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0904 121 559 | www.tulis.sk KLTPs.r.o.

KLAMPIARS T VO
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NAJLEPŠIE výkupné ceny

KOŽBYT
spol. s r.o.

vykúpi
hov�dzie kože

viac ako
25 rokov

0918 593 240
vykup-kozi.sk
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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

jednodňové

okolo 1 kg

7-týždňové

6-16 týždňovéň
 s.r.o.
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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631
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INZERCIA

 

SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

Jana Furmaniková  0905 719 139

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

párny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, 
Spišské Podhradie, Spišský Hr-
hov, Spišský Štvrtok, Gelnica, 
Novoveská Huta, Spišská Nová 
Ves, Danišovce, Harichovce, Hra-
bušice, Iliašovce, Jamník, Krom-
pachy, Letanovce, Lieskovany, 
Markušovce, Odorín, Spišské To-
mášovce, Spišské Vlachy, Spišský 
Hrušov, Teplička 

nepárny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, 
Spišské Podhradie, Spišský Hr-
hov, Spišský Štvrtok, Margecany, 
Prakovce, Spišská Nová Ves, Da-
nišovce, Harichovce, Hrabušice, 
Iliašovce, Jamník, Krompachy, Le-
tanovce, Lieskovany, Markušov-
ce, Odorín, Spišské Tomášovce, 
Spišské Vlachy, Spišský Hrušov, 
Teplička 

spissko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
POPRAD

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (32.540 domácností)

»Kúpim Pionier,Stelu,-
Babetu,Simson, aj die-
ly.0949505827
»Kupim stary traktor aj po-
kazeny 0905675749
»ČZ-JAWA Odkúpim mo-
torky aj diely ponúkni-
te.0949505827

»Kúpim haki lešenie. tel 
0908 532 682

»Kupim KRALICIE KOZE 
0905350531
»Kupim krmnu repu. SNV, 
LE. 0949469837
»Výkup parožia, TOP cena! 
0944132200

»PREDAM KONZUMNE ZE-
MIAKY ODRODA GALA. CENA 
5 EUR/15 KG. VOLAJTE. DOVOZ 
ZABEZPECENA. 0911894773

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Chcete si
ripodať riadkový
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SN 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 ne-
funguje u operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

05 DOMY / predaj   

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Vizualizácie 
a cenové ponuky

Stavebné 
práce

Predaj kúpeľňovej 
a kuchynskej keramiky, 

sanity

REALIZÁCIE
KÚPEĽNÍ A INTERIÉROV

Novoveská cesta 37, 
054 01 Levoča

Otváracia doba:
Po - Pi: 8.30 –12.00 / 13.00 - 16.00
So: na objednávku

Telefón:
0907 172374, 0907 541494
E-mail:
inex@inexbasista.sk
www.inexbasista.sk
      inex.basista

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 440€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

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

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 719 139

Pred dvoma týždňami sme sa obrátili s 
prosbou na našich klientov – spoločnosti 
inzerujúce v týchto novinách -  aby spolu 
s nami prispeli na pomoc obetiam ruské-
ho vojenského útoku na Ukrajinu.

Inšpirovali sme sa porekadlom „babka 
k babce“ a ponúkli sme každému inze-
rentovi možnosť navýšiť svoju faktúru za 
uverejnený inzerát o symbolickú sumu 
1 euro. K tomuto euru pridávame ďalšie 
euro my ako vydavateľ: Vzdávame sa 1 
eura z každej faktúry, pri ktorej sa klient 
rozhodol pomôcť.

Sme radi, že táto akcia si našla svo-
ju odozvu a aj tento týždeň sme vďaka 
dobrosrdečnosti našich klientov mohli 
prispieť ukrajinskému Červenému krížu 
sumou ďalších 334 eur.

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí túto 

akciu podporili. Okrem tých, ktorých 
sme už spomenuli sa medzi nich tento 
týždeň zaradili - Miroslav Bašista, In-
kasná a faktoringová, spol. s r. o.

Žiaľ, situácia na Ukrajine sa stále ne-
zlepšuje a obetí ruského útoku, aj z rád 
civilistov pribúda. Stále preto pokračuje-
me v akcii „euro k euru“ a prosíme kaž-
dého klienta, aby sa k nám aspoň takto 
symbolicky pripojil.

Opätovne prosíme aj Vás, milí čitatelia, 
aby ste v týchto náročných časoch boli 
súdržní a podporili nákupmi a objednáv-
kami služieb tých, čo sú Vám najbližšie a 
umožnili im pomáhať aj ďalej. 

Všetkým úprimne ďakujeme.

» Tím REGIONPRESS

EURO k EURU pre Ukrajinu
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26. marca 1979  
premiéri Egypta a Izraela Anvar Sadat a Menachem Begin a prezi-
dent USA Jimmy Carter podpísali vo Washingtone mierovú zmluvu

Výročia a udalosti 27. marca 1983  
orgány Štb pozatýkali množstvo príslušníkov františkánskej reho-
le v rámci „akcie Vír“ 

Výročia a udalosti
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Inšpiruj svoje zmysly
Plne elektrická Kia EV6. 

 

Metis (Slovensko) spol. s r.o.

Duklianska 36, 052 01  Spišská Nová Ves 
Tel.: +421 918 424 390  
www.metis-sk.sk

Vďaka globálnej modulárnej platforme a veľkej batérii môžeš model EV 6 využiť ako mobilný zdroj energie pre svoje každodenné voľnočasové aktivity.
Túto funkciu nazývame napájanie externých spotrebičov z vozidla(V2L). Vozidlo je schopné dodávať elektrický výkon až 3,6 kW, takže môže slúžiť
ako pomocník pri kempovaní, premietaní filmov či pri nabíjaní iných elektromobilov.

Dojazd bol stanovený podľa štandardizovaného postupu merania EÚ (WLTP) na základe batérie s výkonom 77,4 kWh, pohonu zadných kolies a 19" kolies.
Individuálny štýl jazdy a ďalšie faktory, ako napríklad rýchlosť, vonkajšia teplota, topografické podmienky a použitie zariadení/jednotiek,
ktoré spotrebúvajú elektrickú energiu, ovplyvňujú skutočný dojazd a prípadne ho môžu znížiť.
Na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania musí vozidlo EV6 používať 800 V nabíjačku elektrického vozidla, ktorá dodáva najmenej 250 kW elektrickej energie.
Skutočná rýchlosť nabíjania a doba nabíjania môžu byť ovplyvnené teplotou batérie a vonkajšími podmienkami prostredia.
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,90

od 1. 03. do 31. 03. 2022

20,90
EUR

34,80 EUR

17,30
EUR

28,80 EUR
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Dostala som do daru netradičný ka-
lendár. Pri každom dni je pripísaná 
zaujímavá myšlienka. Dovedna ich je 
tam 365. Vyriekli ich známe osobnos-
ti, ale aj anonymní ľudia. Všetky však 
majú jedno spoločné, a tým je šťastie.

Listujúc v útlej knižočke sa dozve-
dám, že šťastím je pevné a úprimné 
priateľstvo a tiež vedomie, že sme milo-
vaní, ale je ním aj dobrý skutok či pocit 
voľnosti a slobody. Rovnako čítam, že 
šťastím je spôsob putovania po ceste 
života alebo aj život sám, ako aj to, že 
šťastie je všade a že sa začína premenou 
nášho vnútra.

Je úchvatné, čo všetko dokáže nás 
ľudí urobiť šťastnými a o to viac ma udi-
vuje, že ak sa niekoho spýtate, či je šťast-
ný, tak zvyčajne len pokrčí ramenami. 
Akoby sme sa zabúdali tešiť z toho, že 
po búrke svieti slnko, že večernú oblohu 
rozžiarilo tisíce hviezd, že vzduch v lese 
vonia po ihličí, že zurčí potok, že v par-
ku spievajú vtáčence, že záhon zakvitol 
voňavými kvetmi a po lúke lietajú pes-

trofarebné motýle.
Ak by sme sa snažili sformulovať 

univerzálnu definíciu šťastia, pravdepo-
dobne by sme neuspeli, pretože každého 
z nás napĺňa pocitom šťastia niečo iné. 
Šťastnými nás robia určité momenty, ale 
aj ľudia, s ktorými zdieľame svoje životy, 
práca, ktorá nás napĺňa či koníčky, kto-
rým sa venujeme. Pre niekoho je šťastím 
možnosť urobiť šťastnými iných, starať 
sa o chorých či núdznych.

Ak sa možno prestaneme za šťas-
tím naháňať a plánovať, ako ho v bu-
dúcnosti dosiahneme, ale budeme si 
viac všímať každodenný život, veci a 
ľudí okolo seba a nebude-
me to, že sme zdraví, že 
môžeme chodiť do práce, 
že máme priateľov, ktorí 
nás podržia, rodinu, 
ktorá nás miluje, vní-
mať ako samozrej-
mosť, zistíme, že 
máme šťastia na 
rozdávanie.

Šťastie ako dar

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Za účasti zástupcov obchodníkov 
podpísali v uplynulých dňoch na Mi-
nisterstve pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka SR (MPRV SR) Deklaráciu o 
cenovej stabilite potravín.

„Som veľmi rád, že ako Zväz obcho-
du Slovenskej republiky (ZO SR), tak aj 
Slovenská aliancia moderného obchodu 
(SAMO) dnes vyjadrili dobrú vôľu pri 
udržaní cenovej stability základných po-
travín pre našich spotrebiteľov. Žijeme v 
neľahkých časoch a verím, že podpisom 
tohto dokumentu sa aj naplnia očakáva-
nia upokojiť vzniknutú situáciu, ktorú 
vyvolali zvýšené ceny energií. Tie sa 
následne pretavili aj do finálnych cien 
potravín a my musíme reagovať. Preto 
vznikol zoznam konkrétnych 13 základ-
ných potravín, ktorých cenu musia mať 
naši spotrebitelia garantovanú,“ uviedol 
na tlačovej konferencii minister Samuel 
Vlčan.

Členovia SAMO a ZO SR sa podpisom 
tohto dokumentu zaväzujú k tomu, že pri 
cenotvorbe základných druhov potravín 
budú pristupovať férovo, citlivo a zohľad-
nia mieru svojich zvýšených vstupov a 
prevádzkových nákladov. Ďalej deklaru-

jú, že trend vývoja spotrebiteľských cien 
a marží základných druhov potravín 
bude vyvážený a najmä bez odchýlok v 
neprospech spotrebiteľa. Pri uplatňovaní 
Deklarácie o prejave dobrej vôle vo veci 
udržania cenovej stability potravín bude 
dodržiavaná platná legislatíva, ako aj 
predpisy o ochrane hospodárskej súťaže.

Súčasťou dokumentu je aj zoznam 
potravín, pri ktorých sa obchodníci za-
viazali vytvoriť ich cenovú stabilitu: 
dusená šunka bravčová, kurča pitvané, 
bravčové párky, rožok biely obyčajný, 
ovocný jogurt, chlieb (pšenično-ražný), 
čerstvé maslo, kuracie prsia – rezne, syr 
eidam tehla (45% t.s.), slepačie vajcia 
(veľkosť M), bravčové karé, mlieko trvan-
livé polotučné a pšeničná múka polohru-
bá výber.

Garantujú ceny 
niektorých potravín

» ren

Ilustračné foto. autor Couleur pixabay
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LETANOVCE  

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj od  8. 00 - 16. 00 h.

Predaj 12-18 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 

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

DAŇOVÉ PRIZNANIA
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO 
MZDY, PERSONALISTIKA

Mgr. Marcela Mattová

0902 109 703
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

9
9
-1
2

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

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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28. marca 1854    
Francúzsko vyhlásilo vojnu Rusku 

Výročia a udalosti30. marca 1920    
česko-slovenský parlament schválil ofici-
álnu vlajku Česko-Slovenska 

Výročia a udalosti
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31. marca 1387    
Žigmund Luxemburský sa stal uhorským 
kráľom 

Výročia a udalosti 1. apríl 2001    
bol zatknutý bývalý prezident Juhoslávie 
Slobodan Milošević  

Výročia a udalosti

5

2

53

9

9

8

6

8

9

6

74

7

6

6

4

8

835

742
S

U

D

O

K

U

Viac informácií získaš na www.kurzysbs.eu Tel.: 0905 257 651

Staň sa pracovníkom súkromnej bezpečnostnej služby

Absolvuj kurz pre získanie odbornej spôsobilosti 
v našom školiacom stredisku.  

Prihlás sa teraz a získaj kurz ZDARMA 
(platí pre uchádzačov evidovaných úradom práce) 

Čo získaš: 

» Odbornú spôsob ilosť pre prácu v SBS 
» Rozšíriš si možnosť získať pracovné uplatnenie
» Môžeš získať zamestnanie
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MECHANIK
pletiarenských strojov

Mzda 6,20 – 7,00 € / hodina

PLETIAR

hr.slovakia@F
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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Môj Stannah, 
moja sloboda

Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

24/7
Servis po celom 

Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku schodiska alebo 
navštívte www.stannah.sk. Získajte 10% zľavu s týmto časopisom.

BEZPLATNÁ
INFOLINKA 0800 162 162

Stannah je svetovým lídrom na trhu stoličkových výťahov

5 rokov záruka vrátane bezplatného servisu – jedinečné na trhu

Pre priame, točité aj vonkajšie schodiská

Fre1
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