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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 41 130 domácností 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

Č. 7 / 18. FEBRUÁR 2022 / 26. 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, ...

0905 338 878

VIZITKY

Okamžitý výkup

tel. 0905 924 303tel. 0905 924 303

Kúpime ornú pôdu
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Staňte sa súčasťou úspešnej firmy s dlhodobou tradíciou!
Do nášho tímu STIEBEL ELTRON Slovakia (bývalý Tatramat - ohrievače vody) 
hľadáme šikovných pracovníkov na pozície:

  Výrobný pracovník pri výrobe ohrievačov vody
  Montážny pracovník pri výrobe tepelných čerpadiel
  Zváračský robotník, pájkovač
  Strihač- lisár
  Zvárač
Základná hodinová mzda pri nástupe sa pohybuje v rozmedzí 
4,73 € - 5,48 € brutto  / hodina v závislosti od pracovnej pozície.
Plat počas skúšobnej doby : 900 € - 1100 € brutto v závislosti od pracovnej pozície.
Plat po úspešnom absolvovaní skúšobnej doby: 1000€ - 1300 € brutto 

v závislosti od pracovnej pozície.
Zamestnanec má nárok na dovolenkový a vianočný príspevok.

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu: 
jana.keri-basistova@stiebel-eltron.sk. Bližšie informácie na tel. čísle 052/71 27 225.

Zamestnanecké výhody, benefity
  NÁBOROVY PRÍSPEVOK VO VÝŠKE 250 € 
 po skúšobnej dobe
  príspevok zamestnávateľa na doplnkové 
 dôchodkové poistenie
  vianočná a dovolenková odmena
  zvýhodnený predaj firemných výrobkov
  firemné spoločenské posedenia
 (vianočný večierok, family day, deň detí)
  príspevok na dopravu podľa počtu km
  odmena pri odchode do dôchodku 
 a narodení dieťaťa
  firemné športové aktivity

Popis spoločnosti:
STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. je výrobcom 
elektrických, kombinovaných a solárnych ohrievačov 
vody a tepelných čerpadiel
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Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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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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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
www.regionpress.sk
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 1.3. 2022

NA STRANE č.6
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Popradsko

0905 338 878
0907 877 862

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
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)

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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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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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

0948 081 256
KONTAKT:
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vonkajšie/vnútorné

ŽALÚZIE

ROLETKY

ŠIROKÁ

PONUKA

PRODUKTOV

ŠPIČKOVÉ

KOMPONENTY

KVALITNÉ

PREVEDENIE

VÝHODNÉ

CENY

MARKÍZY

SIEŤKY

ZAMERANIE

A PONUKA

ZADARMO
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425

www.regionpress.sk

Veličina ako voda – bez farby, chuti, 
vône a zápachu. Bez vody nevieme 
prežiť pár dní, hodnotu a význam 
času pre náš život si uvedomujeme 
až v jeho záverečnej fáze.

Počúvam práve českého herca 
Václava Koptu. Rozpráva o čase z jeho 
pohľadu. Nie ako tí naši (nielen herci), 
o frajerkách, peniazoch a dovolenkách 
z ich pohľadu. „Nikdy som sa neflákal, 
v našej rodine bol systém, každý mal 
nejakú prácu. Ale nikdy som netušil, 
že čím je človek starší, tým viac tej prá-
ce má. Na starobu prichádza čas, keď 
nevieme, kam skôr skočiť. Akoby sa 
hodina zmenila na desať minút. Až v 
seniorskom veku zistíme, že čas si treba 
vážiť už od mladosti. Nič iné, ako čas 
nemáme, ostatné sú banality.“Hovorí 
pán herec, Václav Kopta, ktorý si počas 
pandémie privyrábal ako vodič autobu-
su na pravidelnej linke MHD v Prahe.

Počúvam, že ten  ten mladý človek 
je zase tam a onam, tá je zas v inom štá-
te, tamtá na dovolenke, ktorá trvá už 
niekoľko mesiacov. Zabíjači času, toho 
vlastného. A veční hľadači zázrakov a 
pokladov súčasne. Pritom to najcennej-
šie, čím disponujú a vládnu, je čas. Pre-
flákaný život. A keď na to dôjdu aj sami, 

už je neskoro. Nejde o to, že by okrem 
dlhov nič nemali, ale oni už dávno 
stratili aj svoje ja. Svoju osobnosť. Stali 
sa masou a prestali ako jedinci tvoriť, 
budovať, zvelebovať.

Život je boj o život. Poznajú to dob-
re tí, ktorí by šťastní pracovali, keby 
mali kde a na čom, prípadne u koho. 
Poznajú to veľmi dobre „neperspektív-
ni“ ľudia po päťdesiatke, ktorých nikto 
nezamestná, lebo „nie sú dosť dyna-
mickí“.

Žijeme vo svete obrátených hodnôt, 
v ktorom tie najdôležitejšie nezname-
najú absolútne nič. Vrátane času. Len-
že, život nie je video, ktorá sa dá púšťať 
odznova a odznova. Život túto funkciu 
nemá. Ak sa raz blížime k jeho záveru, 
niet možnosti návratu. A zostávajú iba 
výčitky. V tom lepšom prípade. Mnohí 
nazývajú životom hodnotové živore-
nie. Biologickú existenciu. 
Podľa možnosti čo najpo-
hodlnejšiu. Lenže – nie!

„Nečakajte na zá-
zraky. Celý váš život je 
zázrak.“ —  Albert Ein-
stein.

Všetko dobré v 
živote vám želá

Čas

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

19. februára 1986    
začala sa výstavba vesmírnej stanice Mir.

Výročia a udalosti
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
petrekova@regionpress.sk
berithova@regionpress.sk

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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0907 571 286

ARBORISTIKA

Orezávanie,
ošetrovanie a rizikové

výruby stromov
pomocou

stromolezeckej techniky

prevratná technologická inovácia

CELLU M6® Alliance

  Spevnenie pokožky

 Odstránenie tuku

 Lymfodrenáž

 Vyhladenie vrások

 Obnova kontúr

KRÁSA TELA A TVÁRE

Objednávky: 

0948 994 514 
Zdravotnícka 2, Poprad

PRO SHAPE BEAUTY
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UV a CO2 LASER, ECO-UV TLAČ, 
GRAVÍROVANIE (REZANIE)
reklamné predmety, perá, 
písacie potreby, kľúčenky, 

svadobné poháre...
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LETANOVCE  

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj od 1. marca - 8. 00-16. 00 h.

Predaj 14- týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 

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

Moderná, fl tupom k žia
0911 909 404
www.autoskolarz.sk

Skupina A

Skupina B

Otvárame

vo februári!

Skupina B
s automatom

Kondičné jazdy
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NOVÉ KURZY
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21. februára 1431    
narodil sa Kurt Cobain, americký hudobník 
(Nirvana) († 1994).

Výročia a udalosti
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Zdravotnícka ulica 6 ¦ POPRAD

Sme bližšie
k Vám

Sme bližšie
k Vám

Allianz - klientské CENTRUM
otváracie hodiny
pon. - štv.  900 - 1700

piatok  900 - 1530 

Kontakt: 0902 914 491 

Do jubilejného ročníka Parasport24 tour  
sa chcú zapojiť už tri kraje - Žilinský, 
Trenčiansky a Spišský, uviedol organi-
zátor akcií a šéf občianskeho združenia.

Charitatívne podujatie Parasport24 
tour odštartuje 16. apríla v Žabokrekoch 
pri Martine Turčiansky beh. Podľa šéfa 
občianskeho združenia Parasport24 Mi-
roslava Buľovského budú súčasťou 15. 
ročníka aj Trenčiansky beh 14. mája a 
Spišský beh 10. septembra. Výťažok z tur-
né poputuje vybraným sociálne slabým 
rodinám, hendikepovaným jednotliv-
com aj inštitúciám.

Účastníci doterajších ročníkov prebi-
cyklovali spolu takmer 4000 kilometrov. 
„Spolu sme vyzbierali pomoc v hodnote 
takmer 350.000 eur. Každý, komu sme 
pomohli, s nami pomáha ďalej. Preto 
zväčšíme našu akciu a zároveň vymení-
me druh športu. Bicyklovanie zameníme 
za beh a nordic walking, kde sa môže 
zapojiť viac ľudí,“ vysvetlil organizátor 
akcií a šéf občianskeho združenia.

Doplnil, že do jubilejného ročníka 
chcú zapojiť tri kraje - Žilinský, Trenčian-
sky a Spišský. „Ale hlavne je naším cieľom 
zapojiť nielen tisícky bežcov priamo na 
akciách, ale aj vo svete takzvaným virtu-
álnym behom. Bude sa dať behať v mieste 
bydliska, na dovolenke, skrátka kdekoľ-
vek. O to sa postaráme propagáciou na 
sociálnych sieťach,“ dodal Buľovský.

„Žijeme ťažšiu dobu na organizova-
nie akýchkoľvek podujatí. Preto je po-
trebné veci meniť tak, aby bolo možné 
plniť ciele, ktoré si dávame. Stále platí 
moje motto ‚cestu nájdeme, alebo si ju 
urobíme‘. Teraz sme si našli novú a vďaka 
skvelým ľuďom ju aj zvládneme, aby sme 
pokračovali v pomoci iným,“ uzavrel Mi-
roslav Buľovský.

Občianske združenie P&ARASPORTt24 
vzniklo v roku 2006 a venuje sa organizá-
cii rôznorodých projektov na podporu ľudí 
s hendikepom, ktorí ako jednotlivci majú 
obmedzené podmienky na získavanie fi-
nančných a iných prostriedkov pre vlast-
ný rozvoj. Tým ktorým pomôže, potom 
ďalej pomáhajú hlavne sociálne slabším 
rodinám po celom Slovensku. Všetky in-
formácie nájdete na www.parasport24.
com. Krátky zostrih, ako PARASPORT24 
pomáha nájdete na https://www.youtube.
com/watch?v=98rvXGMW3ow

Charitatívny beh na pomoc 
sociálne slabým rodinám

» red

23. februára 1455  
Johannes Gutenberg začal hromadné tlačenie tzv. Gutenbergovej 
Biblie, prvej Biblie, ktorá sa na svete objavila vo väčšom náklade.

Výročia a udalosti
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servis, opravy, predaj, montáž, 

uvedenia do prevádzky, 

prehliadky, revízie plynových 

kotlov a vykurovacej techniky

www.patherm.sk

0908 979 001

PJ       PLYN
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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
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REALIZU
JEME

zatepľovanie, 

sadrokartonárske práce, 

omietky, prerábky, 

kúpeľne, maľovanie, 

plávajúce podlahy

15 rokov skúseností
0903 628 072  | 0948 008 170
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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
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„V parlamente máme 70 poslancov 
s menej ako 5000 preferenčnými 
krúžkami. Z nich je 49, čo získali me-
nej ako 3000 krúžkov. A 13 poslancov 
dostalo menej ako 1500 krúžkov,“ 
zdôrazňuje Michal Kaliňák ústred-
ný riaditeľ kancelárie ZMOS.

70 poslancov NR SR teda rozhoduje 
a riadi Slovensko. Pri inom volebnom 
systéme nedostali ani do obecného za-
stupiteľstva! Michal Kaliňák je presved-
čený, že je čas na zmenu. Fungovanie 
jedného obvodu musí skončiť. A preto 
ZMOS spúšťa celoslovenskú petíciu, 
ktorej výsledkom má byť úspešné re-
ferendum o zmene Ústavy Slovenskej 
republiky, tak, aby bol počet volebných 
obvodov pre parlamentné voľby rovna-
ký, ako je počet samosprávnych krajov. 
Spusteniu petície predchádzal protest, 
ktorý zorganizovalo ZMOS. „Protest 
nebol o túžbe po moci, ale o prihláse-
ní sa k zodpovednosti,“ hovorí Michal 
Kaliňák. A dodáva, že protest nebol ani 
proti vláde, ani proti politikom, ale bol 
za to, čo požadujú samosprávy, lebo to, 
je to, čo potrebujú ľudia na celom Slo-
vensku. Komunál má podľa Kaliňáka 
70 percentnú dôveru u ľudí a tá nemô-
že byť ignorovaná. Protest nebol proti 
niekomu, ale bol pre niečo. Bol pre ľudí, 
ktorí žijú na celom Slovensku, aj v tých 
najodľahlejších regiónoch. Protest bol o 

neadekvátnej komunikácii štátnej exe-
kutívy a o chýbajúcich odpovediach na 
požiadavky miest a obcí. „Bol o tom, čo 
nie je dobré. O tom, že sa porušujú le-
gislatívne pravidlá a nič sa nedeje. Bol o 
tom, že na komunál zase idú povinnosti 
bez peňazí. Bol o tom, že to, čo sa kriti-
zovalo v minulosti, sa stalo štandardom 
aj teraz,“ povedal Michal Kaliňák. 

Predstavitelia ZMOS na tlačovej be-
sede informovali o celoslovenskej petí-
cii, ktorej výsledkom má byť úspešné 
referendum o zmene Ústavy Slovenskej 
republiky, tak, aby bol počet volebných 
obvodov pre parlamentné voľby rovna-
ký, ako je počet samosprávnych krajov. 
„Parlament by mal byť volený podľa 
pravidiel, ktoré vyhovujú viac voličom, 
ako straníckym centrálam“ tvrdí Mi-
chal Kaliňák.

Zmena smerom ľuďom, k ich každo-
dennosti, obavám, problémom a  otáz-
kam, podľa Kaliňák nemôže prísť bez 
toho, aby sme si volili poslancov pria-
mo. Do parlamentu podľa neho patria 
poslanci, ktorých si vyberú ľudia a nie 
poslanci, ktorí sa v  parlamente ocitnú 
len so stovkami preferenčných krúžkov, 
ale kvôli vďaka dobrému miestu na kan-
didátnej listine, kde ich posunuli pred-
sedovia jednotlivých politických strán. 

Volebný systém je skorodovaný.

Michal Kaliňák: Niektorí politici 
sa zmeny obávajú ako čert kríža

» Gabriela Fedičová

VÝPREDAJ 
ZIMNÝCH 

PRACOVNÝCH 
ODEVOV

9
9
-6
7



PP22-07 strana- 7

BÝVANIEPOPRADSKO
7

 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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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

FEBRUÁROVÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

  5500%%

Zľavy platia do 28. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €

ZUZKIN SMIECH NÁM ZNIE V UŠIACH STÁLE
Zdravotné klaunky primárka Ritka a sestrička 
Bodka opatrne klopú na dvere trojročnej Zuzky na 
detskej onkológii. „Môžeme vojsť?“ pýta sa primár-
ka Ritka. Zuzka sedí v detskej stoličke, papá chrumky 
a uprene pozerá do tabletu. „Áno, nech sa páči!“ od-
povie mamička. Klaunské doktorky začínajú hrať 
pesničku na ukulele a pomaly sa blížia k Zuzke. Tá ich 
vytrvalo ignoruje a tvári sa, že ju nezaujíma nič, len 
chrumky a rozprávka. Primárka Ritka sa chopí situá-
cie: „Zuzka, chceli sme ťa pozdraviť a zároveň ti pred-
staviť sovu Rózu, ktorá sa na teba veľmi teší. Ak sa s ňou 
chceš zoznámiť daj mi signál tak, že kusneš do chrum-
ky.“ Zuzka kusne. Inak to samozrejme ani nemohlo 
byť. „Sláva, môžeme zavolať Rózu, Zuzka súhlasila!“ ra-
dostne povie Ritka. Zuzka je vytrvalá a stále sa tvári, 
že tam nie sme. Vtom Ritka vytiahne z vrecka Sovu 
Rózu v podobe hnedej maňušky. Róza pristáva na 
Zuzkinom stolíku a chce spievať. Pri umeleckej po-
klone si narazí zobák do Zuzkinho stolíka. Výbuch 

detského smiechu. Róza sa začína opakovane klaňať a opa-
kovane búchať do stolíka. Potom začne Zuzke papať chrum-
ky. Zuzka sa zo srdca smeje a začína ručná naháňačka. Zuz-
ka chce Rózu chytiť, ale tá je rýchla a vždy sa schová. Nako-
niec sestrička Bodka začne hrať pesničku a Róza ukáže svoj 
spevácky raperský talent. Na záver sa samozrejme ukloní. 
Opäť si narazí zobák o stolík, ale tentokrát od únavy zaspí. 
„Joj! Róza sa nám po tomto umeleckom výkone riadne unavi-
la!“ konštatuje primárka Ritka a berie Rózu do vrecka zdra-
votného plášťa. Vtedy Róza začne chrápať. Ďalší výbuch 
smiechu. „Ďakujeme ti Zuzka, že si Rózu uspala, lebo Róza 
je nezmar, nie a nie spať!“ povie potichu sestrička Bodka 
a obe doktorky sa začnú opatrne vytrácať z izby. Zuzka im 
s úsmevom kýva a pri pohľade na mamičku je vidieť, ako jej 
stekajú slzy po tvári. Tiež sa usmieva. Šťastný moment. Ten 
Zuzkin smiech od srdca nám v ušiach znie stále. 

Pošlite svoje 2 % o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, aby choré deti v nemocniciach zažívali šťastné momenty, 
aké vo svojom príbehu popísala Katarína Baranová alias primárka Ritka. Viac informácií na www.cervenynos.sk.
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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

9
9
-0
3
4

    Gymnázium sv. Jána Pavla II.
   Dlhé hony 3522/2  058 01 Poprad  www.scspp.sk  052/7721389

GYMNÁZIUM sv. Jána Pavla II.  POPRAD 

NAJLEPŠÍ VÝBER PRE DEVIATAKA

SME ŠKOLA, KTORÁ  TI  DÁ  VIAC...SME ŠKOLA, KTORÁ  TI  DÁ  VIAC...

» PRVÉ MIESTO v našom regióne 
 v prijímaní na vysoké školy

»  NAJŠIRŠIA PONUKA VOLITEĽNÝCH
 HODÍN =najlepšia príprava  na vysokú školu

» materiálna vybavenosť  a profesionálna príprava 
 na maturitnú skúšku

»  zelená škola a množstvo zážitkov

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
pokračuje individuálne do 15.3.2022do 15.3.2022

(objednaj sa na vychovny.poradca@scspp.sk)
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Na budúcich prvákov a všetky deti sa tešia Vaše obľúbené zvieratká 
z čarovného lesa. Zahráš sa s nimi a pritom zažiješ veľa 

zaujímavých vecí.  Pozor, prekvapenie! Budeš sa môcť povoziť 
aj na živom poníkovi ! Pri zábavných aktivitách spoznáš 

našu školu a odnesieš si malý darček!

Viac informácií na www.scspp.sk
Základná škola sv. Jána Pavla II.

Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad  052/7721389

Dozviete sa, že:
- podľa INEKO sme škola s výbornými výsledkami

- žiaci sa učia prvouku v anglickom jazyku v 1. aj 2. ročníku
- žiak môže v tej istej budove navštevovať ZUŠ  

(rôzne odbory) alebo parkúrové cvičenia a mnoho iného.....

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
17. 3. 2022 (štvrtok) o 15.00 hod. v priestoroch

Základnej školy sv. Jána Pavla II.

Pozývame budúcich prvákov a ich rodičov na

Termíny zápisu do 1. ročníka:

5. 4. 2022 (utorok)    od  9. 00  – 15. 00 hod.

6. 4. 2022 (streda)     od 12. 00 – 17. 00 hod.

7. 4. 2022 (štvrtok)    od 12. 00 – 17. 00 hod.
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Maturita pozostáva z testu, sloho-
vých prác a z ústnej odpovede. Je 
vyústením štúdia na strednej škole. 
Na nej žiaci preukážu, čo sa naučili 
za celé štúdium. Súčasní maturanti 
však majú ťažkú situáciu. Zažili dva 
roky, keď sa striedalo prezenčné 
štúdium s online vyučovaním. Teda 
neraz boli odkázaní na seba. 

Nie všetci tento režim zvládajú. 
Preto požiadavku študentov, aby sa 
zrušili aj tento rok maturity, považujem 
za opodstatnenú. Zrušenie maturity 
zohľadňuje situáciu, ktorá sa pre Covid 
19 deje v školách. Učitelia ani žiaci ne-
boli pripravení na online vyučovanie, 
a to mohlo mať nedostatky. Nedá sa 
povedať, ako som to zažil v nejednej 
diskusii, že sa žiaci na online štúdium 
vykašľali, flákali sa a zabávali. Isto, sú 
aj takí. Ale sú aj takí, ktorým tento typ 
štúdia nevyhovuje a nevedia ho spra-
covať tak, aby sa dostatočne naučili.  
Nehovoriac o strate sociálnych kon-
taktov. Nepridalo tomu ani to, že zrazu 
mnohé školy zadávali množstvo úloh 
a známkovali viac ako počas bežnej 
výučby. Tým zaťažili aj rodičov a pri-
pravili žiakov o oddych. To mohlo ústiť 
do rezignácie i ľahostajnosti. Pritom aj 
online vyučovanie sa dá viesť efektív-
ne, humanisticky a bez nátlaku.  

V tejto situácii minister školstva B. 
Gröhling zrušil po dva roky maturity. 
Tým nastolil trend, na ktorý si žiaci 

zvykli, a je jasné, že dnes požadujú 
opäť zrušenie maturít. A ak súčasní 
tretiaci opäť zažijú covidové zatváranie 
škôl, tak budú mať za sebou tri roky 
prerušovaného štúdia. 

Maturitu bolo možné realizovať. 
Mohli sa zredukovať štandardy, prispô-
sobiť ich aktuálnej situácii. Aj ochran-
né opatrenia by sa dali zachovať, keby 
sa to nechalo na školách a nie na roz-
hodnutí ministra, ktorý by najradšej 
odstránil všetko učenie. Ak by sa ma-
turity mali zrušiť, má to byť oznáme-
né na začiatku školského roka, aby sa 
školy na to pripravili a počítali s tým. 
Ministerstvo má aj predvídať. Nesmie 
sa stať to, že školy v septembri nevedia, 
či sa maturita zmení alebo zruší, ako sa 
to už stalo. Takže tu možno pripisovať 
lajdácky prístup ministerstvu, nie žia-
kom, ktorí sa oprávnene obávajú, že 
nie sú dostatočne pripravení.

Osobne by som maturity v tomto 
čase už nerušil. Ale politický zásah 
môže všetko zmeniť. Považoval by som 
to však za neférové konanie, keďže od 
septembra sa učitelia maturantov sna-
žia so žiakmi intenzívne opakovať, aby 
na skúške dospelosti uspeli. Navyše 
sa tým otvára otázka, či vôbec chceme 
maturitu. Ak nie, čo bude výstupom 
stredoškolského štúdia? Toto sú otáz-
ky, na ktoré sa má odpovedať bez ohľa-
du na pandemickú situáciu. 

Maturita v rukách B. Gröhlinga

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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čerpacia 
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Stojanková batéria 
THESIS 
+ zátka
VÝPREDAJ

149 € 
259,19 €

MIRAD 
PREDSTAVUJE
NOVÉ KÓJE

Kompletný prehľad akcií a výpredajov nájdete na  www.mirad.sk   |   Hraničná 5300, Poprad

WC misa  
závesná  
FILE 36x52 
VÝPREDAJ

219 € 
420 €

WC sedátko  
soft-close FILE
AKCIA

69 € 
156 €

UMÝVADLO 
HAPPY HOUR 
47,5x11,5 cm
VÝPREDAJ

109 € 
189 €

UMÝVATKO BLOK 
40x22x10 cm 
antracit
AKCIA

121,80 € 
145 €

HYGIE WC kombi  
misa s nádržkou  
+ sedátko
bez armatúry  
a pripojenia

Toto WC je ideálnym 
variantom do malých 
miestností, kde je po-
treba ušetriť priestor.
Umiestnením umýva-
dielka na nádržke do-
chádza k šetreniu vody, 
ktorá pri umývaní rúk 
preteká do nádržky, až 
do jej úplného napus-
tenie. V prípade plnej 
nádržky odteká voda 
do misy. 

305,46 € 

Vaňová nástenná batéria 
HANSA TWIST 
otvorená páka

117 € 
224,42 €

Umývadlová batéria 
Ideal Standard  
CERAFLEX  
GRANDE

99,90 € 
133,20 €

Drew Met DREX 20 kW
emisná norma 5
palivo: drevo, uhlie
dostupné verzie na objednávku: 
14,20,24,28,35 kW

POSLEDNÉ KOTLY 
NA TUHÉ PALIVO

1 668  € 

DEFRO DNS 23 kW
emisná norma 5
súčasťou je aj regulácia  
a odťahový ventilátor

1 999  € 

DEFRO DNS 18 kW

1 818  € 

DEFRO DNS 13 kW

1 602  € 
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Páči sa mi

POPRADSKO.SK
na facebooku

- nové inzeráty, 

Občianska
riadková
inzercia

» Kúpim akékoľvek motor-
ky JAWA,Čz,Simson aj die-
ly.0949505827

» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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.

Takmer polovica z viac ako 2000 že-
lezničných priecestí na Slovensku 
nie je zabezpečená, chýbajú dôleži-
té bezpečnostné zariadenia, akými 
sú svetelné signalizácie či závory. 
Upozornil na to Najvyšší kontrolný 
úrad SR s tým, že za štyri roky došlo 
k 175 vážnym nehodám, pri ktorých 
zomrelo 38 ľudí a ďalších 51 utrpelo 
ťažké zranenia a škody na majetku 
sa vyšplhali nad päť miliónov eur. 

NKÚ apeluje na Železnice Sloven-
skej republiky, aby prijali opatrenia. K 
mnohým incidentom by podľa úradu 
nemuselo dôjsť, ak by boli národné 
stratégie zvyšovania bezpečnosti na 
železničných priecestiach realizované 
dôsledne. „Kontrolóri však identifiko-
vali výrazné riziká, ktoré sú spojené s 
nedodržiavaním termínov či absenciou 
merateľných ukazovateľov a monitoro-
vaním stanovených cieľov,“ vyhlásil 
NKÚ.

V roku 2020 spravovali ŽSR 2074 že-
lezničných priecestí, z toho bola podľa 
kontrolórov takmer polovica (1003) ne-
zabezpečená, prechody boli označené 
iba dopravnou značkou, teda bez sve-
telnej signalizácie či závor. Najčastejšie 
dochádzalo podľa NKÚ k nehodám na 
priecestiach vybavených len svetel-
nou signalizáciou, pričom na týchto 
úsekoch sa stalo 60 percent všetkých 
nehôd.

„Do budúcna by sa už pri projekto-

vaní mali preferovať mimoúrovňové 
križovania železničných tratí a ciest. V 
prípade existujúcich rizikových miest 
je jedným z možných riešení využitie 
informačných technológií a vybudo-
vanie monitorovacích kamerových 
bodov,“ povedal podpredseda NKÚ 
Ľubomír Andrassy. Pri tomto riešení 
by však, ako podotkol, bolo potrebné 
upraviť legislatívu tak, aby voči nezod-
povedným vodičom bolo možné rýchlo 
vyvodiť prísnu osobnú zodpovednosť.

NKÚ zároveň upozornil na nena-
plnené ciele, meškajúce termíny a ne-
účinný systém projektového riadenia 
v prípade zaistenia bezpečnosti prie-
cestí. Ako jeden z príkladov uviedol, 
že štát do konca roka 2020 počítal s 
obnovou 37 priecestí, ukončených však 
bolo len päť priecestí z prvej etapy a 
na štyroch priecestiach prebiehali sta-
vebné práce. „Akýkoľvek strategický 
dokument bez jasného finančného a 
časového plnenia môže byť len verbál-
nym želaním, ale nie reálne vykonateľ-
ným projektom,“ upozornil Andrassy. 
Pri nastavenom riadení projektov by 
podľa neho železničiari za rok dokázali 
zmodernizovať tri priecestia a pri tomto 
tempe by sa 75 priecestí podarilo opra-
viť za štvrťstoročie. „Nie za plánova-
ných šesť rokov,“ poznamenal Ľubomír 
Andrassy.

Pozor na železničných priecestiach!

» red

Ľudí s ochorením COVID-19 neustá-
le pribúda a priamo na jeho liečbu 
nie sú bez lekárskeho predpisu do-
stupné žiadne lieky. Pri ľahkom, či 
miernom priebehu ochorenia však 
v domácej liečbe môžete podľa rád 
odborníkov siahnuť po viacerých 
liekoch, ktoré nie sú viazané na le-
kársky predpis a zmierňujú i potlá-
čajú príznaky.

Horúčka a bolesť - Na tieto prízna-
ky sú dostupné viaceré lieky s obsahom 
paracetamolu, ibuprofénu a kyseliny 
acetylsalicylovej (tá však nie je vhodná 
pre deti do 15 rokov). Je možné použiť 
aj lieky s obsahom naproxénu a diklo-
fenaku. Dajte si však pozor na správne 
dávkovanie. Pri vysokých horúčkach je 
vhodné zníženie telesnej teploty aj po-
mocou vlažnej sprchy.

Kašeľ - Ešte pred silnejším rozvi-
nutím príznakov ochorenia je vhodné 
užívať lieky s obsahom ambroxolu, 
alebo bromhexínu, ktoré okrem toho, 
že podporujú vylučovanie a zriedenie 
hlienu, v laboratórnych podmienkach 
preukázali schopnosť znížiť prienik 
vírusu do buniek, avšak v tomto smere 
prebiehajú ďalšie štúdie.

Horné dýchacie cesty - Ak sa u 
vás prejavia príznaky ako zúženie dý-
chacích ciest, nádcha alebo vysušená 
sliznica nosa, je vhodné siahnuť po lie-

kových formách ako napríklad kvapky, 
spreje alebo výplachy. Tie, ktoré obsa-
hujú roztoky soli (napríklad morská 
voda) je možné používať aj dlhodobo. 
Tie, ktoré obsahujú liečovo uvoľňujúce 
opuch sliznice (xylometazolín, oxyme-
tazolín, nafazolín, tramazolín) je mož-
né používať iba akútne a to tak, aby 
dĺžka používania nepresiahla 7 dní.

Bolesť hrdla - V lekárenskej praxi 
je dostupné veľké množstvo lokálne 
účinkujúcich liekov v rôznych for-
mách – kloktadlá, spreje, a žuvacie 
tablety. Obsahujú lokálne účinkujúce 
dezinfekčné látky, antiseptiká a lokál-
ne anestetiká. V prípade, že tieto lieky 
máte doma, skontrolujte dobu ich pou-
žiteľnosti, ktorá je vyznačená na obale.

Ako zmierňovať príznaky 
ochorenia COVID-19 doma

» Renáta Kopáčová
Informácie poskytla Slovenská lekárnická 
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ČO PONÚKAME?
• dlhodobý projekt letisko Frankfurt, SK/CZ kolektív
• vlastné ubytovanie
• platové ohodnotenie na základe praxe a znalostí NJ
• včasné uhrádzanie faktúr / 14 dní s možnosťou zálohy /turnusy/
   práca 10 h denne + sobota
• nie sme sprostredkovateľská agentúra
• poskytujeme férovú spoluprácu ako aj podporu v mieste stavby

DO NEMECKA NA ŽIVNOSŤ
HĽADÁME NA DLHODOBÚ SPOLUPRÁCU

VZDUCHOTECHNIKOV, INŠTALATÉROV

0910 445 339 / p. Varholikova • fachmontsro@gmail.com

4
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Náš tím hľadá šikovného kolegu,  
ktorého práca na údržbe strojov a zariadení je aj koníčkom.  

Ponúkame vám novú zaujímavú pracovnú pozíciu  
v nemeckej spoločnosti s viac ako 120 ročnou rodinnou tradíciou  
s perspektívnymi sociálnymi a pracovnými garanciami v regióne.

Ak ste vyučený mechanik pletiarenských strojov  
alebo vás táto práca baví, ozvite sa nám!

Plat: 6,20 € - 7,00 €/hod. + variabilná zložka 250€ mesačne!
Spolu až do: 1 410 € alebo 1 550 € !
Základná mzda za hodinu: 5,70 €, alebo pre skúseného mechanika 6,50 €.

Príplatok za 4-zmennú prevádzku je 0,50 €/hod.
Príplatky za nočné a víkendy: cca 150 €.

Kontakt:  
hr.slovakia@FALKE.com,  
052/426 39 14,  
FALKE Slovakia s.r.o. Mierová 1 Svit.

Hľadáme Mechanika pletiarenských strojov.

25. februára 1948  
bol dovŕšený Februárový prevrat, alebo podľa komunistov Víťazný 
február, komunistický prevrat v Česko-Slovensku.

Výročia a udalosti

 Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 23. februára 2022
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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
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� Vynikajúca kvalita prevedenia
�  Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
�  Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
�  Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!

87
-0

01
2


