvo
ľuďom v núdzi. Napríklad prostrednícvám za to úprimne ďakuje.
tvom konkrétnej potravinovej pomoci,
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87-0016

SPIšsko

LIKVIDÁCIA
AZBESTU
zo striech

facebook/ StrechyM Likvidácia azbestu

STRECHY
M
STRECHY

M

66-0049

0908 082 634

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

61-0056

75-15

www.strechym.sk

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 250€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135
PRACA V ČR, UBYTOVANIE
ZABEZPEČENÉ.
MZDA OD 270KČ/hod.

SN21-11 strana-
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85_0182

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
- VODIČ VZV

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

34-0005-1

0905 468 802 objednávky príjmame telefonicky

PONÚKAME PRÁCU V ČR

0800 500 091

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

politická inzercia
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SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?

Stannah Vám ponúka
stoličkové výťahy na
všetky typy schodísk.
ŤZP občanom poradíme,
ako získať na zakúpenie
štátny peňažný príspevok.

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní

Viac ako

750 000
Stannah

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

inštalácií
výťahov

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

52- 0003

0800 162 162

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-2

Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

88-0047

www.stannah.sk

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde p

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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87-0007

farba
ANTRACIT

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.

