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Páči sa mi

POPRADSKO.SK
na facebooku

- nové inzeráty, 

www.regionpress.sk
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Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY

Okamžitý výkup

tel. 0905 924 303tel. 0905 924 303

Kúpime ornú pôdu
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prevratná technologická inovácia

CELLU M6® Alliance

  Spevnenie pokožky

 Odstránenie tuku

 Kyselina hylaurónová

 Vyhladenie vrások

 Obnova kontúr

KRÁSA TELA A TVÁRE

Objednávky: 

0948 994 514 
Zdravotnícka 2, Poprad

PRO SHAPE BEAUTY

4
2
-1
3

9
9
-0
0
8

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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0907 571 286

ARBORISTIKA

Orezávanie,
ošetrovanie a rizikové

výruby stromov
pomocou

stromolezeckej techniky
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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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)

Pekný, už februárový týždeň, váže-
ní čitatelia. A prepáčte český titulok 
– názov známej pesničky skupiny 
Olympic. V dlhšom tvare znie „Já, 
já, já, jenom já“.

„Jájistov“ je okolo nás veľa. Spra-
vidla si z každého z nás vezmú iba to, 
čo potrebujú oni, no „odplata“, či od-
mena za to neprichádza žiadna. Proste, 
berú si z každého človeka to, čo vyho-
vuje im a je prospešné im. Berú si vaše 
vedomosti, vašich priateľov, vaše kon-
takty, často váš čas a ochotu a narábajú 
s tým ako s vlastným majetkom, výluč-
ne vo vlastný prospech. Sú aj takí, ktorí 
si bez okolkov vezmú vaše peniaze a na 
polícii to obhájia tým, že „veď to nebolo 
úmyselné a dokáž mi úmysel“. Trestný 
čin je totiž úmyselný čin. Čo je neúmy-
selné, to je dovolené, aspoň podľa náš-
ho trestného poriadku. Ale, povieme 
si, kašľať na peniaze, v živote sú aj iné, 
oveľa dôležitejšie hodnoty. „Jájistom“ 
sa to nepokúšajte vysvetliť, odmietajú 
pochopiť. V živote sú na svete iba oni a 
všetci ostatní pre nich.

Čím viac takýchto ľudí okolo seba 
naviažete – práve vašou ochotou, lás-
kavosťou, ústretovosťou, tým viac sa 
váš život bude stávať bezútešným, 

temným, zúfalým, až kým vás úplne 
nevycicajú, ako upíri. Bezcitne, chlad-
nokrvne. A potom vás odhodia a nájdu 
si nový objekt svojho parazitizmu.

Toľko na dlhší úvod a teraz priamo 
ku kratšiemu záveru. Dávajte si pozor 
na to, ako narábate s vlastnou dôve-
rou, buďte obozretní, ak vás zrazu má 
niekto podozrivo „veľmi rád“, ak sa z 
jeho strany sypú k vám milé slová ako 
„šuter“ z korby nákladniaka. A najmä 
si všímajte a pamätajte, ako takíto ľu-
dia reagujú, keď naznačíte, že práve 
vy potrebujete s niečím pomôcť, po-
radiť, vybaviť, zariadiť. Obvykle zrazu 
nemajú čas, majú milión povinností, 
veď viete, „život nie je ľahký a treba sa 
obracať“.

V priateľstve nedominuje kvantita, 
ale kvalita. A pozor, v modernom svete 
to platí aj pre sociálne siete. A najmä. 
Tam vás vaši „priatelia“ 
dokážu dostať do takých 
malérov, že sa z nich 
budete hrabať do konca 
života. Takže – nech žijú 
priatelia, ale iba takí, 
ktorí v rovnováhe 
berú i dávajú.

Všetko dobré –

„Já“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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

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

 

 

 

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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3Viac info a objednávky: 0949 778 835

www.oknorenova.sk

Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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MALIARSKÉ PRÁCE
Tel.: 0908 470 349

e-mail: jaroslav.drevko@gmail.com

SADROKARTÓNOVÉ 
PRÁCEMAĽOVANIE 

STRIEKACÍM ZARIADENÍM
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5. februára 1936  
do kín bol uvedený vôbec posledný nemý film Moderná doba od 
Charlieho Chaplina.

Výročia a udalosti

FEBRUÁR

 

 

 

 

 

 

4. Veronika

5. Agáta

6. Dorota

7. Vanda

8. Zoja

9. Zdenko

10. Gabriela

11. Dezider

12. Perla

13. Arpád

14. Valentín

15. Pravoslav

16. Ida, Liana

17. Miloslava

18. Jaromír

19. Vlasta

20. Lívia
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SVIETIDLÁ

ELEKTROINŠTALAČNÝ
MATERIÁL

      www.elzar.sk

      0915 895 846

      elzar@elzar.sk

ELZAR, Kežmarok
Nižná brána 23 | bývalé kasárne 
Po-Pia  730-1200 / 1300-1600 | So  800-1200
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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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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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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, ...

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
petrekova@regionpress.sk
berithova@regionpress.sk

www.regionpress.sk

6. februára 2004  
samovražedný útok si v Ruskom metre vyžiadal 40 obetí a 129 zra-
nených. Vina je pripisovaná Čečenským separatistom.

Výročia a udalosti
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ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

priechodná šírka dverí = 80cm
HISEC TREND

20 DEKOROV

AKCIA NA BEZPEČNOSTNÉ DVERE HISEC!
Neváhajte, platí do vypredania zásob!

NAJVÝHODNEJŠIE CENY PODLÁH A INTERIÉROVÝCH DVERÍ V REGIÓNE!

NAJPREDÁVANEJŠIE BEZPEČNOSTNÉ DVERE

0908 995 976 | 0905 794 067

  V CENE JE ZAHRNUTÉ:
  - ZAMERANIE,

   - KOVANIE /guľa,kľučka/
   - KUKÁTKO

   - ODVOZ STARÝCH DVERÍ
380 €

LICENCIA NA PREDAJ 

A MONTAŽ
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Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o.

Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o.Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o., so sídlomso sídlom
Letná 40, 040 01 Košice, tel: 0903 582 148Letná 40, 040 01 Košice, tel: 0903 582 148

www.aukcnaslovakia.sk, aukcnaslovakia@gmail.comwww.aukcnaslovakia.sk, aukcnaslovakia@gmail.com

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Zuzany MercovejNotársky úrad JUDr. Zuzany Mercovej,
Mnoheľova 839/10, 058 01 Poprad, ktorá taktiež osvedčíMnoheľova 839/10, 058 01 Poprad, ktorá taktiež osvedčí
aj priebeh dražbyaj priebeh dražby
Dátum a čas konania dražby:  07. marca 2022 o 10.00. hod.
Predmet dražby:  2 - izbový byt s príslušenstvom, byt č. 14,
na 2. poschodí na ul. Štúrova so súp. číslom 291, 059 21 Svit
v spoluvlastníckom podiele 1/2
Najnižšie podanie: 42.700 €   Minimálne prihodenie: 500 €
Výška dražobnej zábezpeky: 5.000 €

Správne stravovacie návyky vedú k 
spravenému vývoju detí a chránia 
ich zdravie aj v dospelosti. Zdravá 
strava znamená potrebné množstvo 
bielkovín, tukov, cukrov, minerál-
nych látok a vitamínov. Na sociálnej 
sieti to uviedol Úrad verejného zdra-
votníctva SR.

V zdravej strave by mali byť vo vy-
váženom pomere zastúpené rastlinné 
a aj živočíšne bielkoviny. „Zdrojom 
rastlinných bielkovín sú predovšetkým 
strukoviny, orechy alebo zemiaky. Živo-
číšne bielkoviny sa nachádzajú najmä v 
mäse, mlieku, mliečnych výrobkoch a 
vajciach,“ vymenoval ÚVZ.

Nadmernému množstvu živočíš-
nych tukov, ktoré sú v mastných a ťaž-
kých jedlách, je vhodné sa vyhýbať a 
nahradiť ich rastlinnými tukmi. Tie sú 
prospešné pre vývoj nervovej sústavy a 
slúžia ako rozpúšťadlo vitamínov v roz-
pustných tukoch.

Pre správny vývoj dieťaťa sú dô-
ležité aj cukry, obmedziť však treba 
tie rafinované. „Namiesto sladkostí je 
vhodnejšie sušené ovocie či cereálne 
maškrty,“ vysvetlil ÚVZ.

Väčšina vitamínov sa zas nachádza 
v ovocí a zelenine. Dostatok zeleniny a 
ovocia zabraňuje nedostatku vitamí-
nov, najmä A, C a K. „Svojím obsahom 
železa a draslíka zabraňuje nedostatku 
minerálnych látok, vďaka zníženému 
energetickému obsahu pôsobí proti 

obezite, zabraňuje poruchám trávenia 
a zubnému kazu, obsahuje vlákninu 
a vďaka obsahu vitamínu C pomáha 
obranyschopnosti tela,“ priblížil ÚVZ.

Pre deti je nevyhnutný aj prísun 
minerálnych látok. Vápnik možno nájsť 
vo vyšších množstvách v mlieku, mlieč-
nych výrobkoch, strukovinách, ore-
choch a zvlášť v maku. „Pre zvýšenie 
obranyschopnosti organizmu je dôleži-
tý aj prísun železa, ktoré sa vo vyššom 
množstve nachádza v červenom mäse, 
rybách a hydine,“ zdôraznil ÚVZ.

ÚVZ pripomína, že strava detí by 
mala byť pravidelná, rozložená na celý 
deň, a to aspoň do piatich jedál.

Správna strava spojená s pohybo-
vou aktivitou dokážu zabrániť vzniku 
takých ochorení, akými sú chudo-
krvnosť z nedostatku železa, obezita, 
poruchy príjmu potravy, podvýživa a 
zubný kaz. Pomáha znížiť riziko výsky-
tu ochorení srdca a ciev, cukrovky, os-
teoporózy a rakoviny v dospelom veku. 

Správne stravovacie návyky detí

» Zdroj: ÚVZ

7. februára 1945     
bombardéry 15. leteckej armády USA zaú-
točili na Bratislavu.

Výročia a udalosti 8. februára 1993     
do platnosti vstúpila nová slovenská 
mena – slovenská koruna.

Výročia a udalosti
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Komplet-Poprad

www.obklad.sk

DESIGN,
KTORÝ OSLOVÍ

0915 966 912         info@obklad.sk

Komplet-Poprad, s.r.o.

Ul. Teplická 3862  ¦  Poprad

(Areál Stavomontáži oproti Hagard Hal, Schüle Slovakia)

Po-Pia  800 / 1700   ¦   So  800 / 1200
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KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

OBKLADY 
OBKLADY && DLAŽBY DLAŽBY

SANITASANITA

viac ako 12 rokov skúseností

Široký 

sortiment 

rôznych 

značiek
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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 41 130 domácností 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

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!!!

Cielom našej fir
poskytnúť eľné 

Ž opis a žiadosť 

na ad

ad-
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INZERUJTE U NÁS
od BRATISLAVY

po HUMENNÉ

Najèítanejšie regionálne noviny

Najväèšia distribúcia

Grafika v cene inzerátu

petrekova@regionpress.sk

0905 338 878
petrekova@regionpress.sk

0905 338 878
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H
oci sa teraz tešíme zo zim-

ného počasia, cestovné 
kancelárie už odporúčajú mys-

lieť na slnko, more a pláž. Mno-

hí ľudia majú pocit, že najlepšie 
sa oplatí kúpiť si dovolenku na 
poslednú chvíľu. Opak je ale 
pravdou. Ak si chcete užiť dni 
leta vo svojej vysnívanej de-

stinácii a pri výbere sa neob-

medzovať ponukou hotelov, či 
izieb, nemáte už na čo čakať. 
Myslieť na dovolenku už teraz, 
alebo si to nechať na poslednú 
chvíľu?  Odborníci sa zhodujú 
na tom, že vyčkávanie sa nie 
vždy vyplatí. Využiť odporúča-

jú first moment ponuky. „Pri 
last minute cestujúci nemá 
istotu, že sa mu podarí zohnať 
presne to, čo hľadá. Preto od-

porúčam využiť Ultra Top First 
Moment zľavy na zájazdy, 
ktorých predaj sme spustili už 
v  decembri a  je možné si ich 

zakúpiť do polovice februá-

ra,“ vysvetlil generálny riaditeľ  
CK Hydrotour Mikuláš Milko. 

Bez obáv 

Plná ponuka ubytovacích ka-

pacít i  lákavé zľavy. To sú asi 
najčastejšie dôvody, pre ktoré 
ľudia kupujú letný oddych už 
v zime. Ak si viete voľno v práci 
vybaviť na konkrétny termín, 
pri kúpe dovolenky ušetríte 
a  nemusíte celú sumu platiť 
naraz.  „Pri Ultra Top First Mo-

ment ponuke si ľudia môžu vy-

brať aj zľavu, ktorá im sadne. 
Buď percentuálnu zľavu zo zá-

kladnej ceny každej cestujúcej 
osoby alebo pobyt a  leteckú 
dopravu vo vybraných hote-

loch a kapacitách pre dve deti 
zadarmo, prípadne kombiná-

ciu oboch spomínaných – jed-

no dieťa zadarmo a polovičnú 
percentuálnu zľavu zo základ-

nej ceny pre spolucestujúce 
osoby,“ vymenoval Milko. Ga-

rantujú tiež bezplatné storno 
zájazdu do určitého termínu, 
garanciu bezplatnej zmeny 
termínu, destinácii či dokonca 
hotela. Rovnako tak aj zmenu 
cestujúceho až do 14 dní pred 
nástupom na zájazd.

Čo nepremeškať?
 Ak sa zamýšľate nad des-

tináciou, ktorú by ste chceli 
navštíviť, naše odporúčanie je 
Turecko. Ako sme sa na vlast-

nej koži presvedčili, z  krajiny 
polmesiaca sa vrátite plný 
zážitkov. Mnohými turistami 
vyhľadávané je práve mes-

tečko Side v provincii Antalya. 
Jeho výnimočnosťou je antický 
amfiteáter, na ktorý sa zmes-

tilo 15-tisíc divákov, ktorí si tu 
chodili užiť zábavne podujatia, 
či gladiátorské zápasy ale-

bo zápasy otrokov. Vládcovia 
tu mali VIP miesta v  prvých 
radách, aby mali zo zápasov 

väčšie potešenie. V  Turecku si 
určite nenechajte ujsť aspoň 
jednu mešitu. Názov mesta 
Side v preklade znamená gra-

nátové jablko. Aj to musíte vy- 

skúšať. Odšťavia vám ho 
takmer na každom rohu. Ak 
máte radi prírodu, určite nevy-

nechajte kaňon Tazı  v národ-

nom parku Köprülü. Zaujímavý 
je hlavne tým, že jeho bočné 
steny sú vysoké až 400 met-

rov.

Kúpiť si dovolenku v zime sa oplatí
Nápady vznikajú za pohybu. Prichádzajú, keď sa začneme hýbať. Keď zmeníme 

prostredie a naplníme svoju myseľ novými podnetmi. Keď vyrazíme na nepoznané 

cesty a uvoľníme priestor novým nápadom. Preto sme vytvorili auto, vďaka 

ktorému získate novú perspektívu každý deň. Predstavujeme plne elektrickú EV6.

Kombinovaná spotreba el. energie: 16,5 - 17,6 kWh/100 km. Emisie CO2: 0 g/km. Obrázok je ilustračný.
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Motor Group Poprad, spol. s r.o.

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

Inšpirácia má veľa podôb.

Plne elektrická Kia EV6, 
dostupná v Kia POPRAD.
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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, ...
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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

Slovenské národné múzeum vyčer-
palo celkový čistý výnos z verejnej 
zbierky na ochranu národnej kul-
túrnej pamiatky hradu Krásna Hôr-
ka. Ku koncu roka 2021 tak minulo 
všetky financie z bankového účtu 
vo výške 180.523,39 eura. 

Informovala o tom vedúca centra 
múzejnej komunikácie Zuzana Vášáry-
ová. Dodala, že po potvrdení vyúčto-
vania zbierky Ministerstvom vnútra SR 
považuje múzeum zbierku za ukonče-
nú.

„Čistý výnos bol použitý výlučne na 
obnovu hradu Krásna Hôrka, a to naj-
mä na reštaurátorský výskum, obnovu 
hradnej kaplnky a na odborné ošetre-
nie, najmä reštaurovanie zbierkových 
predmetov zo zbierkového fondu hra-
du, na transport pozostatkov barónky 
Žofie Serédyovej Andrássyovej (vráta-
ne poistenia), ako aj na transport nad-
rozmerných zbierkových predmetov a 
nákup reštaurátorského a konzervátor-
ského materiálu,“ priblížila Vášáryová.

Náklady spojené s konaním verej-
nej zbierky podľa jej slov znášalo SNM 
výlučne z vlastného rozpočtu. SNM sa 
zároveň poďakovalo všetkým, ktorí 
do zbierky prispeli a podporili obnovu 
kultúrneho dedičstva.

Perla Gemera, hrad Krásna Hôrka, 
vyhorel 0. marca 2012. Krásnu Hôrku 

zasiahol v spomínaný deň, 10. marca 
2012, ničivý požiar, ktorý pohltil prak-
ticky všetky šindľové strechy hradných 
objektov. Plamene zničili či poškodili aj 
časť z vyše 4200 zbierkových predme-
tov na hrade. Napriek tomu sa však z 
nich podarilo zachrániť až 90 percent, 
čo možno považovať za určité šťastie 
v nešťastí. Podľa medializovaných in-
formácií oheň spôsobili dvaja chlapci 
z neďalekej osady, ktorí v suchom tráv-
natom poraste pod hradom skúšali faj-
čiť cigaretu.

Požiar hradu negatívne zasiahol 
aj turizmus v regióne, keďže Krásna 
Hôrka bola spolu s kaštieľom v Betliari 
najznámejšou a najnavštevovanejšou 
pamiatkou na Gemeri. Miestni obyva-
telia si preto pravidelne pripomínajú 
smutné výročie požiaru zapálením 
sviečky v okne a dnes (10. 3. 2019) vy-
tvoria na hradnom kopci veľkého smut-
ného smajlíka zo svietidiel.

SNM vyčerpalo výnos zo zbierky 
na obnovu Krásnej Hôrky

» red

www.regionpress.sk
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 ŽALÚZIE - interiér, exteriér
 SIETE PROTI HMYZU
 ROLETY - interiér, exteriér

Plastové 

a hliníkové 

okná a dvere

 

 

 
   

 
Domové dvere

od1637 €Automatická
garážová brána

od 819 €

• komplexné stavebné práce

• stavby na kľúč • rekonštrukcie 

• komplexné stavebné práce

• stavby na kľúč • rekonštrukcie 

Brány a dvere od európskej jednotky nás presvedčili!

  Hlavná 15, 

tel./fax: 052 / 775 65 20, 0903 518 902

SIKERS SVIT

sikerssvit@sikerssvit.sk

svit@slovaktual.eu

sikerssvit@sikerssvit.sk
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Na naše okná odporúčame 
tieniacu techniku K-system
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Zabúdame s našimi deťmi komuni-
kovať. Aj keď rodičia neraz robia do 
večera, treba si nájsť priestor na ko-
munikáciu. A nielen s malými deťmi, 
ale aj s tínedžermi. 

Isto, puberta, páčiť slová z dospie-
vajúcich je neraz demotivujúce. Ale aj 
to je úloha dospelých. Lebo dobrá ko-
munikácia môže predísť problémom i 
nástrahám násťročných. Všímať si treba 
aj neverbálnu komunikáciu dieťaťa. 

Môže sa zdať, že „vypočúvanie“ náš-
ho tínedžera môže byť narušením jeho 
súkromia. Ale aj túto oblasť musí rodič 
poznať v primeranej miere. Aby nedo-
chádzalo k nežiaducim prejavom sprá-
vania. Rodič má spoznávať svoje dieťa.  

Pravidelná komunikácia s deťmi 
rozvíja slovnú zásobu, učí deti vyjad-
rovať pocity, zážitky, problémy. Ak sa 
dieťaťu venujeme, získa istotu, že sa 
vám môže „vyrozprávať“ a nehľadá tak 
útočisko u iných alebo cudzích ľudí.

Správne nastavená komunikácia 
učí deti, ako majú komunikovať s iný-
mi ľuďmi. Ak si deti osvoja pravidlá 
efektívnej komunikácie bez agresie, s 
empatiou a asertivitou, je málo pravde-
podobné, že v krízových situáciách v 
spoločnosti vyvolajú svojím prístupom 
konflikt. 

Dá sa využiť aj elektronická komu-
nikácia. Sú situácie, keď sme odkázaní 
na zasielanie elektronických správ. Tam 
síce nevidíme neverbálne prejavy, no 

suplujeme ich rôznymi grafickými pros-
triedkami. Takáto komunikácia je navy-
še otvorenejšia a komunikanti si môžu 
repliku rozmyslieť.

Aké by mali byť témy rozhovorov? 
Nemali by to byť povrchné otázky typu: 
ako bolo v škole. Tvorivejšie otázky na-
značia väčší záujem o dieťa a rodič sa 
dozvie viac: S kým si sa v škole bavil? 
Čo sa ti tam nepáčilo? Nenudil si sa? Po-
chválil ťa niekto? Niečo si nepochopil? 
Potešil ťa niekto? Chutil ti obed? Ako si 
oddýchneš po škole? Stačí dve-tri otáz-
ky na nastolenie úprimného záujmu o 
komunikáciu. 

Nesmieme vynechať ani tému: ka-
maráti vášho dieťaťa. Neraz práve tí 
rozhodujú o tom, ako sa bude správať. 
Nemalo by sa stať, aby rodič nevedel, s 
akými ľuďmi sa jeho dieťa stretáva. Zdá 
sa, že touto témou zasahujete do súkro-
mia dieťaťa. Ste však zaň zodpovední. 
Vopred premyslené otázky pomôžu ro-
dičovi i dieťaťu.   

Dôležitý je aj čas, kedy sa pýtame. 
Niektorí tínedžeri sa neradi rozprávajú 
ráno, tesne po škole alebo večer. Treba 
vypozorovať ten správny čas. Určite 
neignorovať komunikáciu, ak je dieťa 
celý deň nevrlé. Nech sa vám akokoľvek 
zdá, že nestojí o komunikáciu, verte, 
že opak je pravdou. A vhodnou komu-
nikačnou stratégiou sa vám to časom 
potvrdí.

Komunikujem s tínedžermi

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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STROJÁRSTVODUÁLNE VZDELÁVANIE

INFOR
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Individuálne prehliadky školy

pre záujemcov o štúdium

8.00 - 1
5.00 hod

.052/788
 08 11

ˇ
Stredná o

dborná š
kola tec

hnická

Kukucínov
a 483/1

2,Poprad
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„Využívaj energiu ekologicky !“ je 
názov projektu, ktorý získalo Gym-
názium sv. Jána Pavla II. v Poprade 
ako súčasť Spojenej školy sv. Jána 
Pavla II.  v rámci programu „Zmier-
ňovanie a  prispôsobovanie sa 
zmene klímy“ (SK – Klíma), vyhlá-
seného Ministerstvom životného 
prostredia Slovenskej republiky a 
spolufinancovaného z  Nórskeho 
finančného mechanizmu 2014 – 
2021 a štátneho rozpočtu Slovens-
kej republiky vo výške 49 990 EUR.

Dôsledky zmeny klímy v  podo-
be extrémnych prejavov počasia 
s  nepriaznivými dôsledkami, ako 
sú povodne, zosuvy, dlhotrvajúce 
obdobia sucha, vzrastajúce riziko 
požiarov a. i.  pociťujeme už nejaký 
čas aj na Slovensku. Keďže zamest-
nancom našej školy, jej žiakom aj 
ich rodičom nie je osud našej pla-
néty ľahostajný, zapojila sa škola 
do výzvy Ministerstva životného 
prostredia SR ACC03 – ClimaEdu. 
Vo februári 2021 bola schválená 
a zverejnená projektová zmluva.

Hlavným cieľom tohto projektu 
je zvýšiť povedomie pedagógov, 
žiakov aj rodičov o zmierňovaní 
dopadov a potrebe prispôsobova-
nia sa zmene klímy formou zážit-
kového vzdelávania v prepojení na 
praktickú implementáciu technic-
kých opatrení v priestoroch školy. 

V  rámci projektu chceme pred-
staviť využívanie solárnej energie 
v  bežnom živote tradičným i  ino-
vatívnym spôsobom s  využitím 
najnovších vedeckých poznatkov 
a  jej prínosu k zmierneniu klima-
tických zmien. Tiež plánujeme 
inovovať vybrané časti predmetov, 
týkajúce sa environmentálneho 
vzdelávania, preškolením peda-
gógov zapojených škôl o  nové 
vedecké poznatky a  najmoder-
nejšie technické riešenia. Žiakom 
vybraných základných a stredných 
škôl z okresov Poprad a Kežmarok 
vysvetlíme, ako sa prejavujú zme-
ny klímy v každodennom živote 
a  ako sa na ne môžeme pripraviť 
zakomponovaním nových tém do 
environmentálnej výchovy. Rov-
nako aj rodičia žiakov budú vy-
školení o  prejavoch zmien klímy 
formou osvety určenej pre širokú 

verejnosť. V  neposlednom rade 
je naším cieľom prispieť k  úspore 
energií a zvýšeniu využívania zele-
ných energií realizáciou vybraných 
technických opatrení v  priesto-
roch školy, konkrétne využívaním 
solárnej energie na výrobu elek-
triny, zabezpečujúcej časť potrieb 
prevádzky školy alebo zriadenie 
eko-parku.

Hlavné činnosti projektu
Projekt obsahuje moderné tech-
nické opatrenia - montáž foto-

voltaických panelov, osadenie 
smart-lavičiek, nákup e-kolobežiek 
a  e-bicyklov – ktoré samy osebe 
znamenajú prínos k ochrane život-
ného prostredia. Ich najväčším po-
zitívom je, že budú využívané na 
zážitkové vzdelávanie. Teda žiaci 
sa nebudú len teoreticky učiť o vy-
užívaní solárnej energie na výrobu 
elektriny, ale uvidia to v  praxi na 
nainštalovanom zariadení s  výko-
nom 10 kWh, ktoré pokryje napr. 
osvetlenie v celej škole. Softvérová 
aplikácia im navyše umožní sledo-

vať aj to, ako sa efektívnosť a  vý-
kon fotovoltaických panelov na 
streche školy mení v  závislosti od 
ročného obdobia, počasia a pod. 
Veríme, že absolútnou vychytáv-
kou nielen pre našich žiakov, ale 
i  pre verejnosť budú osadené dve 
smart-lavičky umožňujúce nabíja-
nie mobilov, ale i  e-kolobežiek 
a e-bicyklov. Počas čakania na na-
bitie budú môcť využiť bezplatné 
wifi a dozvedia sa viac o fungovaní 
najmodernejších funkcií lavičiek 
a ekologickej výrobe energie reali-
zovanej v našej škole.

Hlavným zámerom projektu je 
však prepojenie týchto technic-
kých riešení na inováciu vzdelá-
vania, ktoré bude mať podobu 
upravených učebných plánov a 
novovytvorených, resp. aktuali-
zovaných výchovno-vzdelávacích 
materiálov pre zabezpečenie vý-
učby žiakov v  oblasti zmierňova-
nia a  súčasne prispôsobovania sa 
zmene klímy. Inovovaná výučba 
bude doplnená o praktické ukážky 
na miestach, kde budú vyššie po-
písané technické riešenia namon-
tované, resp. kde budú umiest- 
nené modely alebo popisy. Tieto 
vytvorené „ekopedagogické plo-
chy“ umožnia žiakom praktické vz-
delávanie o význame konkrétneho 
technického opatrenia vo vzťahu k 
zmene klímy.

Gymnázium sv. Jána Pavla II.  

je priateľské k žiakom i k prírode

,,Chceme byť originálnou školou, ktorá  

moderným  modelom vzdelávania 

vychováva vysoko odborného, úspešného 

a morálne vyspelého človeka

...sme škola, ktorá ti dá viac“

Solárne panely umiestnené na streche

Smart lavička
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Občianska
riadková
inzercia

» Kúpim Staré mo-
torky JAWA,Čz aj die-
ly.0949505827

» Kúpim RD v PP alebo vo 
Svite, tel. kontakt: 0918 185 
032

» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

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    

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.
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Zamestnanci žiadajú o dávku ne-
mocenské iba ak PN trvá viac ako 10 
dní. Zamestnanci, ktorí sa ocitnú v 
karanténe alebo izolácii a ošetrujúci 
lekár im potvrdí dočasnú pracovnú 
neschopnosť z dôvodu karanténne-
ho opatrenia/izolácie, informujú o 
svojej práceneschopnosti v prvom 
rade svojho zamestnávateľa. 

Ten im bude vyplácať náhradu 
mzdy za prvých desať dní práce-
neschopnosti. Teda aj v prípade, ak v 
súvislosti s vlnou omikron zamestna-
nec absolvuje len skrátenú 5-dňovú 
karanténu. Zamestnanci o dávku ne-
mocenské žiadajú Sociálnu poisťovňu 
prostredníctvom elektronického for-
mulára až v prípade, ak im dočasná 
pracovná neschopnosť trvá viac ako 10 
kalendárnych dní.

Jedinou výnimkou sú zamest-
nanci, ktorí si uplatňujú nárok na ne-
mocenské po skončení pracovného 
pomeru v tzv. ochrannej lehote alebo 
zamestnanci, ktorým pracovnopráv-
ny vzťah skončil počas prvých 10 dní 
práceneschopnosti. Títo si v Sociálnej 
poisťovni podávajú žiadosť o dávku ne-
mocenské hneď.

V prípade zamestnancov nárok 
na dávku nemocenské zo Sociálnej 
poisťovne vzniká až od 11. dňa trvania 
dočasnej pracovnej neschopnosti. So-
ciálna poisťovňa preto prosí občanov, 
aby na túto skutočnosť nezabúdali a 

nezasielali žiadosť o dávku skôr. Keďže 
každú žiadosť musí Sociálna poisťovňa 
preskúmať, aj keď nárok na nemocen-
ské nevznikne, žiadosti zamestnancov, 
ktorým práceneschopnosť ešte netrvá 
viac ako 10 dní, môžu procesy posu-
dzovania nároku na dávku predlžovať. 
Ak teda zamestnanec doručí žiadosť a 
jeho dočasná pracovná neschopnosť 
nebude trvať viac ako 10 dní, Sociálna 
poisťovňa musí zamietnuť nárok na ne-
mocenské vydaním rozhodnutia. Táto 
činnosť oberá zamestnancov pobočiek 
Sociálnej poisťovne o čas, ktorý môžu 
venovať skoršej výplate ostatných ne-
mocenských dávok.

Samostatne zárobkovo činné oso-
by a dobrovoľne poistené osoby na 
rozdiel od zamestnancov žiadajú Soci-
álnu poisťovňu o pandemickú dávku 
nemocenské prostredníctvom vyplne-
nia elektronického formulára hneď od 
prvého dňa práceneschopnosti z dôvo-
du karanténneho opatrenia/izolácie.

Omikron, karanténa a PN

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

10. februára 1947    
v Paríži bola podpísaná česko-sloven-
sko-maďarská mierová zmluva.

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V   5500%%

Zľavy platia do 15. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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010% 15. 2.
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 

• máme stále ponuky aj pre mužov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
2
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