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POPRADSKO
KEŽMARSKO

Č. 8 / 25. 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, ...

www.regionpress.sk

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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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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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 
5,02 € - 5,78 € brutto  / hodina v závislosti od pracovnej pozície.
Plat počas skúšobnej doby : 1000 € - 1100 € brutto v závislosti od pracovnej pozície.
Plat po úspešnom absolvovaní skúšobnej doby: 1050€ - 1350 € 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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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 1.3. 2022
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Objednávky na tel. č.: 052/776 73 59, 052/776 73 60, 0911 952 229

Informácie: Pondelok - Piatok od 8.00 do 15.00 hod.

Prijíma objednávky na

• kurčatá brojlere jednodňové

• kurčatá brojlere okolo 1 kg

• moriaky 7-týždňové

• nosnice 6-16 týždňovéň

• kačky, husi a husokačky
HYDINA KUBUS s.r.o.

VEĽKÝ SLAVKOV 290
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VÝSTAVBA RD na kľúč

REKONŠTRUKCIE
rod. domov, bytov,

bytových jadier, a iné
stavebné činnosti ...

ZATEPĽOVANIE
info: 0902 60 73 75
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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, ...

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
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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

SERVISNÝ TECHNIK 

Servis, opravy, spúšťanie 
plynových kotlov 

a sporákov do prevádzky, 
servis gamatiek. 

PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

0908 69 75 55
e-mail: karaff a.p@gmail.com
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FÚKANÉ IZOLÁCIE 4,40 € /m
2

pri hrúbke 10 cm

OD

0908 658 910
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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

Pred pár dňami mi vyrazili zo zeme 
snežienky. Už som ich čakal. Také 
slabé, tenučké, akoby nesmelé. 
Dobre vedeli, že príde sneh. Že ešte 
príde.

Nepatrím k nadšencom snehovej 
periny. Stačí raz za rok vidieť, najlepšie 
v čase Vianoc a potom nech už dá po-
koj. A tak som to nedeľné ráno, keď zno-
va napadal, stratil náladu. Na chvíľu. 
Kým som si neuvedomil, že na svete 
sú aj deti, ktoré majú radi sneh vždy a 
že na svete sú aj tí, ktorí doslova rátali 
dni do jarných prázdnin a primeriavali 
ten počet k snehovej pokrývke. Lebo sa 
radi lyžujú.

Svet okolo nás nie je dobrý alebo 
zlý iba preto, že ho tak vnímam ja. 
On nemôže byť taký, aký ho chce mať 
(vlastniť) niekto. Na svoj obraz, na svo-
je potreby, na svoje želanie či skôr roz-
kaz. Svet nie je vlastníctvo, aj keď by ho 
mnohí radi medzi niečo také zaradili. 
Mať ho, ovládať ho, vnucovať ho. Na-
šťastie. To, čo chcem ja, nemusíš ešte 
hneď chcieť ty či on, alebo oni. A ak si 
niekto myslí, že to tak má alebo dokon-
ca musí byť, je chorý. Nikoho k niečo-
mu takému neoprávňuje nič. Ani jeho 
dočasne nadradené postavenie, ani 

jeho stranícka či iná pozícia. Dokonca 
ani jeho bludný vnútorný priestor, plný 
zla, tmy a egoizmu. Nie, nič nikoho k 
tomu neoprávňuje!

Človek, ktorý je empatický, ro-
zumie emóciám druhých. Dokáže ich 
vnímať a pochopiť. Prejavuje sa to na 
jeho postoji a správaniu sa k druhým. 
Človek s nižšou empatiou nehľadí na 
následky svojich rozhodnutí či činov. 
Málokedy bude brať ohľad na pocity 
človeka, ktorému uštedrí ranu pod 
pás.  Empatiu, jej mieru, však možno 
ovládať a dokonca aj pestovať. Ak má 
o to človek sám záujem. A ak je to pre 
neho jedna z najdôležitejších hodnôt, 
ovplyvňujúcich medziľudské správa-
nie. Ak je to proste človek.

Áno, dosť ma naštval ten sneh, za-
krývajúci snežienky. Nuž ale iní práve 
balia na hory. Ak majú kedy a za čo. 
Tak veľa pekných zážitkov! 
Mimochodom, meteo-
rologická zima sa práve 
skončila a tak možno 
oprávnene zvolať – jar 
je tu! Konečne! Pekný 
„prvý“ jarný týž-
deň.

Tento svet nie je len o nás

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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SERVIS 
OKIEN A DVERÍ

Ponúkame kvalitnú opravu 

plastových okien a dverí. Výmena 

skla, tesnenia, nastavenie okien

a dverí, výmena komponentov

a iné.

Kancelária:

Podtatranská 135/2

bl. Lipa, 058 01  Poprad

www.oprava-servis-okien.sk
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Obhliadka TERMOKAMEROU
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UV a CO2 LASER, ECO-UV TLAČ, 
GRAVÍROVANIE (REZANIE)
reklamné predmety, perá, 
písacie potreby, kľúčenky, 

svadobné poháre...

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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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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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

66
-0
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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
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FRÉZOVANIE a
OVANIE
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vlo kovanie
   komínov
> stroj istenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

istenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., L 315
 0905 279 418, Michal Hudá

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

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

ontaktujte nás v pracovných d ch
od 7,00 hod do 17,00 hod

OV

4. marec 1877    
premiéra baletu Labutie jazero od Pjotra 
Iľjiča Čajkovského v Moskve.

Výročia a udalosti
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VÝPREDAJ 
ZIMNÝCH 

PRACOVNÝCH 
ODEVOV
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Od posledného februárového dňa sa ru-
šia režimy OTP, OP aj OP+. Zvýšia sa aj 
kapacity pri nízko a stredne rizikových 
podujatiach. Druhá fáza uvoľňovania sa 
začne od 28. marca, keď sa zrušia kapa-
citné obmedzenia a upraví sa povinnosť 
nosenia respirátora či rúška. 

Od 28. februára to bude vlastne bez re-
žimov, ostane len „základ“. Takisto sa ruší 
povinnosť karantény žiakov, ktorí boli v v 
škole v kontakte s pozitívnym, prevádzkové 
hodiny služieb sa predĺžia do 24.00. K na-
výšeniu kapacity príde aj pri vysoko riziko-
vých podujatiach. Uvoľnenie sa má dotknúť 
aj oblastí športu, wellnessu či gastra.

Od 28. marca by sa mal život vrátiť do sta-
vu pred pandémiou. Zrušia sa kapacitné ob-
medzenia, obmedzenia prevádzkových ho-
dín a upraví sa aj povinnosť nosenia rúšok. 

Podľa návrhu, ktorý predstavil riaditeľ 
Inštitútu zdravotných analýz MZ SR Matej 
Mišík, sa pri nízkych a stredne rizikových 
podujatiach (napr. bohoslužby, športové 
podujatia, kultúrne akcie) od 28. februára 
má zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb 
alebo maximálne na 50 percent kapacity. 
„Pri vysoko rizikových podujatiach ako so-
báše či kary bude kapacitné maximum 50 
osôb, v oboch prípadoch bude platiť režim 
„základ“,“ uviedol Mišík.

Režim základ sa bude uplatňovať aj pri 
športových súťažiach a tréningoch s kapa-
citným obmedzením do 100 športovcov.

Bez ohľadu na očkovanie a testovanie 
bude mať verejnosť prístup aj do prevádzok 
fitness, wellness, akvaparku či kúpeľov, 
platiť pre nich bude kapacitný limit 50 osôb 
alebo pravidlo jedna osoba na 15 m2 krytej 
plochy.

Základ by mal od konca februára platiť 
aj pre múzeá, galérie, výstavné siene či uby-
tovacie zariadenia, využívanie spoločných 
priestorov sa bude riadiť pravidlami pri hro-
madnom podujatí.

Reštaurácie budú takisto otvorené pre 
všetkých, povolené bude len sedenie a ob-
sluha pri stoloch, vrátane terás. Mimo sto-
lov bude povinný respirátor.

Bez obmedzení to bude aj v diaľkovej 
doprave, v prostriedkoch verejnej dopravy 
bude stále povinný respirátor. Testy môžu 
byť naďalej vyžadované v špecifických prí-
padoch, napríklad pri návšteve nemocnice 
alebo zariadenia sociálnych služieb. Tieto 
zariadenia by preto mali fungovať od 28. 
februára v OTP alebo „základ“ podľa roz-
hodnutia riaditeľa a zriaďovateľa.

Od 28. marca spolu so zrušením kapa-
citných obmedzení i obmedzení prevádzko-
vých hodín by sa mala upraviť aj povinnosť 
nosenia rúšok a respirátorov. Od konca 
marca by sa tiež mala zrušiť karanténa pri 
úzkom kontakte s pozitívnou osobou. Má 
ju nahradiť povinnosť nosiť respirátor desať 
dní po styku s pozitívnou osobou.

Začalo sa uvoľňovanie 
pandemických opatrení

» red
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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, ...

Terasové dvere HST.
vytvorené pre priestor

VYBERAJTE SI ZO SVETA 

PRODUKTOV OKNOPLAST

SLOVAKIA   S.R.O.

PS TRADE

OBCHODNÝ PARTNER OKNOPLAST

Hodžova 3292/3
Poprad - vedľa Autonovy

tel.: +421 905 443 101
e-mail: poprad@oknoplast.sk

web: www.ps-trade.skWWW.OKNOPLAST. 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

Ministerstvo zdravotníctva vyda-
lo rozhodnutie, ktoré reaguje na 
problémy v súvislosti so zmenou 
predpisovania liekov. Upravuje 
delegovanie predpisovania medzi 
špecialistami a všeobecnými lekár-
mi, ako aj preskripciu pri prepuste-
ní pacienta z nemocnice.

Keďže všade je publikované, že kto-
si vydal akési usmernenie, ale nikde sa 
nepíše, čo v ňom je, skúsime zrozumi-
teľný jednoduchý návod.

V prvom rade by malo platiť, že ešte 
celý rok 2022 vám váš obvodný lekár 
môže a aj by mal predpisovať lieky, kto-
ré vám ako súčasť vašej liečby určil le-
kár špecialista pred dátumom 1.1.2022.

Neznamená to však, že k vašim 
liekom sa u vášho odborného lekára 
nedostanete. Môže a mal by vám ich 
predpísať aj on. Avšak, ako doteraz, 
nikto vám nepredpíše konkrétny liek 
na viac ako tri mesiace jeho spotreby. 
Dokonca ani lekáreň vám ho nevydá, 
ak si ho dáte napísať od dvoch lekárov, 
ktorí o sebe nevedia, respektíve, ako 
v prípade väčších zariadení, nemajú 
vašu zdravotnú kartu k dispozícii. Je 
tu však aj jedna možnosť, ktorá uľahčí 
administratívne zaťaženie lekárov a 
zjednoduší život pacientom v dispen-
zárnej starostlivosti, teda tým, ktorí 
majú lieky predpísané „trvale“. Môžu 
po dohode s odborným lekárom požia-
dať o vydanie opakujúceho sa receptu 

a vyberať si lieky z lekárne raz za tri 
mesiace za podmienok, ktoré stanoví 
odborný lekár špecialista. Hlavnou z 
nich je napríklad pravidelná kontrola 
zdravotného stavu v jeho ambulancii.

Ministerstvo upravilo aj predpi-
sovanie pri prepustení pacienta z ne-
mocnice, v ktorom upresnilo povinnosť 
lekára predpísať liek či zdravotnícku 
pomôcku potrebných na liečbu najviac 
na dobu 30 dní. Predpisovať budú môcť 
aj neatestovaní lekári. Pokiaľ bude pa-
cient potrebovať ďalšie lieky, bude mu 
ich do návštevy špecialistu môcť pred-
písať aj všeobecný lekár, najdlhšie pol 
roka od hospitalizácie. 

Takže – zopakujme si - všeobecní 
lekári môžu podľa rozhodnutia pred-
pisovať lieky, zdravotnícke pomôcky a 
dietetické potraviny na základe odpo-
rúčania odborného lekára, ktoré bolo 
vydané pred 1. januárom 2022, a to naj-
viac po dobu jedného roka. 

Tak ako je to s predpisovaním liekov

» red



PP22-08 strana- 7

SLIŽBYPOPRADSKO
7

WWW.REGIONPRESS.SK

3
3
-0
0
1
2

,90

EUR

9
9
-5
5

FEBRUÁR

 

 

 

 

 

25. Frederik, 

 Frederika

26. Viktor

27. Alexander

28. Zlatica

1. Albín

2. Anežka

3. Bohumil, 

Bohumila

4. Kazimír

5. Fridrich

6.  Radoslav,  

 Radoslava

7. Tomáš

MAREC

 Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 2. marca 2022
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Plagát vytvorený pre koncert komor-
nej hudby „Rozárium hudby“ v Dol-
nej Krupej bol zaradený do výberu 
najlepších prihlásených plagátov na 
medzinárodnom bienále plagátu v 
poľskom Lubline. 

Zo štyroch tisícov prihlásených diel 
z celého sveta sa plagát od grafických 
dizajnérov Veroniky a Eduarda Barre-
ra dostal medzi 336 najlepších, ktoré 
boli následne prezentované na výstave. 
Témou koncertu komornej hudby „Ro-
zárium hudby“ bol príbeh lásky geniál-
neho skladateľa a krásnej grófky, ktorá 
žila v Kaštieli v Dolnej Krupej. Dolná 
Krupá je zároveň spojená s unikátnym 
rozáriom a tzv. Ružovou grófkou Chote-
kovou, ktorá ho založila. Plagát vizuálne 
zaujímavo prepojil obidve témy a zaujal 
tým odbornú porotu na International 
Poster Biennale Lublin 2021. „Pri tvorbe 
plagátu nás inšpiroval málo známy prí-
beh tohto miesta. Keďže Beethovenova 
prítomnosť v Dolnej Krupej nebola nikdy 
potvrdená, toto mystérium znázorňuje-
me jeho siluetou a gestom, ktorým nám 
Ludwig dáva najavo, aby sme neprezra-
dili jeho tajomstvo. Zároveň používame 

ruže odkazujúce nielen na rozárium, 
kde sa konal koncert, ale aj na roman-
tický príbeh spájajúci sa s kaštieľom. 
Výber plagátu reprezentujúci kultúrnu 
udalosť na Biennale v Lubline si vysoko 
ceníme, hlavne v časoch, kedy sa na sú-
ťažiach grafického dizajnu objavujú pla-
gáty, ktoré neboli vytvorené pre klienta 
a neboli reálne použité vo verejnom 
priestore,“ povedala spoluautorka pla-
gátu Veronika Barrera.  „Veľmi nás teší, 
že sa nám darí prepájať cestovný ruch 
v Trnavskom kraji s inými odvetviami 
a tým prezentovať jeho zaujímavosti a 
nepoznané príbehy,“ uviedla výkonná 
riaditeľka krajskej organizácie cestovné-
ho ruchu Trnavský kraj Agáta Mikulová. 

Plagát z Dolnej Krupej 
ocenili aj vo svete

» Katarína Čučková
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Zabezpečíme vína
podľa vašej chuti 

na svadby, oslavy, do penziónov 
za najlepšiu cenu 

aj s vami navrhnutou etiketou.

Nad 15 eur robíme rozvoz  
v rámci mesta Poprad.

Nájdete nás
Fraňa Kráľa 44,  Poprad-Veľká

(pri pekárni Velička)

Tel.: 0905 603 683
E-mail: umiglanca@gmail.com

Ako jediní ponúkame sudové

Ríbezľové víno PEREG
od Pereg, s. r. o., Modra
a červené víno HRON,

ktorý patrí k Slovenským
novošľachtencom.

V ponuke máme aj kvalitné
fľaškové vína

len zo Slovenských viníc.

Ponúkame 15 druhov 
čapovaných vín

z rôznych vinárskych oblastí 
ako z Topoľčianok, Vrábel, Dvorov nad Žitavou, 

Modry, Veľkého Krtíša, Častej

 

 

 

 

28. februára 1914  
začala sa prevádzka električiek poháňaných elektrickým prúdom v Košiciach, 
čím sa ukončila prevádzka košickej konskej železnice a parných električiek.

Výročia a udalosti
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otváracie hodiny:

Pon.-Pia. 7 00 - 17 00

Sobota 8 00 - 12 00

tel.: 052/776 78 70

mobil: 0903 999 585

e-mail: obchod@remeslopp.sk

• pletivá

• monterky, rukavice

• záhradná technika

• elektrické naradie

• ohrievacia technika

• požičovňa náradia

• spojovací materiál

• kotviaci materiál

• klince

• stavebné náradie

• železiarsky tovar

• kachle, pece, dymovody

Lepšie
ceny

pod Tatrami

nenájdete

Partizánska 3714, Poprad - Západ (vedľa hotela Olympia)

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozrite si náš e-shop

www.remeslopp.sk

otvá hodiny:

Pon. ia. 7 00 - 17 00

Sobota 8 00 - 12 00

tel.: 052/776 78 70

mobil: 0903 999 585

e-mail: obchod@remeslopp.sk

• pletivá

• monterky, rukavice

• záhradná technika

• elektrické naradie

• ohrievacia technika

• požičovňa náradia

• spojovací materiál

• kotviaci materiál

• klince

• stavebné náradie

• železiarsky tovar

• kachle, pece, dymovody

Lepšie
ceny

pod Tatrami

nenájdete

Kontakt: Ing. Július Karolčík, karolcik@expokom.sk, 0903 999 585

 

otváracie hodiny:

Pon.-Pia. 7 00 - 17 00

Sobota 8 00 - 12 00

tel.: 052/776 78 70

mobil: 0903 999 585

e-mail: obchod@remeslopp.sk

• pletivá

• monterky, rukavice

• záhradná technika

• elektrické naradie

• ohrievacia technika

• požičovňa náradia

• spojovací materiál

• kotviaci materiál

• klince

• stavebné náradie

• železiarsky tovar

• kachle, pece, dymovody

Lepšie
ceny

pod Tatrami

nenájdete

Pozrite si náš e-shop

www.remeslopp.sk

OLEJOVÝ KOMPRESOR

HECHT 2026

motor: elektrický, 230V/50Hz
výkon (kW/HP): 1,5/2
max. tlak (bar): 8

Ideálny ako výbava 
garáže alebo 
menšej 
dielne. Je vybavený 
24 l vzdušníkom 
a dvoma 
manometrami. 

BENZÍNOVÝ KULTIVÁTOR
HECHT 746

Motor HECHT OHV 
obsahom 
139 ccm,  
výkon 5 HP, 
šírka  pracovného záberu 
36 / 60 cm  
4 ks pevné  
6 ks otočné  
radličky s priemerom 
26 cm. 
Hmotnosť 36 kg.

ELEKTRICKÝ KULTIVÁTOR
HECHT 745

príkon: 1500 W
záber: 40 cm
hmotnosť: 11,6 kg

Tri páry radličiek 
prekypria pôdu 
až do hĺbky 22 cm. 
Vďaka tomu ľahko a rýchlo 
pripravíte svoje záhony 
na siatie, alebo do pôdy 
zapracujete rovnomerne 
hnojivá a kompost.

UHLOVÁ BRÚSKA
AEG WS 13-125 SXE

príkon: 1300 W
otáčky:  2 800-11 500 ot./min.  
Hĺbka rezu: 40 mm
Priemer kotúča: 125 mm
Závit vretena: M 14
Hmotnosť: 2,4 kg

ELEKTRICKÝ 

PREVZDUŠŇOVAČ TRÁVNIKOV

    HECHT 1420 2 in 1

    príkon:: 1500 W
    šírka záberu: 32 cm
    hmotnosť: 7,9 kg

MILWAUKEE SET NÁRADIA 
M18 FPP6K2-502B

SDS PLUS VŔTACIE KLADIVO
MILWAUKEE PH 26TX

Príkon: 800 W
Počet príklepov pri zaťažení: 
0-4 500 pr./min
Otáčky: 
0-1500 ot./min

Max. priemer: 
26/13/30 mm
Energia 
príklepu: 2,4 J
Upínanie: SDS Plus

AKU SKRUTKOVAČ
MILWAUKEE M18 FDD2-502X

Akumulátor: 18/ 5 V/Ah
Doba nabíjania: 
59 min.
Priemer vŕtania: 
16/89 mm
Nastavenie rychlosti:
 2 stupne

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVÁK 
MILWAUKEE M18 FID2-502X

Akumulátor: 
18/ 5,0 V / Ah
Doba nabíjania: 
59 min.
Otáčky:  
1900/2800/3600
/0-3600 ot./min.

UHLOVÁ BRÚSKA
MILWAUKEE AGV 15-125 XC

Príkon: 1550 W
Otáčky:  11 000 ot./min
Priemer kotúča: 125 mm
Max. hĺbka rezu 
33 mm
Rozmer 
upínacieho vretena: M 14
Hmotnosť: 2,6 kg
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ZĽAVOVÝ KÓD 8KT2022 

VÝŠKA ZĽAVY 5%
Kupón platí do 5.3.2022
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TESÁRSKY UHOLNÍK
MILWAUKEE

SADA SKRUTKOVACÍCH 

BITOV SHOCKWAVE
MILWAUKEE 

33-dielna

set obsahuje: 
M18 FPD2; M18 
FID2; M18 FSZ; 
M18 FSAG125X; 
M18 CCS55; 
M18 TLED; 2xM18 B5; 
1xM12-18 FC
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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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    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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GYMNÁZIUM KUKUČÍNOVA

ROZHODNI SA 

SPRÁVNE 

- POĎ NA STARÝ 

GYMPEL! 

»	 Špičková	úroveň	vzdelávania	
»		Stopercentná	odbornosť	
	 výučby
»		Moderné	vyučovacie	
	 technológie	
» Bezproblémové	zvládnutie	
	 vysokoškolského	štúdia
»		Stovky	úspešných	
	 absolventov	
»  1. MIESTO V REBRÍČKU 
 INEKO V KRAJI V KATEGÓRII 
 - MIMORIADNE VÝSLEDKY 
 ŽIAKOV

DNI 
OTVORENÝCH 

DVERÍ!
Príď	a	zaži	svoj	deň	v	GPUK	

28. 2. až 2. 3. 2022
Vyplň	registračný	formulár	

na	stránke	školy

www.stary-gympel.sk
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Občianska
riadková
inzercia

» Predám 4 pneu.na dis-
koch 185/65 R14 za 70€ 
0903549576

auto-moto/iné
» Kúpim Pionier, Stelu, 
Simson, Jawa90 aj diely. 
0949505827

záhrada a zverinec
» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

hobby a šport
» Predám saxofón TENOR 
v dobrom stave. Cena 350. 
Tel. 0944 964 044

rôzne/predaj
» Predám v Zamagurí ja-
seň na koreni. Hrúbka cca 
70 cm. Cena dohodou. Tel. 
:0944 964 044

zoznamka
» Hľadám vlakom cestujú-
cu športovkynu s ruksači-
kom zo dňa 7. 11. 2021 z KK 
do PP. 0908851392

02 AUTO-MOTO / iné

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera PP medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PP 12 Predám kočík,
0987 654 321

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, PP zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

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 1 1
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16
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Sociálna poisťovňa v týchto dňoch 
už poskytuje seniorom potvrdenia o 
vyplatených dôchodkových dávkach. 
Najmä pracujúci dôchodcovia ich 
potrebujú k daňovému priznaniu za 
predchádzajúci kalendárny rok. 

Seniori by si vyžiadanie potvr-
denia, najmä v súčasnej nepriaznivej 
epidemiologickej situácii, nemali ne-
chávať na poslednú chvíľu. Využívať 
treba predovšetkým telefonickú a ma-
ilovú komunikáciu. Dôchodcovia tak 
stihnú lehotu na podávanie daňových 
priznaní do konca marca a Sociálnej 
poisťovni to pomôže plynule vybavovať 
ich žiadosti.

O potvrdenie môžu seniori požia-
dať Informačno-poradenské centrum 
telefonicky na bezplatnej linke 0800 
123 123 alebo elektronicky prostredníc-
tvom formulára na webovej stránke So-
ciálnej poisťovne Formulár pre otázky, 
prípadne na mailovej adrese podatel-
na@socpoist.sk. Pri telefonickej a ma-
ilovej požiadavke dostane dôchodca 
potvrdenie poštou na adresu bydliska.

Dôchodca, ktorý má zriadenú e-
-schránku na portáli www.slovensko.
sk, môže o potvrdenie požiadať aj pro-
stredníctvom nej a potvrdenie dostane 
touto cestou.

Pobočky a klientske centrá Soci-
álnej poisťovne pripravujú na žiadosť 

dôchodcu potvrdenia zväčša na poč-
kanie. Ak bol však dôchodok priznaný 
v predchádzajúcom roku alebo bola 
vykonaná zmena v jeho vyplácaní, prí-
prava potvrdenia trvá dlhšie. Ústredie 
Sociálnej poisťovne ho v takom prípa-
de posiela dôchodcovi na adresu jeho 
bydliska poštou. Aj preto je vhodné, 
aby klient o dokument požiadal v ča-
sovom predstihu. Ak ho žiada osobne 
v pobočke, je potrebné sa preukázať 
občianskym preukazom. Pobočka 
môže potvrdenie v záujme ochrany 
osobných údajov vydať len konkrét-
nemu dôchodcovi. Inej osobe ho môže 
poskytnúť len na základe predložené-
ho splnomocnenia.

Potvrdenia o poberaní dôchodku 
(bez uvedenia výšky dôchodku) pre 
bezplatné cestovanie vlakom vyhoto-
vuje Sociálna poisťovňa seniorom vždy 
na počkanie vo svojich pobočkách a v 
Informačno-poradenskom centre.

Potvrdenie o vyplatených 
dôchodkoch pre daňové účely 

» red

27. februára 1933  
bol založený požiar v nemeckom parlamente Reichstagu, ktorý 
využili nacisti na zatýkanie komunistov.

Výročia a udalosti

26. februára 1815    
Napoleon Bonaparte ušiel z vyhnanstva 
na ostrove Elba.

Výročia a udalosti
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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.
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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