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ŽALÚZIE, SIEŤKY
p r o t i  h my z u

0907 942 957
rýchlo, lacno, kvalitne

www.lacne-zaluzie.sk
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www.regionpress.sk

Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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Slovenský 
výrobok

od 586 €586 €
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Motor Group Poprad, spol. s r.o.
Partiz쌴nska 3800
058 01 Poprad
Tel.: +421 52 787 92 30
www.motorgroup.sk
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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

Ponúknite na predaj rôzne 
medaily, mince, vyznamenania 
hlavne slovenských štátnikov 
a osobností, 
Hlinka, Štefánik, Pribina

0904 60 74 60

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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Páči sa mi

POPRADSKO.SK
na facebooku

- nové inzeráty, 
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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
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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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KLAMPIARSKE
POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

0907 940 920
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Ni�ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA�BY obydlia?
� 0905 638 627  finan�ná ochrana

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

jednodňové

okolo 1 kg

7-týždňové

6-16 týždňovéň
 s.r.o.

 290
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0904 121 559 | www.tulis.sk

KLAMPIARS T VOKLAMPIARSS TT VVVOO
KL Ps.r.o.

O dobrom i zlom hneve

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dnes o ďalšom z hriechov a nielen pre 
veriacich. Pretože hriechom je tiež  a 
najmä činnosť v rozpore s morálnymi 
normami zavedenými v spoločnosti. 
To by mali vedieť predovšetkým tí, 
ktorí sú presvedčení, že aj z takých 
amorálností, akými sa verejne a často 
prezentujú, sa stačí vyspovedať.

Hriech sa odpúšťa, hriechu sa ne-
zbavujeme ako odpadku zahodením 
niekam do koša. A odpúšťa sa iba za ur-
čitých okolností – napríklad, iba ak už 
sa vedome nebude opakovať. Celkom 
pobavene si predstavujem púť mnohých 
našincov, tú poslednú, ktorí sú skalo-
pevne presvedčení, že ten nikým a ničím 
neobmedzený pozemský a na úkor iných 
uzurpovaný a naškrečkovaný raj a nebo 
ich čaká aj PO :-)

„Nespravodlivosť sa prejavuje dvoja-
kým spôsobom. Jednak že sa ľudia sami 
na niekom dopúšťajú krivdy a ďalej že 
nebránia tých, ktorým sa krivda deje, aj 
keď tak urobiť môžu. Keď niekto na iného 
nespravodlivo útočí buď z hnevu alebo 
nejakej inej vášne, ako by vztiahol ruku 
na svojho druha. Ale ak niekto krivde 
nezabráni a jej neprekáža, hoci môže, do-
púšťa sa takého hriechu, ako keby zradil 
rodičov alebo priateľov alebo vlasť.“ Tak to 

hovoril už  Marcus Tullius Cicero, rímsky 
filozof a štátnik pol storočia pred našim 
letopočtom. Nespravodlivosť je hriech vá-
žení! Teda, najmä vy, nevážení! A mnohí, 
búchajúc sa do pŕs a vyzdvihujúc svoje 
najčistejšie kresťanstvo z tých čistých – 
ste až sadisticky nespravodliví. Odporne 
hriešni. Neprijateľne, odsúdeniahodne!

Dnešná spoločnosť učí ľudí skôr 
hnev potláčať, než ho otvorene vyjadro-
vať. Potláčanie hnevu je ospravedňova-
nie zla. Zamlčiavanie nespravodlivosti. 
Voľná cesta pre hriešnych.

Naučili sme sa, že vyjadrenie hnevu 
je ohrozením vzťahu. 

„…poznal som, ako málo stačí, aby 
génius vzbĺkol hnevom. …ľahostajnosť k 
bezprostrednej skutočnosti - toto práve 
ho privádza do zúrivosti.“ Autor výro-
ku je ruský spisovateľ  Boris Leonidovič 
Pasternak. Už chápete, prečo sú mnohí z 
nás v posledných mesiacoch 
doslova nazúrení?

Pozitívny primeraný 
hnev a schopnosť povedať 
si, čo sa vám nepáči a tak-
tiež kto, to vám želám do 
ďalšieho týždňa. S 
pozdravom

www.regionpress.sk
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Sociálna poisťovňa začne od 1. apríla 
2021 budúcim mamičkám poskytovať 
novú dávku tehotenské. Po splnení 
zákonných podmienok tak môžu zís-
kať finančnú pomoc, ktorá im pomôže 
kompenzovať zvýšené výdavky v ob-
dobí tehotenstva.

Dávka je určená pre tehotné ženy, kto-
ré sú v čase nároku nemocensky poistené 
– zamestnankyne, živnostníčky či iné sa-
mostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), 
dobrovoľne poistené osoby, resp. tehotné 
ženy, ktorým vznikne nárok na dávku 
po zániku nemocenského poistenia v 
ochrannej lehote. Na rozdiel od iných 
dávok nemocenského poistenia ju môžu 
ženy poberať aj popri práci, teda v obdo-
bí, keď majú príjem alebo poberajú iné 
dávky (napríklad materské, nemocenské, 
či rodičovský príspevok). K podmienkam 
priznania nároku patrí aj dosiahnutie naj-
menej 270 dní nemocenského poistenia v 
posledných dvoch rokoch. Do tohto obdo-
bia sa môže zarátať aj obdobie preruše-
ného nemocenského poistenia z dôvodu 
čerpania rodičovskej dovolenky alebo 
poberania rodičovského príspevku. Pri 
SZČO a dobrovoľne poistených osobách 
nesmie navyše nedoplatok na poistnom 
presiahnuť 5 eur. Nová dávka sa netýka 
tehotných študentiek, pre tie je určené 
tzv. tehotenské štipendium, o ktoré treba 
požiadať príslušnú školu.

Nárok na novú dávku vznikne tehot-
ným ženám od začiatku 27. týždňa pred 
očakávaným dňom pôrodu, teda od 13. 
týždňa tehotenstva a budú ju poberať 
až do skončenia tehotenstva (pôrodom, 
umelým prerušením tehotenstva alebo 
spontánnym potratom).

Výška dávky bude závisieť od do-
siahnutých vymeriavacích základov 
(hrubých príjmov), z ktorých žena odvá-
dzala poistné na nemocenské poistenie 
v rozhodujúcom období, čo je spravidla 
predchádzajúci kalendárny rok. Výška 
dávky predstavuje 15% denného vyme-
riavacieho základu. Stanovená je aj jej 
najnižšia a najvyššia možná hranica. V 
roku 2021 môže budúca mamička dostá-
vať tehotenské v rozpätí od 215,50 eura do 
333,90 eura mesačne.

Nárok si uplatní prostredníctvom Žia-
dosti o tehotenské, ktorú jej vystaví a oča-
kávaný deň pôrodu na ňom potvrdí gyne-
kológ na prvej preventívnej prehliadke, 
na začiatku II. trimestra po dosiahnutí 13. 
týždňa tehotenstva. Budúca mamička do-
ručí tlačivo príslušnej pobočke Sociálnej 
poisťovne. Sociálna poisťovňa v tejto sú-
vislosti pripravila elektronický formulár, 
ktorý bude k dispozícii na jej webstránke 
od 1. apríla. Prostredníctvom e-formulára 
žena žiadosť odošle (aj s tlačivom od le-
kára) z pohodlia domova. Doručiť ho tiež 
môže aj poštou alebo osobne. 

Budúce mamičky môžu od 1. apríla 
požiadať o novú dávku

» Zdroj: SP

Lev Nikolajevič Tolstoj    
Jar je čas plánov a projektov.

C i t á t y

0905 338 878

INZERCIA
Čínske príslovie    
Na jeseň sa predáva ovocie, na jar - 
lieky.

C i t á t y
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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051/7718 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

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

0905 468 802 objednávky príjmame telefonicky

0903 625 039
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

--nnnn-n--nnnnátátátátátáterereeeryyyyyy tstssttssst iiriiriececeechhhhhhhhhh

ŠUMNÁ 
STRECHA

rrrraaaavvvvvaa aa a a kkkkomomomíníníínnín

00888 3333377 88
MICHAL
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www.regionpress.sk

Páči sa mi

POPRADSKO.SK
na facebooku

- nové inzeráty, 
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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

SERVISNÝ TECHNIK 

Servis, opravy, spúšťanie 
plynových kotlov 

a sporákov do prevádzky, 
servis gamatiek. 

PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

0908 69 75 55
e-mail: kara� a.p@gmail.com
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FRÉZOVANIE a

�����OVANIE
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���O���OVVAVAVANIVAVV NIEE
> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vlo�kovanie
   komínov

> stroj�	
��istenie
   zadechtovaných
   komínov

> fasádne komíny

��istenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., L���	���315
 0905 279 418, Michal Hudá�

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

�ontaktujte nás v pracovných d��ch
od 7,00 hod do 17,00 hod

�����OV

ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

priechodná šírka dverí = 80cm
HISEC TREND

20 DEKOROV

450 €
     
    

����������	
�	���������	�	����	��
���������������!�"#��$�%�"�&'��(�)#*�

��+�,���	+-�	��	�.���/1�������	�����,�����	�3����	6�7�	�

��+��	�1���	+-�	��	
�	���������	�	

0908 995 976 | 0905 794 067

�����������

�����6��1/�	��<�1��� 59 €
  ����	�	�+	�
����<��>
���?��	@��1B
���?�@��1B
   - VYSPRÁVKY
   - KOVANIE ���������	���
   - ODVOZ STARÝCH
      DVERÍ
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Tento rok je iný, ako tie predošlé. V 
bytoch sme zavretí oveľa viac, ako 
by sa nám páčilo a zmena, žiaľ nejak 
ešte neprichádza.

Jar však nepodieha vádnym naria-
deniam a obmedzeniam a tak je tu. Je 
najvyšší čas naše „domáce väzenie“ pri-
spôsobiť okolnostiam. Prestalo sa kúriť, 
treba viac a častejšie vetrať, láka to vypiť 
si napríklad čaj či kávu na balkóne. Nie-
ktorí dokonca v rámci home-officu môžu 
na balkóne aj pracovať.

K dispozícii je cez internet a on-line 
nákupy dostatočné množstvo ponuky. 
Tak, ako sme boli zvyknutí po iné roky 
zriaďovať si na balkónoch záhrady, teraz 
tu máme novinku – pracovné kútiky. 
Vývoj techniky postúpi tak ďaleko, že 
nám v podstate na balkóne stačí kláves-
nica a monitor a všetko ostatné necháme 
dnu. K tomu potrebujeme stabilný stolík 
a správne sedenie, ako aj tlmenie slneč-
ného svitu. Na to posledné nám poslúžia 
najrôznejšie clonové systémy, či ich už 
voláme rolety, žalúzie alebo akokoľvek 
inak. Niektoré z nich si vieme sfunkčniť 
sami, iné na montáž potrebujú odbornú 
zručnosť a technológiu. Kompletnú po-
nuke nájdeme spoľahlivo na internete.

Ak si netrúfame sami vytvoriť z bal-

kóna či logie dokonalý estetický a funkč-
ný priestor, môžeme to zadať napríklad 
bytovému architektovi.

Ak sa do toho pustíme sami, musíme 
rátať aj s ďalšími okolnosťami – určite 
napríklad s poveternostnými vplyvmi 
na zariadenie balkóna alebo terasy. Tu 
už ide o povrchovú odolnosť materiá-
lov, ich možnú ľahkú demontovateľnosť 
a prenosnosť do interiéru v prípade ne-
priaznivého počasia.

Mimochodom, je veľmi pravdepo-
dobné, že vaše domáce zvieratko, najmä 
psík, bude chcieť váš čas na balkóne 
tráviť pri vás. Takže pri zariaďovaní tej-
to časti bývania mysite aj na to, ab aj on 
mal prístrešok v chádku, miesto na od-
počinok, kde ho nebude na labky páliť 
rozhorúčená dlažba. Opäť treba zájsť do 
on-line prostredia a zvoliť vhodné pro-
dukty z tamojšej ponuky.

Jar v byte I

» red

Páči sa mi

POPRADSKO.SK
na facebooku

- nové inzeráty, 

www.regionpress.sk
sieť 39 regionálnych novín
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- STRIEKANÁ PUR PENA

- FÚKANÁ CELULÓZA

- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

- STRIEKANÁ PUR PENA

- FÚKANÁ CELULÓZA

- MONTÁŽ SADROKARTÓNOOOOOOOOOVVVV

0951 636 225

SVIT  Hlavná 15/33

svit1@slovaktual.sk  tel.: 052/ 775 65 20

www.slovaktual.sk/optim

Nové plastové a

plast-hliníkové okno

Slovaktual OPTIM

w

N

p

S

Automatická 
garážová brána

729 €od

Domové dvere 
bez bočného dielu 

1 530 €od

mplexné stavebnépráce

stavbyn ľúč nštru cie

e-mail: sikerssvit@sikerssvit.sk

mplexné stavebnépráce

stavbyn ľúč nštru cie

Brány a dvere od európskej jednotky nás presvedčili!
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Hlavná 15, tel./fax : 052 / 775 65 20SIKERS SVIT
s. r. o.

0948 081 256
KONTAKT:
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K
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ENOSTI16

vonkajšie/vnútorné

ŽALÚZIE

ROLETKY

ŠIROKÁ
PONUKA
PRODUKTOV

ŠPIČKOVÉ
KOMPONENTY

KVALITNÉ
PREVEDENIE

VÝHODNÉ
CENY

MARKÍZY

SIEŤKY

ZAMERANIE

A PONUKA

ZADARMO
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Páči sa mi

POPRADSKO.SK

na facebooku
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- nové inzeráty
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INZERCIA

0905 338 878
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• rôzne druhy

066

-48%

(100 g = 0,60)

110 g

1.29*

��
�������
�����	���
• rôzne druhy

����������
�����
• blok

• rôzne druhy
129
-23%

(1 kg = 5,16)

250 g

1.69

 
��	�	�����
�������
• rôzne druhy

222

-30%

(1 kg = 5,55)

400 g

3.19


 �� �������	�

059

-33%

(1 l = 1,18)

0,5 l

0.89

��	������
!"��
• rôzne druhy

039

Supercena
1 kg

������
• guľatozr�ná

099

-37%
1 kg

1.59*

#���� 129
Supercena

(1 kg = 5,16)

250 g

$�����
199
Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g

�������	�
������	�����������������������������������
�����������������������
�	����
�������!��������"�����������#����$��%��&'*&����
�������+�����
���-����
�������#����
��.��	�#�����"���!���	�
�����/�����-�2�4����
���
���-�-��2�	
��

u nás si nemusíte  

vyberať medzi

��������	�
���

������
�������


OD PONDELKA 12. 4. 
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�������������+��2<�+���2��+������+��+�#���>�	��+��-�-����#��
4#��#���>����	��4#����������������
������#�����?��@���@�������



PP21-14 strana- 7

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBYPOPRADSKO

3
3
-0
0
2
4

• tavený syr v čr�evku 059

-40%
100 g

0.99

�������	
�

������������������ 319
-40%

cena za 1 kg

5.39

���������������		

219

Supercena

(1 kg = 8,76)

250 g balenie


���

065

-48%

(1 l = 0,33)

2 l

1.25*

�����������

��������������
• rôzne druhy

799
-33%

�������	
��������

42 kapsúl

11.99*
�������
��
�����
�
• 2-vrstvové
• 100 % celulóza 

099

-41%

����������������

��������	
�

1.69

52 %  
�
�����

���!�
����"�"����

1299

Supercena

(1 l = 18,56)

0,7 l

Minerálna 
"�	���
• jemne sýtená/

sýtená

029

-34%

(1 l = 0,19)

1 ,5 l

0.44*

... a mnoho ďalších výrobkov nawww.lidl.sk
���	��������	��
������������������������������
�!������"������#��$%��!��&'"!"����
�*#��"'�����+��&��"����!�$������%-#���.#�/��24:2��#��"'���$	;����%���$<#�����!�
��#�-'������>����-'��������+'�������	��?�!���<���@�
������!�"�
�<�<��������

ABC����	�*��%�$���;�#�D�;�!����;������;��;�-��"����;��<#<����-#��@-'�-#���$#����@-'����$%�
������������#��-#����E��F���F�������

7
OD PONDELKA

12. APRÍLA



PP21-14 strana- 8

SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
8

INZERCIA

0905 338 878

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0905 338 878

»Hľadám opatrovateľku k 
staršej pani v okrese Kež-
marok. 0905238396

Občianska
riadková
inzercia

15 HĽADÁM PRÁCU 

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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 zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Župy majú k  dispozícii úplne nový 
a hlavne spoľahlivý elektronický sys-
tém objednávania pacientov s vážny-
mi diagnózami na očkovanie proti 
covidu-19. Dôvera ho vyvinula s cie-
ľom pomôcť samosprávam napĺňať 
kapacity ich očkovacích centier a tiež 
pacientom so závažnými chorobami 
dostať sa k očkovaniu čo najskôr.

Po tom, ako svoj elektronický systém 
úspešne vyskúšala v spolupráci s Brati-
slavským samosprávnym krajom, po-
núkla ho následne aj všetkým ostatným  
VÚC. „Táto spolupráca má poukázať na 
fakt, že pri očkovaní je okrem veku dô-
ležité prihliadať aj na zdravotný stav pa-
cientov. Je v našom záujme chrániť tých 
najzraniteľnejších,“ vysvetlil generálny 
riaditeľ Dôvery Martin Kultan. 

Dôvera vie svojím systémom pokryť 
tisícky pacientov vo všetkých VÚC bez 
toho, aby ich obvolávala telefónom. Ten 
využíva iba v prípadoch, keď jej poisten-
ci nemajú e-mail alebo si nevedia termín 
„vyklikať“ sami. Rozbieha už aj spolu-
prácu pri očkovaní s nemocnicami. 

Pri kontaktovaní svojich poisten-
cov s  ponukou na očkovanie využíva 
rovnaký zoznam diagnóz, aký obsahuje 
vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR 
a ktorý bol pôvodne aj súčasťou Národ-
nej stratégie očkovania proti covidu-19. 
Ide o onkologické ochorenia, vážne cho-

roby dýchacích orgánov, srdca a ciev, 
zlyhávanie obličiek, stavy po transplan-
táciách, či poruchy imunity a ďalšie.

„Obzvlášť nás potešilo, že v Dôve-
re už mali pripravené riešenie, ktorým 
dokázali zautomatizovať napĺňanie zo-
znamov náhradníkov,“ reagoval Tomáš 
Szalay, lekár Bratislavského samospráv-
neho kraja.

Ako prví dostali od Dôvery pozván-
ku na očkovanie pacienti so sklerózou 
multiplex vo veku do 70 rokov. Najväčšia 
súkromná zdravotná poisťovňa momen-
tálne pozýva už aj pacientov s inými zá-
važnými ochoreniami, pričom o  druhu 
použitej vakcíny rozhoduje lekár. 

„Objednávkový systém, ktorý po-
núkame našim poistencom, je dopln-
kom k  štátnemu objednávkovému sys-
tému. Ak pacient odmietne náš systém, 
môže využiť štátny,“ zdôraznil Martin 
Kultan.

Elektronický systém umožňuje 
záujemcom nielen zaregistrovať sa na 
očkovanie, ale napríklad aj informovať 
poisťovňu, že najskôr sa chcú poradiť so 
svojím lekárom, pričom ich poisťovňa 
bude opäť kontaktovať neskôr. Takis-
to jej môžu dať vedieť, že majú záujem 
o inú vakcínu.

Nový elektronický systém na objednávanie 
chronicky chorých na očkovanie

» Zdroj: ZP Dôvera

Páči sa mi

POPRADSKO.SK

na facebooku

����������	
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- nové inzeráty

�������	
��	��

- tipy na v��������

�������e, ...
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0905 338 878

INZERCIA

��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) 

P .
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DOPRAVA ZDARMADOPRAVA ZDARMA

TEPLICKÁ 3983/4, 058 01 POPRAD
�������	
��
�	�
��
������

VŠETKO PRE VÁŠ CHOV
�������	
��
��	��
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hobbykrmiva@gmail.com@HobbyKrmiva

www.hobby-krmiva.sk

+421 917 182 362

+421 905 650 838
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Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR vydalo usmerne-
nie pre poľovníkov k uplatňovaniu 
výnimku zo zákazu vychádzania 
mimo okres a po 20-tej hodine.

Vláda SR schválila 31.03.2021 uzne-
senie č. 176, ktorým doplnila uznesenie 
č. 160 zo 17.03.2021. Uvedeným uzne-
sením „Vláda SR obmedzuje na území 
Slovenskej republiky slobodu pohybu 
a pobytu zákazom vychádzania od 
20. marca 2021 v čase od 05.00 hod. do 
01.00 hod. nasledujúceho dňa, do od-
volania, najneskôr však do konca nú-
dzového stavu opakovane predĺženého 
týmto uznesením, teda uplynutím 28. 
apríla 2021, pričom toto obmedzenie sa 
nevzťahuje na“ v uznesení vymenova-
né prípady a situácie.

Uznesením č. 176 bolo doplnené, že 
vyššie uvedené obmedzenie sa nevzťa-
huje „s účinnosťou od 1. apríla 2021 na 
cestu na účel pobytu v prírode držiteľa 
poľovného lístka za účelom plnenia 
opatrení proti šíreniu afrického moru 
ošípaných pri dodržaní protiepidemio-
logických opatrení stanovených vo vy-
hláške Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky a cestu späť.“

To znamená, že držitelia poľovných 

lístkov môžu od 1. apríla 2021 vycesto-
vať v rámci pobytu v prírode aj mimo 
okres, a môžu vychádzať aj po 20-tej 
hodine, ale len z dôvodu plnenia opat-
rení proti šíreniu afrického moru ošípa-
ných.

Dôrazne upozorňujeme, že vyko-
návanie ostatných poľovníckych čin-
ností je naďalej obmedzené územím 
okresu a časovo do 20-tej hodiny.

Oprávnenosť pohybu držiteľ poľov-
ného lístka preukazuje platným poľov-
ným lístkom a v prípade individuálnej 
poľovačky platným povolením na lov 
diviačej zveri, alebo v prípade spoloč-
nej poľovačky pozvaním od užívateľa 
poľovného revíru, ktorý spoločnú poľo-
vačku organizuje.

Usmernenie pre poľovníkov

» red

www.regionpress.sk
sieť 39 regionálnych novín
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Slovenské príslovie      
Na jar zamaž, v jeseni zapráš.
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Dokonca, aj u nás na Slovensku. Tí 
starší si možná pamätajú poľnohos-
podársky „zázrak“ na severnej Mo-
rave a tým mladším to teraz pripome-
nieme. A nielen im.

„Lepšie je urobiť chybu, ako nič ne-
okúsiť“, povedal docent František Čuba, 
predseda JRD Slušovice. A skúsil toho 
dosť. Keď v roku 1963 nastúpil do JZD Slu-
šovice, malo poľnohospodárske druž-
stvo obrat 1 milión korún. Postavil si cieľ 
zarobiť 100 miliónov. Keď dosiahol tento 
cieľ, naplánoval si jednu miliardu korún.  
Keď dosiahol miliardu, postavil si plán 
sto miliárd. Ale v roku 1990 „novodobí 
revolucionári“ rozložili podnik, ktorý 
mal 5000 zamestnancov, 7000 družstev-
níkov, 7 miliárd obrat a 800 miliónov 
zisku . Prečo to urobili? Revolucionári to-
tiž vedeli zväčša iba búrať. Ekonómovia 
spočítali, že keby Agrokombinát Slušovi-
ce ďalej pokračoval, dnes by dosiahol ob-
rat okolo 100 miliard korún.  Celkovo sa 
pod JRD Slušovice pripojilo 16 okolitých 
JRD, takže JZD Slušovice hospodárili na 
katastri 17 obcí s celkovou výmerou 5 200 
ha poľnohospodárskej  pôdy z čoho pri-
bližne 3 500 ha bola orná pôda.

Slušoviciam  ľudia, ktorí nepoznalí 
pomery vytýkali. pomoc „z vrchu“. V 
roku pred rozpadom družstvo dostalo 
dotáciu od štátu vo výške  2,164.000 sta-
rých korún. V tom roku zisk družstva  bol 
835,251.000 korún, čo znamená, že dotá-
cie boli iba nepatrných 0,26 percenta. 

Moravské družstvo bolo prvé a v tej 
dobe aj jediné družstvo, ktoré pochopilo, 
že veda spojená s pokrokovou mecha-
nizáciou a spoločným hospodárením je 
viac ako orba s kravičkou a jednoradlič-
ným pluhom.

JZD Slušovice mali aj vlastný vý-
skumný ústav ba aj banku. Vynikajúco 
vybavené chemické laboratória, prísluš-
nosť k niektorej politickej strane nehrala 
žiadnu úlohu, Jediným pozdravom bol 
„pán“ a u vedúcich pracovníkov bolo 
aj povinné sako a kravata. V poradnom 
zbore predsedu družstva boli aj dvaja zo 
Slovenska – akademik, prof. Ján Plesník 
a ja, autor článku.

Pre porovnanie ešte jeden veľmi dô-
ležitý faktor – pôdne podmienky hornej 
časti Slušovíc sa podobajú na pôdne 
podmienky (okr. Svidník) niektorých 
okresov na Východnom Slovensku. Čo 
tak pokúsiť sa niektoré dobré veci zopa-
kovať aj tam?

V Akčnom pláne rozvoja týchto okre-
sov (Svidník) sa vytýka nízka produktivi-
ta poľnohospodárskej výroby a nízka za-
mestnanosť. Tomu je ale možné pomôcť 
aj s použitím príkladov z JZD Slušovice.

Čo je k tomu potrebné – preštudovať 
si správu o činnosti družstva Slušovice, 
požiadať o vypracovanie ideového návr-
hu na revitalizáciu hospodárenia vo vy-
braných okresoch, prerokovať a upraviť 
návrhy v rade odborníkov. 

Slušovický zázrak má šancu na reparát

» Pre REGIONPRESS 

Ing. Alexander Čumakov DrSc

Už rok sú všetky kultúrne inštitúcie 
zatvorené a možnosť vnímať krásu 
máme len online. Únia nevidiacich 
a  slabozrakých Slovenska (ÚNSS) 
prišla v  týchto náročných dňoch 
s  unikátnou výstavou a  priesto-
rom, ktorý je návštevníkom ke-
dykoľvek dostupný. V  dni všedné 
i sviatočné, aj počas pandémie. 

Únia nevidiacich a  slabozrakých 
Slovenska je organizátorom fotogra-
fickej súťaže s názvom Cesta svetla. Jej 
cieľom je zvýšiť citlivosť spoločnosti 
voči ľuďom so zrakovým postihnu-
tím a  akceptovať ich ako prirodzenú 
súčasť spoločnosti. A  čo lepšie spája 
a  búra zbytočné bariéry či mýty ako 
umenie? V  tomto prípade umenie 
zachytené vo fotografii. Amatérski 
i  profesionálni umelci akéhokoľvek 
veku sa každoročne zapájajú do sú-
ťaže, ktorá má jedinú podmienku 
– umelecky zachytiť motív svetla ale-
bo života so zrakovým postihnutím. 
Pravidelne sa do súťaže prihlasujú 
desiatky fotografov s  tým najlepším, 
čo sa im podarilo zachytiť hľadáčikom 
fotoaparátu. Tí najúspešnejší, ktorých 
určí odborná porota, bývajú ocenení 
a  ich snímky sú súčasťou spoločnej 
výstavy, nezriedka putujúcej po ce-
lom Slovensku. 

Bohužiaľ, pandémia organizácii 

zamedzila vyhlásiť sedemnásty roč-
ník súťaže, no vznikla myšlienka vy-
tvorenia špeciálneho, nesúťažného 
ročníka. „Počas uplynulých ročníkov 
sme nazhromaždili veľa zaujímavých 
fotografií, o  ktoré sme nechceli ve-
rejnosť ukrátiť a rozhodli sme sa ich 
umiestniť do netradičného výstav-
ného priestoru. Inštalovali sme ich 
v  okolí Úradu i  Krajského strediska 
Únie nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska, čím sa výstava stala dostup-
nou komukoľvek a  kedykoľvek,“ ho-
vorí Pavol Korček, hlavný koordinátor 
výstavy Cesta svetla špeciál. 

Výstava Cesta svetla špeciál je do-
stupná non-stop v exteriéri Únie nevi-
diacich a slabozrakých Slovenska na 
Sekulskej 1 v Bratislave. 

Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska ponúka nevšednú výstavu 

» Zdroj: UNSS,
Foto: Blanka Mináriková: 

Ponorení v myšlienkach (2009)

INZERUJTE U NÁS
od BRATISLAVY

po HUMENNÉ

Najèítanejšie regionálne noviny

Najväèšia distribúcia

Grafika v cene inzerátu

petrekova@regionpress.sk

0905 338 878
petrekova@regionpress.sk

0905 338 878

John Donne   
Žiadna jar, ani letná krása nemá taký pôvab, Aký som videl v jed-
nej jesennej tvári.

C i t á t y
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Popradsko

0905 338 878
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20950 301 301 Práca na TPP

Sadrokartonista
Tesár 

ubytovanie hradí �rma

11-14€/ hod.NETTO
+ možné príplatky
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0908 984 509nástup

možný ihneď

Stavebná firma
MADAS Stav s.r.o.

Veľká Lomnica  
PRIJME

STROJNÍKA
na prácu so strojom JCB CX4
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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
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ITINERIS, s.r.o. prijme

vodičov MKD
NÁSTUP IHNEĎ
Turnusy 3+1

Stabilná práca
Férové podmienky

MZDA brutto pri nástupe:
740€ (bez adr) a 840€ (s adr)

+ variabilná zložka
(spolu brutto v priemere 900€ až 1000€)

+ cestovné náhrady

tel. 0948 437 677
e-mail: info@itineris.sk

www.regionpress.sk

0905 338 878

INZERCIA

Páči sa mi

POPRADSKO.SK

na facebooku
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- nové inzeráty
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

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

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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