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Páči sa mi
POPRADSKO.SK

na facebooku
- nové inzeráty, 

www.regionpress.sk

Kúpime obchodné 
priestory 

v Poprade 
na prízemí, 
min. 100 m2

platba v hotovosti
tel.: 0905 924 303
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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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Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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052/71 27 225.

lištovanie a utes. vaní
iné opravy (voda, odpad)
zapojenie práčky
priamo na odpad

RENOVÁCIA VANÍ
SMALTOM
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ZATEPĽOVANIE 
PODKROVIA

ANIE 
A

� FÚKANÁ CELULÓZA
� MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

+48602521334�

STRIEKANÁ 
PUR PENA
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Slovenský 
výrobok

od 586 €586 €
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www.regionpress.sk

19. júla 1903
skončila sa prvá Tour de France, víťazom 
sa stal Maurice Garin

Výročia a udalosti
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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

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)

ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

priechodná šírka dverí = 80cm
HISEC TREND

20 DEKOROV

450 €
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   - KOVANIE ���������	���
   - ODVOZ STARÝCH
      DVERÍ
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LM TAXI POPRAD
094 0 967 82 7

RÝCHLO
POHODLNE

LACNO

NOVÉ STRECHY, OPRAVY, REKONŠTRUKCIE
KLAMPIAR - POKRÝVAČ 

0907 940 920
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0904 121 559 | www.tulis.sk

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

Tel.:
e-mail:

doprava
zadarmo

www.proficleantatry.sk
0910 281 674

koberce a sedačky

KOBERCE

tepujeme
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12,90 m²

VYZDVIHNEME - VYČISTÍME - PRIVEZIEME
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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

NÁTERY 

STRIECH
KOSTOLOV

OPRAVA KOMÍNOV
0908 288 350

MICHAL
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

nnnn---nnnnnáátátátátátáterrereeeryyyyyyy ttsststtssst iririiriiececeeechhhhhhhhhhhh

ŠUMNÁ 
STRECHA

rrrraaaavvvvvaa aa a kkkk mmoomomínínínínín

0088 3333777 88
MICHAL
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
Redakcia Popradsko

0905 338 878

Diktát zloby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Diktát, okrem toho, ktorý si pamätá-
me zo školy, je predriekanie tvrdení, 
ktoré má niekto prijať za svoje mysle-
nie, vnútenie niečoho niekomu.

Už dlhšie podliehame na Slovensku 
atmosfére diktátu. Nie, tentoraz naozaj 
nechám politikov s ich politikami, často 
aj zvrátenými, bokom. Mám na mysli 
diktát tých, ktorí nedopustia, že niečo 
môže byť aj inak, ako sú oni presvedčení. 
Zlobný, agresívny diktát. Nepriateľský až 
nenávistný, dokonca aj v prostredí rodín.

Vyhýbam sa diktátorom. Takýmto 
diktátorom. Nemám chuť argumentovať 
a už vôbec nie hádať sa s nimi. Argumen-
ty na nich neplatia a hádkami si akurát 
človek robí zo života každodenný hnus. 
Keby aspoň „ja si myslím, že“, ale nie – 
čoraz častejšie z ich strany zaznieva - „nie 
je to tak, je to takto“. A basta, koniec. Žiad-
na diskusia, iba vyhlásenie, zlostné o to 
viac, o čo menej je druhými akceptované. 
Diktátori sú vlastne smiešni a určite aj na 
poľutovanie. A hlavne, svojou verbálnou 
vojnou za svoje videnie sveta, jeho pravi-
diel, respektíve sveta bez pravidiel, lebo 
tie „obmedzujú“, sa prezentujú sami ako 
obmedzení. Dokonale obmedzení.

Nerád komunikujem s obmedzený-
mi, lebo mi nič nedávajú, iba ma oberajú 

– o čas, náladu a často aj ilúzie. A vlastne, 
ja si diskusiu nepredstavujem ako diktát. 
Ani vlastnému psovi neprikazujem, ja 
mu proste hovorím. Tak isto mu nič neza-
kazujem, ja ho iba odhováram, ako ho od 
niečoho odhovoriť treba.

Prestali sme sa rozprávať, mať radi, 
pekné chvíle spomedzi nás vytratila ne-
návisť iba pre to, že neprijímame diktát. 
A preto, že diktujeme. Je to takto a inak 
nie! Ja nikde nikdy nebudem robit toto, 
lebo JA!

Nechali sme si zničiť medziľudské 
vzťahy, často sme k tomu aj prispeli, lebo 
my máme svoje JA a nič iné na svete ne-
existuje. Páchame zločin na ľudskosti a 
ešte sme na to hrdí.

Nie, to je cesta do pekla. Dá sa jej 
však vyhnúť, ak sa vyhneme tým, ktorí 
sa po nej vybrali. Ak ich vytlačíme z na-
šich životov, nech si diktujú sami sebe 
čo len chcú. Život v nenávisti 
sa často končí nenávisťou 
voči sebe samému. A to je 
začiatok umierania. Cinto-
rín človečenstva.

Nech sa vám darí 
uhýbať z tejto cesty 
pútnikov – diktáto-
rov!
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VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE

0915 700 909

ERIMONT s.r.o.
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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
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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

 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:
kčnosť a stav jednotlivých orgánov

ov  Vášho ochorenia
   bolestí, alergií, skrytých chorôb

t zorodých organizmov
kamžite rieši zdravotné problémy,

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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Obec Gerlachov

V zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, zverejňuje zámer – prevod 

hnuteľného majetku 

„osobného vozidla Volkswagen Transporter o. Caravelle“

obchodnou verejnou súťažou.

-  minimálna cena bola OcZ Gerlachov stanovená na 6 900,- €
-  bližšie informácie ako aj súťažné podmienky si môžu 
 uchádzači stiahnuť na www.obecgerlachov.sk alebo 
 vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Gerlachove počas 
 úradných hodín.
-  lehota na doručenie ponúk končí dňa 
 13.08.2021 o 12.00 hod.
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FRÉZOVANIE a
OVANIE
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OOVVAVAV NIVAVV 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

www.regionpress.sk

JÚL

 
 

 

 
 
 
 
 

16. Drahomír, Rút

17. Bohuslav

18. Kamila
19. Dušana

20. Iľja, Eliáš

21. Daniel

22. Magdaléna

23. Oľga

24. Vladimír

25. Jakub,  
 Timur
26. Anna, Hana, 

 Anita

27. Božena

28. Krištof

29. Marta

30. Libuša

31. Ignác
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Vozidlo 
s automatom

www.autoskolarz.sk
0911 909 404

Skupina A

MODERNE, 

FLEXIBILNE 

s individuálnym 

prístupom 

k žiakom 

Kondičné jazdy

Skup

*akcia je limitovaná obmedzeným 

Vozidlo 
s automatom

RNE RÝCHLOKURZ SK. B AUTOMAT 
ZA CENU BEŽNÉHO KURZU*

Vydajte sa na potulky do prekrásne-
ho prostredia stredného Pohronia 
a preskúmajte pozostatky hradov 
Revište a Šášov. Oba sú súčasťou 
Pohronskej hradnej cesty, na ktorej 
môžete obdivovať množstvo ďalších 
hradov, hrádkov, strážnych veží, 
opevnených miest či kláštorov.

Hrad Revište
Hrad Revište sa vypína na skalnatom 

brale na pravom brehu Hrona a postavi-
li ho začiatkom 14. storočia ako súčasť 
ochrany stredoslovenských banských 
miest.

Ako sa tam dostať...
Svoju výpravu k hradu Revište začni-

te v obci Revištské Podzámčie. Cesta k 
zrúcanine vedie nenáročným terénom, 
trvá asi 15 minút od vrchného parkovis-
ka a bez problémov ju zvládnu aj menšie 
deti. Povedie vás náučným chodníkom 
pod názvom Majitelia hradu Revište, na 
ktorom je osadených osem informač-
ných tabúľ. Z delovej bašty hradu a zo 
severnej veže hradu sú v prípade priaz-
nivého počasia vždy cez víkend od 10.00 
h do 16.00 h. pre záujemcov sprístup-
nené vyhliadky ponúkajúce pôsobivé 
výhľady na rieku Hron a jej údolie, na 
okolité kopce a tiež na Štiavnické vrchy.

Hrad kedysi...
Hrad Revište postavili začiatkom 14. 

storočia a jeho podobu určoval úzky 
skalný hrebeň, ktorý v najužšom mieste 
z obranných dôvodov prerušili mohut-
nou priekopou. Nad ňou sa nachádza-
la hranolová obytná veža. Z juhu sa na 
vežu napájal hradbový múr vymedzujú-
ci úzke pozdĺžne nádvorie. Zrejme už od 
začiatku bola súčasťou nádvoria cister-
na, ktorá sa zachovala dodnes.

Hrad Šášov
Ak sa dostatočne nabažíte výhľadov 

z hradu Revište, ale svoju cestu za krá-
sami slovenských hradov ešte nechcete 
ukončiť, vydajte sa na len približne 15 
kilometrov vzdialený hrad Šášov, vypí-
najúci sa na strmom, ľavobrežnom brale 
priamo nad dolinou rieky Hron. Z hradu 
sa zachovala pomerne veľká a rozľahlá 
časť, plná zaujímavých architektonic-
kých detailov. Ak budete mať šťastie, 
ako prvé vás na mieste privítajú kozy, 
ktoré tam našli svoj domov.

Ako sa tam dostať...
Na Šášovský hrad môžete vyraziť 

priamo z obce Šášovské Podhradie, 
odkiaľ vás k zrúcanine privedie zeleno 
značená turistická trasa. Počítajte s tým, 
že výstup k hradu je o čosi náročnejší, 

no nepotrvá viac ako 20 minút. Na za-
čiatku turistického chodníka je osade-
ná informačná tabuľa, ktorá informuje 
o histórií hradu. Pri vstupnej ceste na 
hrad Šášov zároveň nájdete informač-
nú turistickú kanceláriu, ktorú tam v 
jednom z domov zriadilo Združenie na 
záchranu hradu Šášov. „Návštevníci 
hradu si môžu v našej expozícii pod 
hradom prezrieť 3D model hradu Šášov 
z čias, keď bol ešte zastrešený a nájdu u 
nás aj knihy s hradnou tematikou, či pa-
mätnú izbu,“ hovorí Rastislav Uhrovič 
zo Združenie na záchranu hradu Šášov. 

Turistická kancelária býva v prípade 
priaznivého počasia otvorená počas ví-
kendov.

Hrad kedysi...
Podľa dávnej povesti dal hrad svojmu 

Šašovi z vďačnosti postaviť Zvolenský 
hradný pán, pretože mu vraj dvorný 
blázon počas poľovačky na medvede 
zachránil život.

zdroj informácií OOCR Región Gron, 
hrady-zamky.sk, Oz Združenie 

na záchranu hradu Šášov
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Obdivujte majestátne hrady Pohronskej 
hradnej cesty

Hrad Revište.                          foto poskytla OOCR Región Gron, autor foto Pavel Ovsík

Ministerstvo životného prostredia 
SR v spolupráci so Štátnou ochra-
nou prírody a Slovenskou agentú-
rou životného prostredia spustilo v 
sobotu 10.7.2021 webovú aplikáciu s 
názvom Turistický semafor. 

Tá pomôže turistom získať informá-
cie o husto navštevovaných lokalitách 
národných parkov a chránených kra-
jinných oblastiach.

Čo je turistický semafor?
Turistický semafor je pomocník pri 

vašej návšteve v oblasti chránených 
území. Zistíte v ňom, ktoré lokality 
majú v aktuálnom čase zvýšenú náv-
števnosť a v ktorých sa naopak nachá-
dza turistov menej. Podľa toho si mô-
žete naplánovať  výlet a vychutnať si 
komfort a oddych v prírode naplno. Zá-
roveň tým pomôžete zachovať v prírode 
rovnováhu s ohľadom na faunu a flóru.

Vďaka turistickému semaforu máte 
aktuálne informácie o vyťaženosti jed-
notlivých lokalít v národných parkoch 
a chránených krajinných oblastiach 
vždy po ruke.

Turistickým semaforom chcú jeho 
prevádzkovatelia zabezpečiť poho-
dovú návštevu prírody s dôrazom na 
komfort návštevníkov, ale aj ochranu 
a zachovanie prírody. Pohybovať sa 
mimo vyznačeného turistického chod-
níka je v chránených oblastiach 3., 4. a 
5.stupňa ochrany zakázané.

Ako používať mapu?
Na mape vidíte hranicu chránených 

území a turistických oblastí s farebným 
označením návštevnosti. Jednotlivé 
farby ikony turistovi ukazujú, ako je na 
tom daná lokalita z pohľadu množstva 
návštevníkov. Po kliknutí na ikonu  
nájdete potrebné informácie o vyťaže-
nosti zvolenej lokality a jej názve.

Mapa Turistického semaforu je pra-
videlne aktualizovaná každý deň o 
10.00 hodine.

Červená farba: Na tomto mieste je 
aktuálne veľa turistov. Odporúčame 
vám zvoliť si inú oblasť.

Oranžová farba: V tejto lokalite sa 
momentálne nachádza väčšie množ-
stvo turistov. Myslite na to, alebo si pre 
váš pobyt v prírode vyberte inú lokali-
tu.

Zelená farba: Táto lokalita je aktu-
álne voľná, počet návštevníkov je mini-
málny. Prajeme vám príjemný pobyt v 
prírode.

Už máme aj turistický semafor

» red
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

2424
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro

ZIMNÉ ZÁHRADY * PRÍSTREŠKY * PRESKLIEVANIE TERÁS

www.CORTIZO
0915 439 240 * 0949 234 445 *
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23. júla 1992  
v Bratislave sa dohodli zástupcovia českej ODS a slovenského 
HZDS na zániku česko-slovenskej federácie

Výročia a udalosti
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 19. 7.

349
500 g

(1 kg = 6,98)

balenie

• v celku

499

-23%
cena za 1 kg

089

-25%

(100 g = 0,45)

200 g

069

Supercena

(100 g = 0,63)

110 g

075

-40%

(1 l = 0,38)

2 l

039

Supercena

(1 l = 0,71)

0,55 l

•  výčapné svetlé pivo • rôzne druhy

089

Supercena

(100 g = 0,74)

120 g

039

Supercena

(1 l = 0,26)

1,5 l

• jemne perlivá
• v ponuke aj Mattoni minerálna 

voda cit�ón 1,5 l za 0,49 €

• údená/
neúdená
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039

Supercena

(100 g = 0,78)

50 g

099

-28%

(1 kg = 2,48)

400 g

039

Supercena

(100 g = 0,21)

190 g

069

Supercena

(1 kg = 2,76)

250 g

339
4 x 0,5 l

(1 l = 1,70)

2 l

199
Supercena

(100 g = 1,24)

160 g

039

-43%

(100 g = 0,20)

200 g

119
Supercena

15 kusov

• svetlý ležiak

• zmes na špagety
• rôzne druhy

• rôzne druhy
• v ponuke aj Rio Mare Tuniak,

rôzne druhy 160 g za 1,99 €

• rôzne druhy

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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Občianska
riadková
inzercia

04 BYTY / prenájom

16 ZOZNAMKA    

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.

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 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍSLA RUBRÍK    

Páči sa mi
POPRADSKO.SK

na facebooku
- nové inzeráty, 

» V RD v Poprade - Velkej 
dlhodobo ubytujeme záu-
jemcov 0903801334

» Volám sa Mária, mám 41, 
hľadám muža na vážny 
vzťah 0910410709

79
-1
22

83
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01
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

75
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LETANOVCE  

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj denne od 8.00-16.00 h.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

Tel: 0905 231 034, 0905 429 495
pdhorka@nextra.sk

Poznáte základné vybavenie lekár-
ničky pre poskytnutie prvej pomoci 
v prírode aždo príchodu lekára?

Takáto lekárnička by mala obsa-
hovať obväzový materiál, kompresy 
z gázy, cievkové náplaste, náplasť s 
vankúšikom, ovínadlo, obväzy, mast-
ný tyl, trojcípu šatku, gumové škrtiace 
ovínadlo, resuscitačné rúško, gumové 
rukavice, pinzetu, nožnice, lekársky 
teplomer a izotermickou fóliu.

Náplasť. Na určité zranenia sa hodí 
skôr vankúšiková. Ale niekedy si vysta-
číme aj s klasickou bez vankúšika.

Obväz.  Skontrolujte si či nemá 
uplyntú lehotu použiteľnosti, ak áno, 
nie je to už sterilný obväz ale iba klasic-
ký obväz.

Škrtidlo. Používa sa pri poranení 
ciev a pod. treba si však vo voľnom čase 
preventívne naštudovať odborné rady 
na jeho aplikáciu, laické použitie totiž 
môže spôsobiť neraz viac škody ako 
účinku.

Nožnice. Slúžia na odstrihnutie 
obväzu, kusu oblečenia ak je to nut-
né, aby sme sa dostali k rane, alebo 
potrebujeme chcete zastaviť krvácanie 
či urobiť šatku na podperu poranenej 
ruky. Pinzetu použijeme určite na vy-
ťahovanie kliešťov či nečistôt z rany.

Sterilné rukavice. V prípade snahy 
pomôcť človeku s krvácajúcim porane-
ním je dobré ich použiť, aby ste sami 
seba chránili pred prípadnými krvou 

prenosnými chorobami. 
Trojcípa šatka. Slúži na fixáciu po-

ranenej ruky.
Resuscitačné rúško. Odporúča sa 

ho  použíť pri umelom dýchaní, zvlášť 
pri poskytovaní pomoci cudzím oso-
bám.

Spínací špendlík. Slúži na rôzne 
prichytenie obväzov, apod.

Ostatné lieky odporúčame vybrať 
po porade s lekárom alebo lekárnikom.

Alergici a diabetici by nemali zabud-
núť na svoju špecializovanú výbavu na 
výlety a pravidelné dávky napríklad 
inzulínu.

Ak idete vo väčšej skupine, je dob-
ré, aby každý mal svoju malú lekárnič-
ku s najdôležitejším materiálom a jeden 
človek zo skupiny, najlepšie ten dobre 
ovládajúci prvú pomoc, niesol veľkú le-
kárničku s materiálom, ktorý nie je zas 
až tak často potrebný.

Lekárnička na voľný čas a turistiku

» red

www.regionpress.sk
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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
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!

  
99
-0
03
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2

Hlavná 15, tel./fax : 052 / 775 65 20SIKERS SVIT
s. r. o.

E-mail: bratislavsko@regionpress.sk

Dôležité
telefónne čísla

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 21. júla 2021



PP21-28 strana- 10

SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
10

61
_0
06
0

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

34
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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 290€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

www.potery-podlahy.sk

0948 59 59 58

66
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Nechajte si vypracovať nezáväznú ponuku s obhliadkou a zameraním zdarma

Anhydritové 

potery

22. júla 1942 
Holokaust: začala deportácia Židov z var-
šavského geta

Výročia a udalosti
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www.regionpress.sk

Pomocné práce 
v sadoch.

08
-0

 T
T2

7

Obľúbená brigáda. Priemerný denný zárobok          
je 45 €/deň a viac. Celkovo si tak môžete 
zarobiť 1.170 € / mesiac a viac. Výplata          
v hotovosti, zálohy každý týždeň. Pracuje sa         
na úkol. Ubytovanie a cestovné zdarma. Poskytu-
jeme diéty. Nástupy od 22.7. alebo dohodou. 
Práca nie je ťažká, ale hľadáme prednostne ľudí 
zvyknutých na fyzickú prácu. Pomôžeme vám 
zabezpečiť aj hladký a bezpečný návrat domov.
Každý, kto s nami chodí, vie, že držíme sľuby.

Viac na 0948 944 782 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees.

57
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- stavby domov na kľúč
- bytové jadrá
- sadrokartonárske práce
- maliarske práce
- obklady a dlažby
- vnútorné omietky
- montáž plastových okien a dverí

VIZUALIZÁCIE

INTERIÉROV

Deti do 12 rokov sa do webovej apli-
kácie eHranica registrovať nemu-
sia. Pripomína to Úrad verejného 
zdravotníctva (ÚVZ) SR. 

Platí to aj v prípade detí v sprievode 
pendlerov či zahraničných Slovákov 
do 100 km, pričom v takomto prípade 
nemusia mať ani negatívny test. Osoby 
od 12 do 18 rokov sa registrovať musia. 
Stačí tak však spraviť jedenkrát, regis-
trácia im platí do 9. augusta. Negatív-
ny výsledok PCR testu nie je potrebný. 
TASR o tom informovala hovorkyňa 
ÚVZ Daša Račková.

Ak osoby do 18 rokov prechádzajú 
cez hranice výlučne so zaočkovanými 
členmi spoločnej domácnosti (alebo 
členmi spoločnej domácnosti na kto-
rých sa vzťahuje iná výnimka z karan-
tény), povinnosť karantény sa na ne 
nevzťahuje.

Ak deti do 12 rokov prechádzajú 
hranice s nezaočkovanými členmi 
spoločnej domácnosti, nemusia sa dať 
po príchode na územie SR testovať na 
ochorenie COVID-19. Karanténa im 
skončí vtedy, keď ostatným členom 
spoločnej domácnosti. V prípade, ak 
deti do 12 rokov prechádzajú hranice 
s členmi spoločnej domácnosti, z kto-
rých jeden je napríklad zaočkovaný a 
ďalší nezaočkovaný, deti zostávajú v 
karanténe s nezaočkovanými osobami.

„Ak sú osoby od 12 do 18 rokov 
zaočkované aspoň prvou dávkou vak-

cíny, hľadí sa na ne ako na zaočkova-
né osoby a po príchode na Slovensko 
nemusia ísť do karantény,“ podotýka 
Račková.

Ak osoby od 12 do 18 rokov nie 
sú zaočkované a prechádzajú hrani-
ce s členmi spoločnej domácnosti, z 
ktorých jeden je zaočkovaný a druhý 
nezaočkovaný, osoby zostávajú v ka-
ranténe s nezaočkovanými osobami. 
Ak prechádzajú cez hranice deti do 18 
rokov bez sprievodu členov spoločnej 
domácnosti (napríklad rodičov), nie je 
pre ne povinná domáca karanténa. Ka-
ranténa nie je povinná ani pre členov 
spoločnej domácnosti.

Ak deti do 12 rokov prichádzajú na 
územie SR letecky z krajín, ktoré nie 
sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od 
starších spolucestujúcich sa nemusia 
preukazovať negatívnym výsledkom 
PCR testu.

Rada pre dovolenkárov s deťmi

» red

 

 

 
 

 

 
Hľadáme 

administratívno technického pracovníka 
na naceňovanie a servis okien

Mzda 950 € + odmeny
Požiadavky: serióznosť, spoľahlivosť, vodičský 

preukaz sk B, práca s PC
Zaučíme

Info: 0902 209 489
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
Redakcia Popradsko

0905 338 878
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY ODMZDY OD 900 €  900 € DODO 1300 €  1300 € / MESAČNE/ MESAČNE

0908 914 1800908 914 180

61
_0
14
2

Stavebná spoločnosť 

HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

42

Montážne práce v Rakúsku 

a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 

POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 

Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasádypresklenné fassády  I  odvetrané fasády

sendvičové fasády a halysendvičové fasády a haly

montáž okien a dverí  I  priemyselná izoláciamontáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia

zámočnícke práce zámočnícke práce 

kovovýrobukovovýrobu

0910 134 567   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 

2000€/ MES. + PRÉMIE
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