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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 41 130 domácností 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

Č. 44 / 5. NOVEMBER 2021 / 25. ROČNÍK

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

Najnižšie podanie: 19 500 EUR

Páči sa mi

POPRADSKO.SK

na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

- nové inzeráty

- dôležité info
- tipy na voľný čas
- súťaže, ...

www.regionpress.sk
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Všetky formality

vybavíme za Vás

PENIAZE
NA RUKU!  

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA,
VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL
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AJ POŠKODENÝCH AJ NEPOJAZDNÝCH

vykupstarsichvozidiel@gmail.com

0944 414 457

od roku

výroby

1998

doprava

zadarmo
www. .sk

0910 281 674

koberce a sedačky

KOBERCE

tepujeme
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-12,90 m

²

 VYDVIHNEME - VYČISTÍME - SUCHÉ PRIVEZIEME

Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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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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Okamžitý výkup

tel. 0905 924 303tel. 0905 924 303

Kúpime ornú pôdu
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sieť 39
regionálnych

novín
www.regionpress.sk
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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

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Poprad

Kežmarok

Stará ¼ubovòa

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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)

www.regionpress.sk
sieť 39 regionálnych novín

ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

priechodná šírka dverí = 80cm
HISEC TREND

20 DEKOROV

0908 995 976 | 0905 794 067

  
  - ZAMERANIE,

   - KOVANIE 

   - KUKÁTKO

   - ODVOZ STARÝCH DVERÍ
360 €

LICENCIA NA PREDAJ 
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NOVÉ STRECHY, OPRAVY, REKONŠTRUKCIE
KLAMPIAR - POKRÝVAČ 

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

KLAMPIARS T VO
KL Ps.r.o.

FRÉZOVANIE a
VLOŽKOVANIE
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
   komínov
> strojové čistenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny
> čistenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., Lučivná 315
 0905 279 418, Michal Hudáč

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

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

Kontaktujte nás v pracovných dňoch
od 7,00 hod do 17,00 hod

KOMÍNOV

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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Marec patrí knihe, máj láske, apríl 
bláznom. Komu a čomu patrí no-
vember? Asi tiež bláznom a spomí-
nam si na dve revolúcie.

Tú októbrovú, ktorá sa odohrala 7. 
novembra v Petrohrade. Teda ozbroje-
ný prevrat v Rusku, ktorý sa odohral 
7. novembra 1917. Bol uskutočnený z 
iniciatívy vodcu niekdajšej boľševickej 
frakcie sociálno-demokratickej stra-
ny Ruska V. I. Lenina. Nuž a potom tu 
máme v novembri skutočnú novembro-
vú revolúciu – zo 17. novembra, vraj Za-
matovú, ale v podstate, ako sa ukazuje, 
išlo zjavne tiež „iba“ o prevrat. Takže, 
november je asi mesiac prevratov. Ale-
bo egoistov.

„Dušičky“ a „Všetci svätí“ sú za 
nami, môžeme byť zas bezcitní, bez-
božní, egoistickí, mysliaci sami na 
seba. Na Slovensku nikdy nebolo toľko 
egoizmu ako v týchto mesiacoch. Mo-
cenského, ideologického, ale aj čisto 
osobného. Egoizmus alebo sebectvo 
je cielené uplatňovanie osobných zá-
ujmov, nezohľadňujúce záujmy iných. 
Stredobodom záujmu som iba a pre-
dovšetkým ja sám. Moje výhody, moje 
postavenie, môj vlastný osobný profit. 
Moja strana, moja moc. Myslím sám 

na seba. Predovšetkým, hlavne a len! 
Vždy ide o mňa v prvom rade. Alebo, 
len ja som dôležitý. Ja a moje záujmy. 
Kto mi stojí v rozlete, je nepriateľ, špi-
navec, mafián! Záujmy iných neexistu-
jú. Nenechávam ľudí dokončiť ich myš-
lienky, pretože to, čo chcem povedať ja, 
je niečo väčšie a lepšie. Tí, ktorí majú 
veľké ego, si vyžadujú neustálu pozor-
nosť a vo svojich rukách chcú mať ešte 
väčšiu kontrolu. Egoisti podvádzajú, 
klamú a robia všetko preto, aby bola 
„výhra“ na ich strane. Jeden z ich naj-
väčších strachov je byť horší, zlý, naj-
horší. Za všetky úspechy si pripisujú 
zásluhy a naopak, všetky chyby zvaľu-
jú na ostatných. Egoistickí ľudia často 
cítia, že sú lepší ako ostatní, a preto 
necítia potrebu ďakovať iným za ich 
pomoc. Väčšinou trávia čas s takými 
ľuďmi, ktorý im ich ego hladkajú. Veď, 
viete ako sa hovorí, vrana 
k vrane sadá… a egoista 
egoistov si hľadá.

Vyhlasujem osobný 
boj proti egoistom všet-
kých krajín! Teraz, v 
novembri! Pekný 
týždeň vám želá

November, mesiac čoho?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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GREENSIDE POPRAD 

MATEJOVCE

www.greensidesk.sk

0908 990 474

Byty v predpredajiByty v predpredaji
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Dostojevského 4532/63 (polyfunkčný dom za Výkrikom Poprad)

Otvorené: PO - PIA 9:00 - 16:00 hod.

Oslávte s nami každú výnimočnú príležitosť

 Žinčica
 Syr a syrové výrobky
 100% ovčia bryndza
 Syrové torty
 Mäsové výrobky
 Zabíjačkové špeciality
 Čerstvé vajcia
 Sudové  víno

Z našej ponuky:Ovčí syr, sudové víno

0948 081 256
KONTAKT:
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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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Tel:0905 267 750 POPRAD
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ZATEPĽOVANIE 
PODKROVIA

 FÚKANÁ CELULÓZA

 MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

+48602521334

STRIEKANÁ 

PUR PENA

0951 636 225
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Páči sa mi

POPRADSKO.SK
na facebooku

- nové inzeráty, 

 

 

 

VAŠE OKNO SA ROSÍ, FUČÍ CEZ NEHO, ZLE SA ZATVÁRA?

ROSIA SA VÁM OKNÁ?  FUČIA? SA ZATVÁRAJÚ?

Pavol Juščák

VÝMENA 

♦ TESNENIE NA KAŽDÉ OKNO

♦  

♦  
OBHLIADKA A PRÍCHODNÉ ZDARMA

SERVIS OKIEN A VÝMENA TESNENIA
S NOVÝM TESNENÍM UŠETRÍTE AŽ 25% TEPLA

♦  KVALITA ZA ROZUMNÚ CENU

♦  NASTAVENIE A PREMAZANIE

♦  PLASTOVÉ AJ EUROOKNÁ
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Pavol Juščák
Hrabušice 32

Viac info a objednávky: 
tel.: 0902 111 773 

www.oknorenova.sk
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Vieme Vám pomôcť !

0907 381 666
Blue City Center 
(budova Telekomunikácii)
Ludvíka Svobodu 1 , Poprad

Trápi Vás

bolesť chrbta?

Máte sedavé

zamestnanie ?

Vyskúšajte elektrickú stimuláciu
svalov- EMS s ktorou precvičíte 95%

svalov za 20 minút!

Bezplatná konzultácia!

www.emscenter.sk

Po ročnej pauze spôsobenej pandé-
miou koronavírusu sa opäť uskutoč-
nil súťažný ročník Cesty svetla. Súťa-
že spájajúcej fotografov akéhokoľvek 
veku, vidiacich i  nevidiacich, no 
s nadšením zachytiť hľadáčikom foto-
aparátu to najzaujímavejšie, čo nám 
svet ponúka. 

Cestu svetla organizuje Únia nevidia-
cich a slabozrakých Slovenska už od roku 
2005. S výnimkou minulého roka prinie-
sol každý ročník množstvo zaujímavých 
snímok, ktorých spoločným menovate-
ľom bola tematika svetla alebo zrakového 
postihnutia. 

17. ročník Cesty svetla priniesol nie-
koľko zmien. Zmenili sa členovia poroty 
i súťažné kategórie. Skutočne bolo ťažké 
rozhodnúť, koho poslať na stupne víťa-
zov. Aj preto porota udelila niekoľko čest-
ných uznaní,“ konštatuje na margo aktu-
álneho ročníka Milan Krupčík, predseda 
poroty. 

Tohto roku sa organizátori rozhodli 
Cestu svetla prepojiť s  verejnou zbier-
kou Biela pastelka. „Zaujímavé snímky 
chceme vytlačiť práve vo forme pohľad-
níc a  tie venovať do škôl, ktoré s  nami 
v rámci zbierky spolupracujú. Veríme, že 
sa k nám žiaci i učitelia pridajú. Pošlú po-
hľadnice do sveta a zároveň trochu „svet-
la“ svojim blízkym, priateľom, známym 
i neznámym,“ hovorí Tatiana Winterová, 
riaditeľka ÚNSS.  

Výsledková listina súťaže 
Cesta svetla 2021: 
1. kategória: Zrakové postihnutie
1. miesto: Eva Gašparová – Pohľad 
2. miesto: Eva Mádelová – Ja sa tmy ne-
bojím
3. miesto: Elizabeth Verkinová

Čestné uznanie: Ján Mikolaj (2 snímky) 
Čestné uznanie: Silvia Ťapáková – 
Správne vidíme iba srdcom

2. kategória: Fenomén svetla
1. miesto: Jozef Chromiak – Spod šapitó 
III. 
2. miesto: Marie Lendacká – Tiene mi-
nulosti
3. miesto: Silvia Ťapáková – Deti náde-
je 
Čestné uznanie: Ladislav Lukáč - Mi-
ništrant
Čestné uznanie: Peter Hladký – Večer 
v hoteli
Čestné uznanie: Ladislav Lukáč – 
Ráno
Čestné uznanie: Jakub Nigrédy – Vízia
Čestné uznanie: Ľudmila Miklošová – 
Zimnou krajinou

3. kategória: Mladý fotograf
1. miesto: Martin Ragan 
2. miesto: Katarína Majdlenová
3. miesto: Elizabeth Verkinová
Čestné uznanie: Jelisej Kuzmin

Poznáme mená víťazov 
17. ročníka súťaže Cesta svetla

» Zdroj: UNSS, Foto: Eva Gašparová

56794
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Progresívna škola, ktorá zohľadňuje potreby trhu 
a prispôsobuje svoju edukačnú činnosť tak, aby jej odbory 
kráčali paralelne s dobou a spĺňali požiadavky modernej školy.

S viac ako 20-ročnými skúsenosťami pomáha svojim študentom 
rásť v poznaní a rozvíjať talent tak, aby sa z nich stali úspešní 
a kreatívni ľudia, ktorí budú prínosom pre spoločnosť.

Žiaci školy majú uplatnenie v umelecko-remeselných 
prevádzkach, reklamných agentúrach i v iných odvetviach 
umeleckého priemyslu. Vďaka širokému vzdelanostnému 
profilu a nadobudnutým zručnostiam môžu pokračovať 
v štúdiu na vysokých školách.

ŠKOLA UMELECKÉHO 
PRIEMYSLU KEŽMAROK

BOHATÝ ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT
PLAVECKÉ KURZY V CHORVÁTSKU
ZAHRANIČNÉ STÁŽE, PRÁCA S MODERNOU TECHNIKOU
VÝUČBA S ODBORNÍKMI Z PRAXE A VEĽA INÉHO

INFORMÁCIE A PRIHLÁŠKY
Škola umeleckého priemyslu Kežmarok

Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
052/ 452 52 82, e-mail: skola@supkk.sk

www.supkk.sk

KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO 

DREVOREZIEB/ 8651 M01 
GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN/ 0603 M
FOTOGRAFICKÝ DIZAJN/ 8606 M
PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO/ 0841 M
GRAFICKÝ DIZAJN/ 8604 M
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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 370€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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Dokonalé spojenie štýlu
a technológie.
Prepojenie, ktoré inšpiruje. 
Nová Kia ProCeed. 
Navštívte Kia POPRAD.

Kombinovaná spotreba paliva a emisie CO2 (WLTP): Kia ProCeed
5,5 - 6,8 l/100 km, 125 - 153 g/km. Obrázok je ilustračný.

zač

Motor Group Poprad, spol. s r.o.

Partizánska 3800
058 01 Poprad
+421 52 787 92 30
www.motorgroup.sk

Prepojenie je krásna vec. Nová Kia ProCeed je viac ako len inšpiratívny vonkajší dizajn, nový  
Proceed rovnako žiari aj zvnútra. Prémiový interiér s rôznymi funkciami pripojenia bol vytvorený, aby ti
priniesol inšpiráciu za každým rohom. Skombinuj ju so silným motorom s výkonom 204 k 
a športovou dynamikou jazdy a čoskoro objavíš dokonalú harmóniu medzi dizajnom a technikou.

Únia miest Slovenska (ÚMS) presa-
dzuje zmenu volebného systému, 
spustenie petície však považuje za 
krajné riešenie. Za spustenie je však 
Združenie miest a obcí Slovenska 
(ZMOS).

Petícia by podľa únie mala byť 
spustená v prípade, ak nebude vládna 
koalícia plniť svoj záväzok z programo-
vého vyhlásenia. Či ÚMS podporí petí-
ciu za viac volebných obvodov na par-
lamentné voľby chystanú Združením 
miest a obcí Slovenska (ZMOS), bude 
závisieť najmä od jej obsahu.

V januári 2020 snem ÚMS prijal 
uznesenie a schválil dokument Dozrel 
čas na zmeny, ktorý obsahuje všetky 
požiadavky únie miest v oblasti re-
formy verejnej správy smerom k cen-
trálnej vláde a politickým stranám. 
Nechýbajú tam ani návrhy na zmenu 
volebného systému. Cieľom navrhova-
ného riešenia ÚMS je zachovať všetky 
výhody súčasného volebného systému, 
napraviť jeho nevýhody, a to všetko s 
minimálnym dosahom na voličov.

„Podstata myšlienky spočíva v za-
chovaní celoštátneho obvodu, avšak 
iba na účely spočítania hlasov a rozde-
lenia mandátov medzi politické strany. 
Vo všetkých ďalších ohľadoch už sys-
tém pracuje s viacerými obvodmi, čo 
znamená, že politické strany by tu na 

rozdiel od dneška zostavovali niekoľ-
ko, a nie iba jedinú kandidátnu listi-
nu,“ spresnila únia v dokumente. Zdru-
ženie miest a obcí Slovenska (ZMOS) 
však už teraz chystá veľkú petíciu, aby 
sa na Slovensku nahradil jeden voleb-
ný obvod pre parlamentné voľby via-
cerými volebnými obvodmi. Potreba 
mať v parlamente poslancov, ktorí sú 
z jednotlivých regiónov Slovenska a 
rozumejú im, sa podľa ZMOSU ukázala 
aj teraz pri návrhu viacerých reforiem. 
Aký počet volebných obvodov by ZMOS 
považoval za dostačujúci, bude pred-
metom najbližších rokovaní. Vedenie 
združenia sa dohodlo, že do najbližšie-
ho predsedníctva doladí detaily, akým 
spôsobom petíciu zorganizuje, vrátane 
jej textácie. 

Mestá a obce žiadajú 
zmenu volebného systému

» red

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Popradsko

0905 338 878
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SVIT  • Hlavná 15/33

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

www.slovaktual.sk/optim

Nové plastové a

plast-hliníkové okno

Slovaktual OPTIM

Automatická 
garážová brána

729 €od

Domové dvere 
bez bočného dielu 

1 530 €od

• komplexné stavebné práce

• stavby na kľúč • rekonštrukcie 

e-mail: sikerssvit@sikerssvit.sk

• komplexné stavebné práce

• stavby na kľúč • rekonštrukcie 

Brány a dvere od európskej jednotky nás presvedčili!

  
9
9
-0
0
3
4
-2

Hlavná 15, tel./fax: 052 / 775 65 20, 0903 518 902SIKERS SVIT
s. r. o.

POŽIČOVŇA 

náradia
KROKU s.r.o.

Tel.: 091

Partizánska 688/91
058 01 Poprad

1 459 257

www.kroku.sk

WWW.REGIONPRESS.SK
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 8. 11.

Med kvetový

399

-38%
cena za 1 kg

6.49

Morčacie 
prsné rezne

449

Supercena
cena za 1 kg

Hus
� s drobmi

Aljašská 
treska   
� blok
� 100 % treska

199

-33%

(1 kg = 4,98)

400 g

2.99

Tradičný jogurt   
� rôzne druhy 

069

-27%

(100 g = 0,35)

200 g

0.95**
Bánovecká 
nátierka     
� rôzne druhy 

Dusená 
šunka 0

69

-36%
100 g100 g

1.09

obsah 
95 %
mäsa

333

950 g

(1 kg = 3,51)

033

-15%

(100 g = 0,23)

145 g

0.39*

Liptov Parenica
� údená

249

-21%

(1 kg = 7,90)

3 x 105 g = 315 g

3.19

Ponuka tovaru platí od 8. 11. do 14. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 8. 11. do 14. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
**Zľava určená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien dňa 26. 10. 2021.
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Maslo

059

-33%

(1 l = 1,18)

0,5 l0,5 l

0.89

Zlatý 
Bažant Radler 
� rôzne druhy 

Mandarínky

089

-50%
cena za 1 kgcena za 1 kg

1.79

Morčacie 

Lina   
� rôzne druhy 

119

3 x 60 g

(100 g = 0,66)

180 g

299

500 g

(1 kg = 5,98)

Mini Koliba  
� údená

299

600 g

(1 kg = 4,98)
Inovecká 
saláma 

155

-44%

(1 kg = 6,20)

250 g250 g

2.79**

Slnečnicový olej

179
1 l

059
1 kg

Kryštálový 
cukor

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 8. 11. do 14. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 8. 11. do 14. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

od pondelka
8. novembra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
**Zľava určená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien dňa 26. 10. 2021. **Zľava určená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien dňa 19. 10. 2021.
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
0905 338 878

Občianska
riadková
inzercia

» Kúpim starý traktor aj po-
kazený 0905675749

» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

» Kúpim domáce tkané 
plátno,vrecia,kroje,šatky-
,sukne,starožitnosti ako 
obrazy,hodiny,maľované 
truhlice.0909117320

02 AUTO-MOTO / iné 

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.

»Hľadám do prenájmu 
garáž v Kežmarku 0915 
207 422

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE, 
kozie. ovčie. líšky... 
0905 350 531
»Kúpim jelenie paro-
žie za najlepšiu cenu! 
0944 132 200

»KÚPIM STARŠIU VZDU-
CHOVKU VZ-35,47, SLA-
VIA 0910 419 469

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.

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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    

11 HOBBY A ŠPORT   

07 REALITY / iné       

Chcete chovať hydinu?

Objednávky:
0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290

Nosnice
Brojlery

Morky
Káčatá

Húsatá
Husokačky

Kompletné služby
v STAVEBNÍCTVE

Prestavby bytových jadier
Rekonštrukcie objektov, domov, garáží, ...
Zatepľovanie objektov
Murárske, tesárske, kamenárske a iné práce
Servis domácností

stavbar.poprad@gmail.com

0905 512 894

14. februára 1970                    
prvé farebné vysielanie Česko-slovenskej 
televízie 

Výročia a udalosti

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RÔZNE / iné    

7
9
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Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR ponúka pomocnú 
ruku samosprávam na Slovensku v 
prípade, že identifikujú výskyt divia-
čej zveri vo svojich intravilánoch. 

Na základe príkazu hlavného veteri-
nárneho lekára SR prof. Jozefa Bíreša a v 
zmysle zákona o poľovníctve nie je možný 
lov diviačej zveri v intravilánoch miest a 
obcí v súčinnosti s poľovníckou obcou. 
MPRV SR preto mimoriadne zriadilo e-
-mailovú adresu, na ktorú môžu pred-
stavitelia samospráv zasielať informáciu 
o takomto výskyte a zároveň žiadosť o 
intervenciu zo strany veterinárnych leká-
rov SR.

Na základe posúdenia na mieste, kto-
ré vykonajú zástupcovia RVPS a poľovníci 
navrhnú odchyt zveri do klietok, pretože 
zbraň by sa mala používať v intravilánoch 
miest a obcí len v krajnej núdzi alebo imo-
bilizáciu diviakov, ktorá je účinná hlavne 
v prípade, ak ide o výskyt malého počtu 
zveri. Imobilizáciu zveri zabezpečuje ve-
terinárny lekár.

Adresa, na ktorú je možné nahlasovať 
uvedené prípady výskytu diviačej zveri je 
sekretariat-UR@svps.sk . Je to predovšet-
kým z dôvodu účinnej eradikácie ocho-
renia AMO, ako aj zvýšenej bezpečnosti 
a komfortu obyvateľov miest a obcí. Za-
stavme spoločne šírenie afrického moru 
ošípaných.

Už takmer polovica slovenských 
revírov má sprísnené opatrenia z dôvo-
du blízkosti AMO v okolitých okresoch. 
Taktiež prijímané opatrenia, ktoré sú v 
nadväznosti na právne normy Európskej 
komisie, predovšetkým čo sa týka zasta-
venia lovu diviakov po tom, čo bol v revíri 
diagnostikovaný pozitívny diviak. Preto 
ústredný riaditeľ Bíreš, i všetci účastníci 
sediaci za predsedníckym stolom vyzva-
li poľovníkov na urýchlené znižovanie 
stavov diviačej zveri po dobu, pokiaľ sa 
nedosiahne denzita maximálne 0,4-0,5 
diviaka na km2.

Choroba sa prejavuje vysokou horúč-
kou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, 
zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú 
sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvá-
caním v podkoží a tiež dýchacími ťažkos-
ťami. Typický je rýchly priebeh. Vyzna-
čuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. 
Úmrtnosť dosahuje až 90-95 percent.

Agrorezort podáva 
pomocnú ruku samosprávam

» red
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8OD PRIOR · 1. MÁJA 19 · POPRAD · 0911 645 145NÁBYTOK

  ;EGNARO anep MAOF–YZAL ákcitsaleocsiv ;LEGRIA anep :yksod énhcrv

FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti; doporučený rošt – lamelový, pevný

Matrac ocenený 
cenou veľtrhu 

NÁBYTOK a BÝVANIE 

špecialny 
 

pre uvoľnenie platničiek

5  rokov5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENIE -40%

NATURA

PATRICIASARAH

airgel

NA SEDAČKY,
POSTELE

A MATRACE

    

 kg130
NOSNOSŤ

Tuhosť:

mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Výška:

21 cm

 Predajňa OVČÍ SYR  A SU-
DOVÉ VÍNO, Dostojevského 
4532/63 Polyfunkčný dom za 
Výkrikom, Poprad

 Martina Slivková, Záhrad-
ná 74/2, Hozelec mobil: 
0915/646494

 FITNESKA, Nám. sv. Egídia 
(Budova Fertexu) Poprad

alebo kúpiť v predajniach:

sledujte nás aj na facebooku:
www.facebook.com/cbdexpert.sk

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

3
3
-0
0
9
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CBD a prostatitída?
Prostatitída alebo skrátene prostata, je 

urologické ochorenie s odhadovaným vý-
skytom u 2% až 9% v bežnej mužskej popu-
lácii.  Má negatívny dopad na kvalitu života 
a s ním spojené libido a sebavedomie.

Postihuje vekové skupiny mužov vo veku 
už od 45 rokov a každým rokom táto hranica 
alarmujúco klesá. Podľa amerických inštitú-
tov môže prostatitída predstavovať až 25% 
návštev u lekára a konzultácie spojené s 
ťažkosťami pri prvých príznakoch prostatití-
dy.

Zväčšenie prostaty môže automaticky viesť 
k slabšej erekcii a takto postihnutým mužom 
negatívne ovplyvňuje libido. Všetky tieto 
problémy ústia do zníženého sebavedomia a 
pocitu menejcennosti.

Prostatitída často spôsobuje veľmi ťažké 
a bolestivé močenie. Medzi ďalšie príznaky 
patrí bolesť v slabinách, panvovej oblasti 
alebo na genitáliách a často sa jej príznaky 
pripisujú chrípkovým stavom.

Príznaky prostatitídy, ktoré netreba 
podceňovať:

● naliehavá potreba močeniaťažkosti s mo-
čením, napríklad dribling  (dokvapkávanie)
● noktúria – časté močenie hlavne v noci
● pocity pálenie a bolesti pri močení (dyzú-
ria)
● zakalený moč
● krv v moči
● silná bolesť v slabinách, krížoch alebo v 

bruchu
● bolesti v oblasti medzi konečníkom a 
mieškom (perineum)
● bolesť alebo nepríjemné pocity v penise 
alebo semenníkoch
● ejakulácia, ktorá je sprevádzaná bolesťou 
alebo pálivým pocitom
● príznaky podobné chrípke (s bakteriálnou 
prostatitídou)

Prostatitída a jej možné ďalšie kompli-
kácie:

● bakteriálna infekcia krvi (bakteriémia)
● zápal stočenej trubice pri zadnej časti se-
menníka (epididymitída)
● dutina, ktorá je vyplnená hnisom v prosta-
te (prostatický absces)
● abnormalita semena a neplodnosť, ktoré sa 

zvyknú vyskytnúť pri chronickej prostatitíde
Tradičné lieky síce môžu zmierniť bolesť, 

ale často majú veľmi negatívny vplyv na cel-
kový metabolizmus a zaťaženie ľudských or-
gánov, hlavne obličiek a pečene

Priama interakcia CBD na prostatu?

Podľa posledných výskumov niekoľko kli-
nických štúdií potvrdilo schopnosť CBD bojo-
vať proti bolesti.

Liečivé schopnosti konope poznali lekári 
na celom svete už celé storočia, a aj práve 
preto mnoho pacientov z urologických am-
bulancií siaha práve po CBD olejoch v rôz-
nych formách.

Podľa článku z roku 2009 publikované-
ho v časopise Annals of New York Acade-
my of Sciences našli vedci receptory EKS 
(endokanabinoidný systém) v sexuálnych 
reprodukčných orgánoch, napríklad v se-
menníkoch. EKS sú receptory, ktoré sú roz-
miestnené po celom tele a majú za úlohu 
zabezpečovať správne fungovanie orgánov, 
nervového systému, pohybového aparátu 
ako aj celkového režimu deň / noc.

 
V článku v časopise BioMed Research In-

ternational praktikanti ajurvédy  rastlinu 
Cannabis sativa, z ktorej sa získava mari-
huana a CBD, používali už mnoho rokov na 
zlepšenie ejakulácie a sexuálnej výkonnosti.   
               » red.

Foto: freepik / jcomp
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Je veľmi dôležité, aby si aj firmy na Sloven-
sku boli vedomé vplyvu svojich aktivít nielen 
smerom na zamestnancov, obchodných part-
nerov ale  na životné prostredie, komunitu 
a  okolie, v  ktorom pôsobia. Spoločnosť Lidl 
preto prepojila zákazníkov a  základné školy. 
Spoločne tak prostredníctvom iniciatívy Váš 
nákup = veľká pomoc prispievajú k vzdelanej-
šej budúcnosti detí.

Hlavnou myšlienkou jedinečného projektu 
je darovať časť z  obratu v  prvý deň predaja 
novootvorenej prevádzky na zakúpenie špor-

tových, didaktických potrieb a posledný rok aj 
výpočtovej techniky. Za každý nákup v hodno-
te aspoň 10 eur totiž obľúbený diskont venuje 
jedno euro susedným základných alebo spoje-
ným školám. Získajú tak napríklad notebooky, 
bezdrôtové slúchadlá, počítačové myši, table-
ty, externé disky, balíček Microsoft Office 2019 
či tašky na počítačovú techniku.

 
Najnovšia predajňa obchodného reťazca 

Lidl svoje brány otvorila v bratislavskom Nivy 
centre, čím sa naskytla ďalšia unikátna príle-
žitosť podporiť okolité základné školy. „Teší 

nás, že mestská časť Nivy je bohatšia o nové 
zariadenie, ktoré má za cieľ podporovať ško-
ly v blízkom okolí. Na ZŠ Kulíškova 8 sa bude 
v  roku 2022 sláviť 70. výročie existencie ško-
ly. Želáme vašej predajni Lidl v Nivy centrum 
dlhovekosť, obľúbenosť u  verejnosti, príjem-
ných pracovníkov, úspechy v  uspokojovaní 
potrieb verejnosti na Nivách,“ odkázala Anto-
nia Snehotová, riaditeľka ZŠ Kulíškova 8. 

Z podpory sa teší aj ZŠ a MŠ M.R. Štefánika 
na Gröslingovej ulici a zároveň vyjadruje vďa-
ku, že spoločnosť Lidl pri svojich aktivitách 
nezabúda ani na školy, a  teda je oporou pri 
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu nielen pre žiakov, ale i  učiteľov. Najmä 
v náročnom období, kedy je dištančné vyučo-
vanie prekážkou, umožní deťom s nedostatoč-
nou technickou podporou plnohodnotný spô-
sob výučby a rovnaký prístup k vzdelávaniu, 
ako majú ostatní spolužiaci. 

Pre školy je aktuálne každá pomoc viac, než 
vítaná a dokonca v mnohých prípadoch aj po-
trebná. Preto je krásne vidieť, že aj dnes sa ľu-
dia vedia spojiť a prispieť tak spoločne k zme-
nám, ktoré majú veľký dopad. Nejde totiž len 
o  obyčajnú finančnú pomoc. Ide o  šancu na 
kvalitné vzdelanie detí, ktoré majú kľúčovú 
rolu na ceste k lepším zajtrajškom. 

Od spustenia iniciatívy Váš nákup = Veľká 
pomoc sa podarilo diskontu podporiť už 103 
škôl naprieč celým Slovenskom. Školy tak 
získali vybavenie podľa ich vlastného výberu 
v hodnote 312 000 eur. 

Lepšia vybavenosť škôl 
vďaka zákazníkom Lidl

Váš nákup = veľká pomoc. Týmto heslom sa Lidl snaží motivovať svojich zákazníkov a zároveň byť dobrým 
susedom. Práve preto už od roku 2015 podporuje základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí novootvorených 
predajní. Časť svojho obratu totiž venuje na kúpu športových a didaktických potrieb podľa výberu škôl. 
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Dôležité

telefónne čísla

Záchranná lekárska služba

155

Požiarna služba

150

Polícia

158

Tiesňové telefónne číslo

112

 Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 10. novembra 2021
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HĽADÁME
DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU

www.tq.skTATRAMAT QUASAR a.s.

Operátor výroby mechanicke opracovanie

OBSLUHA vysokotlakých liacích strojov,
   operátor výroby

Vzdelanie minimálne absolventov SOŠ resp.
(SOU) bez maturity technického zamerania.
-  základná zložka mzdy  3,82 EUR/hod. brutto
+ príplatky a prémie od 1,5 EUR/hod.

Vzdelanie minimálne SOU, SOŠ 
Vhodné aj pre ženy

-  základná zložka mzdy od 3,82 EUR/hod. brutto
+ príplatky a prémie od 0,8 - 1,1 EUR/hod.

Platové podmienky sú stanovené podla Vašej zručnosti a šikovnosti. Prax v obore výhodou.

O NÁS
Zaoberáme sa výrobou 

hliníkových odliatkov pre 

my je  

 Vám prijat

podmienky a istotu práce.

ivot

resu tq@tq.sk

alebo

Tatramat Quasar a.s.

Hlavná 51, 059 51

Popr Matejovce

tel.: 052 71 27 300
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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sieť 39
regionálnych

novín
www.regionpress.sk
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V
 ZIM

E
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2Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatreniaD d ži

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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