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Okamžitý výkup

tel. 0905 924 303tel. 0905 924 303

Kúpime ornú pôdu
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GREENSIDE POPRAD 

MATEJOVCE

www.greensidesk.sk

0908 990 474

Byty v predpredajiByty v predpredaji

9
9
-0
1
3
9

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

PALIVOVÉ DREVOPALIVOVÉ DREVO
- tvrdé- tvrdé
- štiepané- štiepané

0917 88 77 800917 88 77 80

dovoz 

ZDARMA
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OPERÁTORKA  –  OBSLUHA   BALIACEJ   LINKY

Zavolajte a pridajte sa k nám!

MIDOS-Slovakia, s.r.o.    0903 730 757

Druh pracovného pomeru:  plný úväzok, skrátený úväzok, 

 na dohodu (brigády)

Miesto práce:  Veľká Lomnica

Ponúkaný plat:  od 700 EUR brutto 

Zabezpečujeme:   bezplatnú dopravu do zamestnania,

                                 pracovný odev a obuv,

  možnosť nadčasov

Hľadáte prácu?

Prijmeme šikovné pracovníčky do výroby na pozíciu:

Ľahká práca vhodná pre ženy (aj dôchodkyne a študentky).
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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
Alena Berithová  0907 877 862

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

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, ...

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 400€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

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

NOVÉ STRECHY, OPRAVY, REKONŠTRUKCIE
KLAMPIAR - POKRÝVAČ 

0907 940 920
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0904 121 559 | www.tulis.sk KLTPs.r.o.

KLAMPIARS T VO
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FINANČNÁ OCHRANA pred
EXEKÚTORMI, SÚDMI aj DRAŽBAMI!

! Volajte na 0905 638 627 !

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

Keby som tak mohol zmeniť ten náš 
malý svet k lepšiemu! Keby som 
tak mohol vrátiť naspäť medzi ľudí 
úsmevy, priateľstvá, lásku. Keby 
som tak mohol...

Často na to myslím, nielen teraz, 
na konci roka. Keby som tak mohol 
povzbudiť všetky zdravotné sestry a 
bratov, zdravotnícky personál, leká-
rov. Môžem im iba od srdca poďakovať, 
úprimne a pokorne, za to, že už takmer 
dva roky ťahajú doslova z lopaty „zu-
batej“ tých, ktorým osud ešte nejakú 
šancu dal. A v duchu poprosiť - „vydrž-
te ešte prosím, ja vám to nikdy neza-
budnem“. Viem, že v tomto želaní nie 
som na Slovensku sám. Viem, že takto 
zmýšľajú mnohí.

Keby som tak mohol odpísať kaž-
dému z vás, vážení čitatelia a čitateľ-
ky, ktorí a ktoré ste nám napísali. Či 
už pochvalne, vďačne, alebo kriticky. 
Dokonca by som rád odpísal aj tým, 
ktorí poslali iba vulgárne nadávky, 
hoci ich nebolo ani toľko, čo prstov na 
jednej ruke. Keby som mohol, každému 
zaželám zdravie, pokoj v duši, blízku 
rodinu a nad ňou strechu nad hlavou. 
Možno aj šťastie, aj keď - nie je už šťas-
tím to všetko, čo som napísal?

Jedno však môžem. A to poďako-
vať. Poďakovať by sa malo. Hoci za to, 
že aj po dvoch rokoch pandémie tu ešte 
sme. Že nateraz si nás nezobrala. Stará 
mama mi kázala, „a nezabudni po-
prosiť o odpustenie“... Keď som sa ako 
malý pýtal koho, veselo mávla rukou 
a povedala - „to máš jedno“. A dodala 
- „dôležité je poprosiť, vyjadriť túžbu 
po odpustení. Vtedy vieš, že nie si do-
konalý a že nie všetko, čo si vyviedol či 
povedal, bolo správne“.

Keby som mohol napísať, že tento 
týždeň už nemocnice neprijali žiadne-
ho pacienta. Alebo, keby ustali hádky, 
prekáračky, keby sa s pandémiou stra-
tila aj závisť či nenávisť.Tí, ktorí nám z 
titulu moci iba vulgárne nadávajú a zá-
roveň nás karhajú a poučujú o duchov-
nosti predvianočného času, keby som 
mohol, tým by som...

Nie, to by asi nebolo 
správne. Vážení čitatelia, 
vďaka za vašu pozornosť. 
Takú, či onakú. A aby rok 
2022 bol pre vás rokom 
slúžiaceho zdravia!

Keby som mohol

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!

19. decembra 1959   
V Moskve bola medzi vládami ZSSR, Ma-
ďarska, Nemeckej demokratickej republi-
ky, Poľska a Česko-Slovenska podpísaná 
dohoda o stavbe ropovodu Družba

Výročia a udalosti

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Popradsko

0905 338 878

0905 338 878

VIZITKY
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Ďakujeme Vám 
za prejavenú dôveru 
a spoluprácu v roku 2021. 
Prajeme Vám zdravý, 
šťastný a úspešný 
nový rok 2022.

Andrej Slivka - PLYNOSERVIS s.r.o.

Športová 167/31, 059 11 Hozelec 
e-mail: as.plynoservispp@gmail.com

 servis, opravy  servis, opravy 
 revízie plynových, tlakových  revízie plynových, tlakových 
 a elektrických zariadení a elektrických zariadení
 predaj kotlov a regulačnej techniky  predaj kotlov a regulačnej techniky 
 vykurovania vykurovania

0905 340 351

Andrej Slivka - PLYNOSERVIS s.r.o.
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Moderná, fl tupom k žia

Začnite vodičský kurz Začnite vodičský kurz 
tento rok a získate výhodu: tento rok a získate výhodu: 
celý kurz za pôvodnú cenucelý kurz za pôvodnú cenu

AKCIA 

Učebné 

pomôcky 

v cene

V starom roku - stará cena...
V starom roku - stará cena...

0911 909 404

www.autoskolarz.sk
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G + G Autoslužby, s.r.o. | ul. Levočská 857, 058 01 Poprad
0905 386 819, 0918 724 021 | info@ggautosluzby.sk

Likvidujeme a odhlasujeme staré vozidláLikvidujeme a odhlasujeme staré vozidlá
Všetky formality na dopravnom inšpektoráte vybavíme za vásVšetky formality na dopravnom inšpektoráte vybavíme za vás

www.ggautosluzby.sk

STARÉ AUTOSTARÉ AUTO  nana
                  EKOLOGICKÉ SPRACOVANIEEKOLOGICKÉ SPRACOVANIE

Odovzdaj svojeOdovzdaj svoje

U nás dostanete aj darček
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Ďakujem vám 
za prejavenú dôveru 
v roku 2021.
Prajem vám 
šťastný a zdravý rok 2022 
vo vašom vysnívanom 
novom domove.

Jana Chalúpková
Reality Alpia

www.realityalpia.sk

V REALITÁCH SOM DOMA
predaj - kúpa - prenájom

vašej nehnuteľnosti

JANA CHALÚPKOVÁ
realitný maklér

0907 420 873
jana.chalupkova@realityalpia.sk

SOM TU PRE VÁS
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K
rajina polmesiaca či dvoch 
kontinentov. Až šestnásť-

krát väčšia ako Slovensko. Na 
každom rohu dýcha orientom. 
Turecko. Aj najobľúbenejšiu des-

tináciu dovolenkárov v prvej vlne 
potrápila pandémia. Ľudia, pre 
ktorých je cestovný ruch živo-

bytím nezaháľali a vzali situáciu 
do vlastných rúk. Vďaka vakcíne 
a dodržiavaniu opatrení idú sve-

tu príkladom a  vedia turistom 
zaručiť bezpečnú dovolenku. 
Spolu s  cestovnou kanceláriou 
Hydrotour sme krajinu navštívili 
a sami zistili ako to tam funguje. 

Úchvatný let za zážitkami
S  dokladom o  plnom očkovaní 
sme nasadali do lietadla. Kto 
ho nemal, mal PCR test. Smer  

Turecko. Zamestnanci letísk 
i  posádky lietadiel - všetci po-

vinne očkovaní. Letušky po 
každom lete navyše testova-

né PCR testami. Jednoducho 
povedané, čakal nás bezpečný 
let za krásnymi plážami, kvalit-

nými službami, dobrým jedlom  
a orientom.

Bez certifikátu = bez turistov 
Hneď po prílete sa dozvedáme. 
Každý hotel, ktorý chce turis-

tov privítať musí mať takzvaný 

špeciálny certifikát bezpečnosti. 
Získať ho ale nie je med lízať. Ako 
nám na mieste vysvetlila ma-

nažérka kvality hotelovej siete 
Trendy Gülay Güleç, splniť musia 
až 150 kritérií. V hoteli majú 440 
zamestnancov. Všetci musia byť 
zaočkovaní. „Okrem jedného, 
ktorý má zdravotné problémy. 
Ten sa ale musí testovať PCR 
testom každých sedem dní,“ po-

vedala. Tu to ale nekončí. „Moni-
torujeme aj stav v rodinách za-

mestnancov a aj ich testujeme,“ 
dodala.  

Špičková gastronómia 
Pred ubytovaním hosť vypĺňa 
formulár. Súhlasí tiež s  tým, že 
v  prípade nákazy ostane v  ho-

telovej karanténe. Turecko je 
známe svojou špičkovou gast-

ronómiou. Nejeden gurmán si 
tu príde na svoje. Pripraviť o ňu 
hostí? Nehrozí. Šikovne to vy-

mysleli aj v  tomto smere. Jed-

lo vyložené za sklom. Na to, čo 
vám padne do oka, len ukážete 
prstom a  čašník v  rukaviciach 
a s respirátorom vám jedlo na-

berie. Mehmet Karaaslan, ktorý 

pôsobí ako šéfkuchár v  hote-

li v  Antalyi upozornil na to, že 
všetkých zamestnancov preško-

lili, aby vedeli s jedlom bezpečne 
narábať a podávať ho hosťom. 

Keď sa chce, všetko sa dá 
Ako povedal generálny riadi-
teľ cestovnej kancelárie Hydro-

tour Mikuláš Milko, krajiny ako  
Turecko, Cyprus a Omán cestov-

ný ruch nestopli. Ukazujú svetu, 
že s vírusom sa dá úspešne bo-

jovať. „Dodržiavanie opatrení 
má pozitívny vplyv na ekono-

miku. Cestovný ruch v  týchto 
krajinách namiesto toho, aby si 
pýtal peniaze, ich nosí do štát-

neho rozpočtu,“ hovorí. Ako do-

dal, ľudia sa tu jednoducho učia 
s covidom žiť. Dovolenkári vďaka 
tomu o  nič neprichádzajú. „Sú 
obslúžení presne tak kvalitne, 
ako boli zvyknutí.“ V  poslednej 
dobe sa  ukazuje, že najlepším 
únikom pred covidom je práve 
únik do krajín, v  ktorých je tep-

lo. Leto majú radi aj v  CK Hyd-

rotour. Spustili predaj zájazdov 
na Leto 2022 - Ultra top first 
moment. Využite najlepšie ceny 
pobytov a  začnite sa tešiť na 
leto už teraz. 

Bezpečná dovolenka 
v krajine polmesiaca
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www.emscenter.sk

Darujte sebe a Vašim blízkym
Úľavu od bolesti chrbta,

vysnívanú postavu a ešte omnoho
viac s Elektrickou stimuláciou

svalov 

Darčekové poukážky
na EMS Tréning so

zľavou až -25%

+421 907 381 666
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Sme zaočkovaní a dbáme na hygienické opatrenia. Naša očná klinika 
v Poprade je pre vás otvorená aj počas aktuálnej situácie. Ani v týchto 
dňoch by sme nemali zabúdať na prevenciu očnej starostlivosti.
Prečo neodkladať očné vyšetrenie?
Názor, že čas vylieči všetky rany pri problémoch s očami rozhodne 
neplatí. Veľa ľudí navštevuje očného lekára, až keď je neskoro. 
To môže byť skutočne nebezpečné. „Vyšetrenie môže odhaliť skryté 
ochorenia, napríklad glaukóm – zelený zákal. O zvýšenom 
vnútroočnom tlaku často ľudia vôbec nevedia, necítia žiadnu bolesť. 
Postupne však u nich dochádza k poškodeniu zrakového nervu, 
zúženiu zorného poľa až k strate videnia,“ zdôrazňuje MUDr. Ondrej 
Jurčišin z VESELY I Očná Klinika v Poprade. Preventívne očné 
vyšetrenie vás ukráti o množstvo nepríjemností. Prehliadka je rýchla 
a bezbolestná. V rámci nej očný lekár podchytí vznikajúci problém, 
ak nejaký existuje. Vyšetrenie odhalí nielen problémy s očami, ale 
aj nábeh na chorobu iných orgánov, ako je napríklad cukrovka.

„Odborné očné vyšetrenie dokáže zachrániť 
zrak, odhaliť včas prípadné ochorenie alebo 
skrytú zrakovú poruchu. Preventívne 
prehliadky majú nenahraditeľný význam vo 
všetkých medicínskych odboroch.“
MUDr. Ondrej Jurčišin, vedúci lekár 
z VESELY I Očná Klinika v Poprade.

ˇNezanedbajte ocné vyšetrenie.
Môže to mat nenapravitelné následky

Ako často navštevovať oftalmológa?
Vyšetrenie u zubára či gynekológa absolvujeme každý rok. 
No rovnako sa odporúča nepodceniť ochranu o zdravie očí. Je to 
prvý krok na ceste k úspešnej liečbe, ak je potrebná. Určená 
diagnóza je základ úspechu. Precízne vyšetrenie chráni váš zrak. 
Zanedbávanie a odkladanie vyšetrenia vám môže spôsobiť 
zbytočnú bolesť či iné ťažkosti. Vo VESELY I Očná Klinika 
sa postaráme o nadštandardnú a individuálnu starostlivosť počas 
celého procesu – od samotného vyšetrenia cez prípadný zákrok 
a pooperačnú starostlivosť. Nemáte sa čoho obávať.

V akých prípadoch je návšteva očného lekára neodkladná?
Ak už trpíte citeľnými nepríjemnosťami s očami, platí, že čím skôr 
vyhľadáte lekársku pomoc, tým lepšie. „Oftalmológa je potrebné 
navštíviť bezodkladne pri všetkých bolestivých prípadoch očí a hlavy, 
predovšetkým v čelovej oblasti, pri výskyte začervenania a zápalu 
očí, tiež pri hnisavom výtoku z očí, zahmlenom videní, výpadku 
v zornom poli a pri všetkých úrazoch,“ vraví MUDr. Jurčišin. Zároveň 
sa neodporúča odkladať návštevu očnej ambulancie ľuďom po 50-
tke a seniorom, u ktorých je vplyvom veku a životného štýlu zvýšený 
predpoklad rozvoja niektorého očného ochorenia. Pravidelné očné 
kontroly sú tiež nevyhnutné u ľudí s pridruženými ochoreniami ako 
cukrovka, zvýšený krvný tlak či reumatizmus.

Moderné technológie, profesionálny prístup a šetrný operačný proces prinášajú našim klientom najkvalitnejšie očné 
ošetrenie na Slovensku. Sme očná klinika 3. generácie s najdlhšou tradíciou v obore. Dôverujete nám už od roku 1939.
www.veselyok.com

Využite možnosť a objednajte sa u nás na komplexné očné vyšetrenie.
VESELY I Očná Klinika, Námestie svätého Egídia 8, Poprad
Kontaktujte nás na telefónnom čísle  alebo mailom na 052/3211 351
info.poprad@veselyok.com.

Preventívnu očnú prehliadku by ste mali 
absolvovať raz  za  rok  až dva.
Prehliadka je rýchla a bezbolestná.
Očný lekár v rámci nej podchytí vznikajúci 
problém, ak nejaký existuje. 
Niektoré ochorenia totiž nie sú sprevádzané 
bolesťou.

Vedeli ste?
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099

-34%

(100 g = 0,79)

125 g125 g

1.50*

Bryndza   
� plnotučná

599

Supercena
cena za 1 kg

599

Supercena
cena za 1 kg

Slovenská 
šunka   

Údené karé    
� bez kosti
� rôzne druhy

97 % 
podiel 
mäsa

Bryndza   

049

Supercena

(1 kg = 0,82)

600 g

Žemľová/
Parená knedľa

239

-44%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.29

Kačica  
� s drobmi

SLOVENSKÉ JAHŇACIE MÄSO

Zdravé a chutné mäso s obsahom vitamínu B, zinku, 
horčíka, selénu, medi a nízkym obsahom tuku.

podporte spolu s nami slovenských farmárov 
a spracovateľov jahňacieho mäsa 119

Supercena
cena za 100 g

Vianočné jahňa
� predná/zadná štvrť

049

Supercena
cena za 100 g

Kapor
� pitvanýMaslo

139

Supercena

(100 g = 0,70)

200 g

Ponuka tovaru platí od 20. 12. do 24. 12. 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 20. 12. do 24. 12. 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.* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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089

-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l2,25 l

1.49*

Coca Cola/
Coca Cola Zero/
Sprite/Fanta 

Mlieko
� trvanlivé
� polotučné

055

Supercena

1 l

Losos atlantický
� fileta s kožou

Konzumné 
zemiaky neskoré
� varný typ A, šalátové

099

-41%

(1 kg = 0,50)

2 kg balenie2 kg balenie

1.69

Bambino  
� tavený syr v črievku

099

-41%

(100 g = 0,66)

150 g150 g

1.69*

Smotanový 
jogurt   
� rôzne druhy

022

-24%

(100 g = 0,15)

150 g150 g

0.29

Spišské párky

279

-30%

(1 kg = 5,58)

500 g500 g

3.99

2 kg

Mrkva
045

-49%
1 kg balenie1 kg balenie

0.89

119

-40%
cena za 100 gcena za 100 g

1.99

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 20. 12. do 24. 12. 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
20. decembra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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0905 338 878

INZERCIA

www.regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
0905 338 878

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, ...

Občianska
riadková
inzercia

» Kúpim starý traktor aj 

pokazený 0905675749

02 AUTO-MOTO / iné 

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    

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.

18. decembra 1865    
pridaním 13. dodatku americkej ústavy sa 
zrušilo otroctvo v USA

Výročia a udalosti

6
6
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PRÁCA VO FRANCÚZSKU A BELGICKU

v trvaní 12 až 18 mesiacov
(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

TOP PONUKY PRÁCE

Vy hľadáte, my Vám ponúkame

Kontaktné údaje:

0905 792 156

0905 662 251

info@christal-nabor.com

Hlavná 45, Košice

Vzájomná dôvera a rešpekt

Na pracovnú zmluvu, zaujímavé 
finančné ohodnotenie od 2000 do 

3000€ netto/mesačne, sociálne 
a zdravotné zabezpečenie v štáte, 

kde pracujete, ubytovanie hradené.
Odporúčame zaočkovanie

30 mechanikov, 
50 zváračov 111-114-135,  

20 elektrikárov,  20 montérov 
oceľ. konštrukcií, 20 oplášťovačov hál, 

20 pokrývačov striech

6
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PRÁCA V NEMECKU 

v trvaní 12 až 18 mesiacov
(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

TOP PONUKY PRÁCE

Vy hľadáte, my Vám ponúkame

Kontaktné údaje:

0905 792 156

0905 662 251

info@christal-nabor.com

Hlavná 45, Košice

Vzájomná dôvera a rešpekt

Na pracovnú zmluvu, zaujímavé 
finančné ohodnotenie od 2000 do 

3000€ netto/mesačne, sociálne 
a zdravotné zabezpečenie v Nemecku, 

možnosť poberania rodinných 
prídavkov, ubytovanie hradené.

Odporúčame očkovanie

 15 inštalatérov sanity a kurenárov 
 15 zváračov MIG MAG 135 – v dielni  
 15 zámočníkov – skladačov podľa 
   výkresov v dielni
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ZIPSER DOMÁCA 
KLOBÁSA

ÚDENÁ ŠUNKA 
ZAVINUTÁ

ÚDENÉ BRAVČOVÉ KOLIENKO
 BEZ KOSTI PRÉMIUM

ZIPSER JELENIA 
KLOBÁSA

TRADIČNÁ ORAVSKÁ 
SLANINA

ÚDENÁ LAHÔDKA
   Z KARÉ

0,75
€/100 g

JC/kg 7,50 € 0,85
€/100 g

JC/kg 8,50 €

0,69
€/100 g

JC/kg 6,90 €

0,85
€/100 g

JC/kg 8,50 €

0,75
€/100 g

JC/kg 7,50 €

0,99
€/100 g

JC/kg 9,90 €

NÁZOV PC S DPH

ŠUNKY

ŠUNKA BEZ KOSTI 7,50 € 
ÚDENÁ ŠUNKA ZAVINUTÁ ÚVOĽNÁ 7,50 €
MORAVSKÉ ÚDENÉ MÄSO 6,50 €
KLOBÁSY

ZIPSER JELENIA KLOBÁSA 9,90 €
GAZDOVSKÁ KLOBÁSA 7,90 €
DOMÁCA ŽITAVSKÁ KLOBÁSA 9,50 €
SPIŠSKÉ CHORIZO 7,90 €
ZIPSER DOMÁCA KLOBÁSA PF 8,50 €
ZIPSER DOMÁCA KLOBÁSA 8,50 €
DOMÁCA KLOBÁSA 7,50 €
KLOBÁSA DO KAPUSTNICE SUROVÁ 6,50 €
VIANOČNÁ KLOBÁSA  3,50 €
SLANINY

TRADIČNÁ ORAVSKÁ SLANINA PF 8,50 €
ZIPSER KRÁĽOVSKÝ BOK 9,50 €
GAZDOVSKÁ ÚDENÁ SLANINA PF 9,50 €

NÁZOV PC S DPH

ÚDENINY

ÚDENÁ BRAVČOVÁ KRKOVIČKA B.K. 6,50 €
TRADIČNÁ ÚDENÁ KRKOVIČKA 7,90 €
TRADIČNÁ LAHÔDKA Z KARÉ 8,90 €
ÚDENÁ LAHÔDKA Z KARÉ 6,90 €
ÚDENÉ BRAVČOVÉ PLIECKO 
ROLOVANÉ

6,90 €

SEDLIACKE STEHNO  95% MÄSA 8,50 €
TRADIČNÉ STEHNO ROLOVANÉ 7,90 €
ÚDENÉ KOLENÁ

ÚDENÉ BR.KOLIENKO B.K.PRÉMIUM 7,50 €
ÚDENÉ BRAVČOVÉ KOLIENKO 
ZADNÉ

4,50 €

TRADIČNÉ SPIŠSKÉ ÚDENINY

SPIŠSKÁ ÚDENÁ KRKOVIČKA 
V CELKU

8,90 €

SPIŠSKÉ ÚDENÉ KARÉ V CELKU 9,50 €
SPIŠSKÉ ÚDENÉ STEHNO V CELKU 7,90 €

www.masiarstvoubyka.sk 3
2
-0
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Všetkým zamestnancom spoločnosti
Schüle Slovakia a obyvateľom Popradu

prajeme príjemné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov. 

Rok 2021 bol plný výziev

a nečakaných prekážok. Každá prekážka
však vyžaduje veľkú dávku odvahy a sily.

Zo srdca vám preto želáme, aby bol
rok 2022 plný pevného zdravia, lásky

a ľudského porozumenia.

9
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Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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RUČNÁ AUTOUMYVÁREN HAJCERKA

POPRAD ZAPAD, Partizánska 688/91

PRÍPRAVA AUTA NA ZIMU!

Tepovanie

0949 705 900

od 59€

od 20€

Ochrana proti korózii
dekontaminaciou a nanesením 

ochranného vosku

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

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

vodičov MKD VP skupiny "C+E"
Odmena: mesačne 900€ brutto + prémie 

+ príplatky + cestovné náhrady 
možnosť zárobku 1.800 - 2.500€/mesiac
Kontakt: 00421 917 999 400 

e-mail: dispo@gvslovakia.eu 13
 1

2
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Čo je africký mor ošípaných a prečo je 
nebezpečný?

Ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré je smrteľné 
pre diviaky a ošípané. Na Slovensku ho máme zhruba 
dva roky a infikovaná je zhruba polovica okresov 
Slovenska. Najpostihnutejšia je východná 
časť územia. Pre človeka AMO nepredstavuje 
nebezpečenstvo, pre chovateľov ošípaných však 
znamená pohromu. Ak sa totiž objaví nákaza u jednej 
ošípanej, je nutné zlikvidovať celý chov.

Čo ministerstvo aktuálne robí, aby zastavilo 
šírenie moru?

Spustili sme národnú kampaň na zastavenie 
šírenia afrického chovu.  Rozdelili sme Slovensko 
do troch zón a nariadili odstrel diviakov v tých 
lokalitách, kde nie je AMO rozšírené. V okresoch, 
kde sa už nákaza potvrdila, platia pre chovateľov 
mimoriadne prísne hygienické opatrenia. Prosíme 
aj drobných chovateľov, aby nahlásili príslušnej 
regionálnej veterinárnej správe, že majú doma 
ošípanú. Veterinári im poskytnú potrebný dohľad aj 
poradenstvo. Na vstupoch do lesov môže verejnosť 
naraziť na tabule s inštrukciami, ako sa majú správať 
v lese. Ak je to oblasť zasiahnutá morom, ľudia by sa 
mali pohybovať iba po lesných cestách. Znížia tak 
riziko, že na vlastnom oblečení prinesú africký mor 
domov alebo vyplašia diviaky. Plašenie diviakov v 
infikovaných oblastiach je nežiaduce, aby sa mor 
ďalej nešíril. V týchto oblastiach poľovníci a lesníci 
vyhľadávajú a likvidujú uhynuté diviaky, masívny 
odstrel tu už neprebieha, aby nedochádzalo k ich 
vyplašeniu. V oblastiach, kde sa ešte AMO nepotvrdil, 
ale susedí s infikovaným okresom, poľovníci realizujú 
zvýšený odstrel. V týchto oblastiach je nutné znížiť 
počty diviakov na nulu. V okresoch, kde AMO nebol 
potvrdený, tiež prebieha  masívny odlov diviačej zveri. 
Všetky ulovené kusy vyšetrujú veterinári. Zdravé 
diviačie mäso putuje na spracovanie a do obchodov. 

Zdravé mäso sa bude jesť? Je to bezpečné?
Áno, je absolútne bezpečné a treba zdôrazniť aj 

to, že AMO nie je prenosný na človeka. Z každého 
zastreleného diviaka budú odobraté dve vzorky, 

mäso zatiaľ bude skladované v chladiacich boxoch. 
Pokiaľ budú vzorky negatívne, mäso bude môcť ísť na 
spracovanie a na pulty obchodných reťazcov.

Tie s tým súhlasia?
Tie na tom s nami spolupracujú. Chceme dostať 

k ľuďom vynikajúce potraviny, ktoré ponúka naša 
príroda, naše lesy. Koniec koncov, toto mala byť 
dlhodobo stratégia aj mojich predchodcov a na konci 
dňa to môže dopomôcť k tomu, aby sa na pultoch 
obchodov objavovalo viac slovenskej diviny.

Môžu chodiť občania do lesa, ak je v okrese 
potvrdený výskyt AMO?

Ako som už spomenul, v infikovaných oblastiach 
nám ide o to, aby diviaky, ktoré sa tam vyskytujú, 
boli čo najmenej vyrušované a nepresúvali sa do 
nenakazených oblastí. Aby zostali na jednom mieste 
a neroznášali vírus do ďalších oblastí.

Čo majú robiť ľudia, ak nájdu uhynutého 
diviaka?

Bezodkladne nahlásiť nález poľovníckemu združeniu, 
ktorému revír patrí, alebo informovať  obecný, resp. 
mestský úrad. 

V čom spočíva úloha poľovníkov?
Pre úspešné zastavenie šírenia afrického moru 

musíme výrazne znížiť populáciu diviakov. To je 

úloha poľovníkov.  Poľovníci sú kľúčoví aj z toho 
pohľadu, že dané revíry poznajú a majú ich 
jednoducho schodené a vedia, kde sa diviaky 
a v akom počte zdržujú. Aby mohla prebiehať 
prísna veterinárna kontrola, nakúpili sme pre 
poľovné združenia dostatok chladiacich boxov 
na uloženie ulovených diviakov a za každého 
zastreleného diviaka je vyplácané motivujúce 
zástrelné.

Ako ľudia zistia, že poľovníci sú na 
poľovačke v lese a nemajú tam chodiť?

Treba povedať, že neexistuje zákonná 
povinnosť pre poľovníkov oznamovať, že sú 
práve v lese na postriežke. Keďže nám však 
ide o spoločný cieľ, chcem poprosiť verejnosť 
o porozumenie a spoluprácu. Všeobecne platí, 
že by občania mali chodiť iba po vyznačených 
trasách a nemali by sa zdržiavať v lese po 
zotmení. Občania by mali mať vždy na pamäti, 
že v tomto období sa realizuje zvýšený odlov 
diviakov a teda tomu prispôsobiť aj miesto 
svojej vychádzky do lesa. 

Čo ak chovateľ zistí, že jeho ošípaná/ošípané 
nie je/sú v poriadku?

V tom prípade je potrebné okamžite kontaktovať 
veterinára. Ak sa potvrdí, že ide o africký mor, ďalšie 
kroky určí regionálna veterinárna správa. Bohužiaľ, 
takéto nakazené zviera sa už nedá zachrániť, ako 
som uviedol, africký mor je smrteľný a v súčasnosti 
naň neexistuje liečba. Jedinou našou zbraňou je 
prevencia. 

Odškodní štát chovateľov, ktorí musia dať 
svoje chovy zlikvidovať pre potvrdený AMO?

Áno, na ministerstve máme kompenzačné schémy 
v prípade, že chov musí byť zlikvidovaný. Nárok 
chovateľa sa posudzuje na základe toho, či ide o 
fyzickú alebo právnickú osobu a potom na základe 
viacerých ďalších parametrov. 

Ako môžu pri riešení tejto situácie pomôcť 
mestá a obce?

Starostovia, a to špeciálne platí pri menších obciach, 
sú pre našich občanov prvý kontakt so štátom. Preto 
chceme, aby pomáhali ako informačný aparát štátu, 
ktorý má často väčšiu dôveryhodnosť ako vláda či 
médiá. Taktiež nám ako informačné kanály môžu 
slúžiť obecné noviny, rozhlasy, preto je aj úloha miest 
a obcí nezastupiteľná.

Minister 
Samuel Vlčan: 

Africký mor 
ohrozuje
chov domácich 
ošípaných
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    Gréckokatolícka charita Prešov pôsobí aj v ďalších obciach práve prostredníctvom farských charít. Ľudia majú možnosť pomáhať
priamo v rámci svojej farnosti a zároveň sa núdzni dostanú k pomoci ľahšie. Viaceré farské charity sa zapojili do celoslovenskej Zbierky
školských pomôcok, poskytli pomoc rodinám v núdzi cez DM plienkovú pomoc či Nadáciu EPH. Okrem toho ponúkli aj vlastné akcie cez
rôzne zbierky, brigády vo svojej obci až po výrobu vencov zosnulým z prírodného materiálu. „S mojimi spolupracovníkmi sa venujeme

rôznym činnostiam pomoci iným. Aktuálne je primárnou náplňou našej služby rozvoz zvyšného pečiva z pekárne. Denne vidíme

radosť obdarovaných a to nás povzbudzuje k ďalšej činnosti,“ hovorí o dobrovoľníckej činnosti Farskej charity Prešov – Sekčov Jozef,
jeden z dobrovoľníkov.  

 

 

   Naopak pribúda aj počet tých, ktorí chcú nezištne pomôcť druhým. Na
potreby núdznych v tomto čase iniciatívne zareagovali aj dobrovoľníci
z Farskej charity Malý Lipník (okr. Stará Ľubovňa). Na podnet prešovskej
charity vo svojej obci zorganizovali zbierku zimného oblečenia pre ľudí bez
domova. Do verejnej zbierky sa zapojili ľudia aj z okolitých obcí. Vyzbierané
šatstvo tak zahreje a poteší opustené ženy a mužov v Nízkoprahovom
dennom centre Prešov ešte pred Vianocami.    

Gréckokatolícka charita Prešov

NARASTÁ POČET NÚDZNYCH, ALE AJ PRÍKLADOV NEZIŠTNEJ POMOCI 

    Kvôli pandémii prišli viacerí o prácu, no niektorých zastihla ešte omnoho väčšia
strata. Osobitne sme boli dotknutí najmä dvoma príbehmi rodín, ktoré v covidovom
období prišli o jedného z rodičov, živiteľov rodiny a so školopovinnými deťmi
zostala matka a samotný otec.  „Pre rodinu pána Dušana s dvomi deťmi sme vďaka

projektu Nadácie EPH zakúpili kombinovaný kuchynský sporák, aby si mohli

pripravovať teplú stravu. Dcérke v rodine pani Heleny sme zakúpili bicykel, ktorý

mohla využiť aj počas detského letného tábora, uhradeného rovnako zo zdrojov

projektu,“  vysvetľuje pracovníčka prešovskej charity.  Pani Helenka sa kvôli
starostlivosti o deti v danej situácii vzdala práce. Ťažké obdobie sa jej darí zvládnuť
aj vďaka potravinovej pomoci a podpore dobrých ľudí.     

Každý si niečo želáme pod stromček.
Túžba niektorých spočíva však v tom

najmenšom a najvzácnejšom: v pomoci.
Zapojte sa do Zbierky na charitu a dajte

nám možnosť meniť príbehy ľudí s
neľahkým osudom. 

Darujte to najvzácnejšie.  
 

P O M O C  Ľ U Ď O M  V  N Ú D Z I  C E Z  N A D Á C I U  E P H  

    V Gréckokatolíckej charite Prešov prebieha vďaka spolupráci s Nadáciou EPH už tretí rok projekt s
názvom „Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi". Farské charity a spolupracujúce
charitné organizácie identifikujú na základe práce v teréne alebo žiadostí prípady sociálnej núdze
a hľadajú ideálny a citlivý spôsob, ako im pomôcť. S klientmi ostávajú v kontakte aj dlhodobejšie
a sprevádzajú ich aj naďalej prostredníctvom dobrovoľníckej alebo charitnej pomoci. Rodiny a
jednotlivcov v núdzi sme mohli aj tento rok obdarovať vecami, ktoré naozaj – a  niekedy až zúfalo
potrebovali. Často to boli lieky, zdravotné pomôcky, spotrebiče, nábytok alebo potraviny. Za 3 roky
fungovania projektu si takto v rámci prešovskej charity polepšilo 105 rodín v núdzi.  
  

V prípade záujmu o  dobrovoľnícku službu vo Vašej farnosti a obci kontaktujte koordinátorku

farských charít za GKCH Prešov: 0910 842 034, rajnakova@gkcharita-po.sk. 

DOBRO DÁVANÍM RASTIE 

FARSKÉ CHARITY – PRIESTOR PRE SLUŽBU VO FARNOSTI A OBCI

www.gkcharita-po.sk

Naša ročná práca v číslach: 

24 evidovaných služieb 90 zamestnancov a

80 dobrovoľníkov 

14 farských charít 
cca 2 000 klientov 

zdravotníckych a sociálnych 

služieb

cez 20 000 vydaných

 porcií zdarma

11 miest poskytovania 

služby v 5 mestách PSK 
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www.central-work.sk

ZVÁRAČ CO2

Stará Ľubovňa

č

až do 
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www.central-work.sk

Č

Ľ ň

Odporuč známeho
a získaj odmenu!

185 €

až do 185 €

Na trvalý pracovný pomer prijmeme pracovníka na pozíciu:  ÚDRŽBÁR

 miesto práce: Hranovnica

 termín nástupu: 01.02. 2022 

 druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer na dobu neurčitú
 náplň práce: 
 - údržba elektrických, mechanických častí strojov a technických zariadení 
  a náradia,
 - diagnostika porúch strojov a zariadení,
 - oprava strojov a zariadení,
 - zabezpečenie údržby, opráv a bezproblémového fungovania 
  technického zabezpečenie budov,
 - základná znalosť vodoinštalatérskych, údržbárskych, murárskych 
  a iných pomocných prác podľa potreby.
 požadované vzdelanie: stredoškolské vzdelanie v technickom odbore
 požiadavky na zamestnanca: 
 - osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §23, alebo §22,
 - prax min. 2 roky,
 - vodičský preukaz skupiny B.
 osobnostné predpoklady: spoľahlivosť, samostatnosť, praktické myslenie, 
technická a manuálna zručnosť.
 mzda: nástupný plat 1000 eur brutto, po skončení skúšobnej doby v závislosti 
od výkonu do 1300 eur
 zamestnanecké výhody: 
 - flexikonto pracovného času
 - vianočná a dovolenková odmena
 - pracovné oblečenie a obuv
 - zvýhodnený predaj firemných výrobkov
 

Kontakt: email: neupauer.r@stefanknizka.sk, mobil: 0905 842 170
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121


