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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 41 520 domácností 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

Č. 13 / 1. APRÍL 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, ...

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

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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Tel.: 0905 924 303

Obchodné priestory 

na prenájom, 

prízemie, veľký 

výklad, vhodné pre 

obchod, služby, 

lekárstvo a pod.
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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

VÝSTAVBA RD na kľúč

REKONŠTRUKCIE
rod. domov, bytov,

bytových jadier, a iné
stavebné činnosti ...

ZATEPĽOVANIE
info: 0902 60 73 75
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ELEKTRO

www.elektroalica.sk

Popradská 80, 064 01 Stará Ľubovňa

TRADIČNÝ 

PREDAJCA 

ELEKTROINŠTALAČNÉHO 

MATERIÁLU
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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
 

Poprad

Kežmarok

Stará ¼ubovòa

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 (41.520 domácností)

Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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VÝVOZ 
LAPAČOV
KUCHYNSKÝCH 
TUKOV

Cena od 110 € bez DPH
za jeden lapač

Michal Pjatek   tel. 0907 353 790
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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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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

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

NOVÝ ROMÁN LEI DLUGOŠOVEJ

NIE JE HRIECH 
AKO HRIECH
UŽ V PREDAJI

VO VŠETKÝCH 
KNÍHKUPECTVÁCH
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TVORÍME WEB STRÁNKY, 
ESHOPY, GRAFIKU

0948 051 451

MIMORIADNA AKCIA!

WWW.BLACKDESIGN.SK
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Zima už pomaly skladá zbrane a 
dlhé chladné noci vystriedali sl-
nečné rána. Jar prebúdza k aktív-
nemu životu zvieratá, rastliny aj 
ľudí. Príroda začína hrať všetký-
mi farbami a znieť ľúbozvučnými 
tónmi. Jarné kvietky sa ukazujú 
v plnej kráse a v sadoch rozkvitli 
ovocné stromy. Včielky bzučia, 
vtáčence štebocú, voda v potoku 
žblknkoce a vzduch krásne vonia.

Prišla jar, jedno z najobľúbenej-
ších ročných období, na ktoré sa mno-
hí z nás už dlho tešili. Slnečné lúče 
nás čoraz častejšie šteklia po tvári a 
lákajú nás do prírody. Chystáme sa 
na zber prvých jarných byliniek, veď 
o slovo sa už hlási medvedí cesnak či 
prvosienky. Záhradkári sa pripravujú 
na novú výsadbu, turisti vyťahujú 
mapy, aby si naplánovali ďalšie cesty 
za poznaním. Chalupári sa už tešia 
na pravidelné víkendy strávené kdesi 
ďaleko od hlučného davu.

Jarná príroda má obrovské kúzlo 
a do života nám prináša radosť, no 
zároveň aj často pretriasaný feno-
mén – jarnú únavu. Tá nás dokáže 
každý rok poriadne potrápiť. Na vine 
však nie je moderná doba, jarnou 
únavou trpeli podľa odborníkov už aj 
naši predkovia. Vysvetlenie je pritom 
jednoduché. Po skončení zimy býva 
organizmus vyčerpaný a unavený zo 
stresov a chorôb. Dôležitú úlohu zo-

hráva i to, že počas zimy jedávame 
menej čerstvého ovocia a zeleniny. To 
všetko spolu kladie veľké nároky na 
naše telo, ktoré je nútené maximál-
ne využívať rezervy energie, ako aj 
imunitného systému, a tak sa niet čo 
čudovať, že sa dostaví únava. Jestvuje 
však zopár trikov, ako sa opäť dostať 
do formy.

Svoj organizmus naštartujeme 
pravidelnou dennou polhodinou 
rýchlejšej chôdze. Na pohyb však 
treba myslieť aj v práci. Ak máte se-
davé zamestnanie, robievajte si pra-
videlné prestávky - poprechádzajte 
sa, ponaťahujte, zacvičte si pri otvo-
renom okne a ak je to možné, obed 
si zjedzte na lavičke vonku a nie v 
kancelárii. Zmenou by mali prejsť 
aj naše stravovacie návyky. Mali by 
sme zabudnúť na ťažké jedlá, ktoré 
prevládali v našom jedálničku počas 
zimy a odľahčiť svoj tráviaci systém. 
Oprášme košík a vyrazme na trh na-
kúpiť sviežu jarnú zeleninu, veď čo 
môže byť lepšie ako čer-
stvý šalát, ktorý dodá 
nášmu telu množstvo 
tak potrebných vita-
mínov. Potom by už 
nič nemalo brániť 
tomu, aby sme si 
užívali jar plný-
mi dúškami.

Užime si voňavú jar

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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REALIZU
JEME

zatepľovanie, 

sadrokartonárske práce, 

omietky, prerábky, 

kúpeľne, maľovanie, 

plávajúce podlahy

15 rokov skúseností
0903 628 072  | 0948 008 170

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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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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prevratná technologická inovácia

CELLU M6® Alliance

KRÁSA TELA A TVÁRE

Kontakt: Zdravotnícka 2, Poprad

0948 994 514

PRO SHAPE BEAUTY

APLIKÁCIA NOVÝM PRÍSTROJOM

KONZULTÁCIA ZDARMA

Cena: 

TVÁR/TELO 

 od 15 €

Neinvazívne a bezbolestné

 Spevnenie pokožky
 Vyhladenie celulitídy
 Lymfodrenáž
 Vyhladenie vrások
 Obnova kontúr tváre
 Rysovanie svalov
 Zoštíhlenie a formovanie
 Anti-aging
 Relaxácia
 Detox
 Opuchy/podbradok

CELU M6 INTEGRAL
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8OTVORENÉ: PONDELOK - PIATOK 9:00 - 16:00 HOD.

Dostojevského 4532/63 (polyfunkčný dom za Výkrikom Poprad)

Oslávte s nami každú výnimočnú príležitosť

 Žinčica
 Syr a syrové výrobky
 100% ovčia bryndza
 Syrové torty
 Mäsové výrobky
 Zabíjačkové špeciality
 Čerstvé vajcia
 Sudové  víno

Z našej ponuky:Ovčí syr, sudové víno
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Georg Christoph Lichtenberg   
Hrozné je žiť, ak človek nechce, ale asi oveľa horšie je byť nesmr-
teľným a nechcieť. 

C i t á t y
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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
430  €

LICENCIA NA PREDAJ 

A MONTAŽ
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ELEKTROINŠTALÁCIE  

» rodinné domy 
» bytové domy, chaty 
» altánky 
» bleskozvody

Tel: 0910 423 813 
Email: pavolfudaly@gmail.com
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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

Marcus Aurelius     
Všetky hriechy sveta plynú z nedostatku 
lásky. 

C i t á t y
Jacques Deval    
Kto v láske hlavu stratí, celý život platí. 

C i t á t y

Antoine de SaintExupéry    
Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel 
i smrti. 

C i t á t y

Jar už prevzala žezlo a tak si po dlhej 
zime môžeme spestriť naše príbytky, 
predzáhradky, balkóny či terasy pre-
krásnymi jarnými dekoráciami plný-
mi pestrofarebných kvetov.

Záhradné centrá už ponúkajú 
množstvo v malých kvetináčikoch kvit-
núcich jarných cibuľovín vhodných aj 
na pestovanie v nádobách a tiež rôzne 
jarné kvety. Výber je skutočne pestrý. 
Zvoliť môžete šafrany, hyacinty, mod-
rice, narcisy či tulipány a doplniť ich 
sirôtkami, prvosienkami či sedmok-
ráskami. Jednotlivé druhy môžete aj 
kombinovať a vytvoriť tak originálne 
dekorácie.

Budete potrebovať:
- kvetináče, debničky, hranty, ale aj 
menej tradičné nádoby akými sú na-
príklad starý košík, plechový krčah, už 
nepoužívané maľované šálky a misky 
či drevené koryto. Ak nájdete doma ne-
jaké staršie nádoby, ktoré ste predtým 
používali, najskôr ich dobre očistite a 
umyte v horúcej vode,
- pracovné rukavice,
- záhradnícky substrát,
- jarné cibuľoviny a jarné kvety na dopl-
nenie výsadby,
- mach, kôra, vetvičky,
- drobné dekorácie podľa vlastnej fan-
tázie.

Takto sa to podarí:
- Na dne kvetináčov vytvorte drenážnu 
vrstvu z hlinených črepov alebo ke-
ramzitu. Táto vrstva by mala byť vyso-
ká najmenej päť centimetrov, zabránite 
tak prípadnému odhnívaniu koreňov 
rastlín.
- Nádobu naplňte záhradníckym sub-
strátom. V prípade, že použijete košík, 
pred výsadbou ho vysteľte igelitovou 
fóliou.
- Z kvetináčikov vyberte rastliny a za-
saďte ich do nádoby.
- Pôdu okolo utlačte a pokryte machom.
- Prázdne miesta medzi kvietkami do-
plňte vetvičkami, kôrou či drobnými 
jarnými dekoráciami podľa vlastnej 
fantázie.
- Na záver rastliny polejte a nezabudni-
te na pravidelnú zálievku.

Oživte si príbytok 
jarnými dekoráciami

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Ilustračné foto. zdroj foto ekolo58 pixabay
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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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PLASTOVÉ DOSKY IHNEĎ K ODBERU 
tel.:  055/728 91 24

Toplast Košice  mobil: 0908 989 410

PLOTYPLOTY LAVIČKYLAVIČKY
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pre ľudí pre mestá

TERASYTERASY PIESKOVISKÁPIESKOVISKÁ
pre firmy pre škôlky

www.toplast.com

S DOVOZOM  po  SR

�������������������
 e-shop na www.mnamka.sk
 telefonicky ������������

Veľká noc s Mňamkou
���������������������������������

Sladké suché pečivo 
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Mix koláčikov 
exclusiv
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Rodinné balenia ������
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S príchodom jari prichádzajú aj veľ-
konočné sviatky. Poslednú nedeľu 
pred sviatkami Zmŕtvychvstania 
Ježiša Krista označujeme Kvetnou. 
Tento rok pripadne na 10. apríla.

Kvetná nedeľa predznamenáva 
začiatok veľkého týždňa, ktorý je vý-
znamným sviatkom kresťanov. V tento 
deň podľa kresťanskej vierouky vstu-
puje Ježiš Kristus slávnostne do Jeruza-
lema, kde ho ľudia vítali s palmovými 
a olivovými ratolesťami v rukách. „V 
ľudovom priestore halúzky exotických 
stromov nahradili bahniatka, babu-
riatka, mačičky, či jarabátka, ktoré si 
ľudia trhali z vŕb rastúcich popri poto-
koch a nosili do svojich príbytkov. Na 
Slovensku sa dodnes svätia v kostoloch 
tak, ako tomu bolo v minulosti. Vtedy 
sa verilo, že posvätené konáriky majú 
moc ochrániť domy od každého nešťas-
tia, zlých duchov a hlavne od ohňa. 
Preto si ich zastokávali za rámy obra-
zov, či za hrady v domoch, kde zostá-
vali po celý rok,“ približuje Martina Bo-
cánová, riaditeľka Západoslovenského 
múzea v Trnave.

Vyháňali choroby a chránili úrodu
Bahniatka sa však podľa odborníčky 

využívali aj v ľudovom liečiteľstve, pri 
vyháňaní chorôb, ale aj zlých duchov. 
Domáci na lopatku nabrali zopár žera-
vých uhlíkov, na ne položili halúzky a 
okiadzali chorého, či vykiadzali hos-
podárstvo. Niekoľko halúzok zvykli 
zapichnúť aj do záhrady a na polia, kde 
mali chrániť úrodu. „V tento deň chlap-
ci chodili rezať vŕbové prúty a pliesť si 
korbáče, s ktorými šibali na veľkonoč-
ný pondelok. Samozrejme, zbieranie 
bahniatok aj svižných vŕbových prútov 
sa neriadilo striktne podľa kalendára, 
ale aj podľa počasia a prírody,“ uzatvá-
ra rozprávanie Martina Bocánová.

Kvetná nedeľa

» ren
Ilustračné foto. autor foto geralt pixabay

Gustave Flaubert   
Hlupáci žijú veselšie, lebo vždy majú viac dôvodov na smiech ako 
ľudia múdri a premýšľaví.

C i t á t y
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Študenti, chcete mať povolanie, s ktorým si vždy nájdete prácu?

Aké benefity pre mladého človeka zdravotníctvo prináša?
ť č

praktickom a bežnom živote, ale zdravotnícke povolania umožňujú 
človeku rásť ďalej sa špecializovať a vzdelávať

ľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene            
a doplnení niektorých zákonov zdravotníkom garantuje platy, ktoré 
nemôžu byť nižšie ako zákon uvádza, naopak často sú vyššie.

Aké profesie v oblasti zdravotníctva môžu mladí ľ ť?
 Po absolvovaní základnej školy si môžu vybrať strednú zdravotnícku 
školu. Ide o odbornú školu, teda žiaci ukončia vzdelania ako praktická 

čo je vynikajúci základ pre ďalšie zdravotnícke 

Ktoré z nich priamo v nemocniciach? Resp. ktoré v Nemocnici 
Poprad?
V našej nemocnici sa vedia uplatniť ako praktické sestry – asistenti, tak 
i sestry, pôrodné asistentky, záchranári, laboranti, RDG asistenti, 
fyzioterapeuti, maséri, sanitári.

Aká bude ich prvá výplata a prečo? Koľ ňazí sa im objaví 
čte?

 Praktická sestra – asistent, ktorá u nás nastúpi do nepretržitej 
prevádzky, č častejší prípad, už za prvý odpracovaný mesiac 

čistú mzdu min. 900 Eur.
ľ pracuje v dennej prevádzke je jej čistá mzda vo výške min. 700 

Eur. Ak z nich bude sestra v nepretržitej prevádzke je to priemerne                  
čistom cca 1200 Eur.   

Kedy najskôr ich výplata porastie a č ť na to vplyv?
 Záleží v prvom rade na záujme a chuti sa ďalej vzdelávať
najdôležitejší krok a zároveň rozhodnutie zamestnanca, ako môže 

ť výšku svojej mzdy. Aj z praktických sestier – asistentov môže 
ť externým vzdelaním č

zo sestry špecialistky zase sestra s pokročilou praxou.  

Aké problémy máte v súčasnosti v oblasti personalistiky                           
v Nemocnici Poprad? 
 Dlhodobo máme najväčšie problémy v zabezpečení dostatku 
kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, najmä zdravotných sestier. 

čo je najviac zastúpená kategória 

Informácie: 
052/ 7125 239           zuzana.guthova@nemocnicapp.sk 

zamestnancov a v tejto kategórii je neustály pohyb. Tento problém sa 

celom Slovensku, ale aj v zahranič

čo je nedostatok sestier na slovenskom trhu práce?
ľudia nemajú záujem o povolanie sestry, tak 

ako to bolo v minulosti. Tiež je pravda, že pokiaľ v minulosti pre 
čujúca stredná zdravotnícka 

škola, súčasná legislatíva vyžaduje pre povolanie sestry minimálne 
bakalárske vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo. Dnes je absolvent 
strednej zdravotníckej školy praktická sestra – asistent, ktorý nemá 
kompetencie sestry a môže vykonávať len určité ošetrovateľské 
výkony. Okrem toho sa praktická sestra – asistent môže rozhodnúť
študovať ľvek zdravotnícky aj nezdravotnícky odbor, nielen 

ľ
Ďalším dôvodom nedostatku sestier na trhu práce je skutoč ť, že 

čoraz častejšie odchádzajú pracovať do zahraničia za 

Urobili ste nejaké opatrenia, ktoré by túto situáciu mohli 
vyriešiť ň ť?
Aktívne spolupracujeme so základnými školami v okrese kvôli 
propagácii povolania zdravotnej sestry v radoch deviatakov. 
Najdôležitejším argumentom je fakt, že po skonč
zdravotníckej školy majú jej absolventi 100%-nú istotu zamestnania sa 
v našej nemocnici. Samozrejmosťou je možnosť ďalšieho štúdia popri 
zamestnaní, ktorú ako zamestnávateľ podporujeme.
Podporujeme vybraných zamestnancov, ktorí pracujú v našej 

čnosti na pozícii praktická sestra – asistent a buď už študujú, 
alebo začnú študovať popri zamestnaní študijný odbor 

ľstvo. Konkrétne týmto zamestnancom preplácame všetky 
študijné poplatky a majú poskytnuté voľno na štúdium            

ľa uzatvorenej dohody o zvyšovaní 

Čo by ste si priali do budúcnosti? 
Našim základným cieľom je spokojný pacient a zároveň
každého zamestnávateľa spokojní zamestnanci. Aj z tohto dôvodu je 
dôležité, aby bola práca v zdravotníctve zo strany spoloč
vnímaná so zaslúženou úctou a rešpektom. To bude tou najlepšou 
motiváciou aj pre žiakov a študentov, aby pri rozhodovaní o svojej 
budúcnosti uvažovali o práci v zdravotníctve. 

Kvalifikovaný zdravotnícky personál má v popradskej nemocnici dvere otvorené

ť povolanie, s ktorým si vždy nájdete prácu?

Aké benefity pre mladého človeka zdravotníctvo prináša?
Zdravotníctvo je nielen oblasť, ktorá je vhodná pre človeka v jeho 
praktickom a bežnom živote, ale zdravotnícke povolania umožňujú 
človeku rásť, ďalej sa špecializovať a vzdelávať. Zákon 578/2004                   
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene            
a doplnení niektorých zákonov zdravotníkom garantuje platy, ktoré 
nemôžu byť nižšie ako zákon uvádza, naopak často sú vyššie.
 
Aké profesie v oblasti zdravotníctva môžu mladí ľudia obsadiť?
 Po absolvovaní základnej školy si môžu vybrať strednú zdravotnícku 
školu. Ide o odbornú školu, teda žiaci ukončia vzdelania ako praktická 
sestra – asistent, čo je vynikajúci základ pre ďalšie zdravotnícke 
povolanie.
 
Ktoré z nich priamo v nemocniciach? Resp. ktoré v Nemocnici 
Poprad?
V našej nemocnici sa vedia uplatniť ako praktické sestry – asistenti, tak 
i sestry, pôrodné asistentky, záchranári, laboranti, RDG asistenti, 
fyzioterapeuti, maséri, sanitári.
 
Aká bude ich prvá výplata a prečo? Koľko peňazí sa im objaví 
priamo na účte?
 Praktická sestra – asistent, ktorá u nás nastúpi do nepretržitej 
prevádzky, čo je najčastejší prípad, už za prvý odpracovaný mesiac 
dostane vo svojej výplate čistú mzdu min. 900 Eur.
Pokiaľ pracuje v dennej prevádzke je jej čistá mzda vo výške min. 700 
Eur. Ak z nich bude sestra v nepretržitej prevádzke je to priemerne                  
v čistom cca 1200 Eur.   
 
Kedy najskôr ich výplata porastie a čo bude mať na to vplyv?
 Záleží v prvom rade na záujme a chuti sa ďalej vzdelávať. Je to 
najdôležitejší krok a zároveň rozhodnutie zamestnanca, ako môže 
ovplyvniť výšku svojej mzdy. Aj z praktických sestier – asistentov môže 
byť externým vzdelaním čoskoro sestra. Zo sestier sestra – špecialistka, 
zo sestry špecialistky zase sestra s pokročilou praxou.  
 
Aké problémy máte v súčasnosti v oblasti personalistiky                           
v Nemocnici Poprad? 
 Dlhodobo máme najväčšie problémy v zabezpečení dostatku 
kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, najmä zdravotných sestier. 
V našej nemocnici je ich okolo 400, čo je najviac zastúpená kategória 

Informácie: Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad

052/ 7125 239           zuzana.guthova@nemocnicapp.sk 

zamestnancov a v tejto kategórii je neustály pohyb. Tento problém sa 
netýka iba našej nemocnice, nedostatok kvalifikovaných sestier je na 
celom Slovensku, ale aj v zahraničí.
 
Prečo je nedostatok sestier na slovenskom trhu práce?
 V prvom rade dnes mladí ľudia nemajú záujem o povolanie sestry, tak 
ako to bolo v minulosti. Tiež je pravda, že pokiaľ v minulosti pre 
vykonávanie povolania sestry bola postačujúca stredná zdravotnícka 
škola, súčasná legislatíva vyžaduje pre povolanie sestry minimálne 
bakalárske vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo. Dnes je absolvent 
strednej zdravotníckej školy praktická sestra – asistent, ktorý nemá 
kompetencie sestry a môže vykonávať len určité ošetrovateľské 
výkony. Okrem toho sa praktická sestra – asistent môže rozhodnúť 
študovať akýkoľvek zdravotnícky aj nezdravotnícky odbor, nielen 
odbor ošetrovateľstva.
Ďalším dôvodom nedostatku sestier na trhu práce je skutočnosť, že 
sestry čoraz častejšie odchádzajú pracovať do zahraničia za 
výhodnejších pracovných a platových podmienok.
 
Urobili ste nejaké opatrenia, ktoré by túto situáciu mohli 
vyriešiť, ale aspoň zmierniť?
Aktívne spolupracujeme so základnými školami v okrese kvôli 
propagácii povolania zdravotnej sestry v radoch deviatakov. 
Najdôležitejším argumentom je fakt, že po skončení strednej 
zdravotníckej školy majú jej absolventi 100%-nú istotu zamestnania sa 
v našej nemocnici. Samozrejmosťou je možnosť ďalšieho štúdia popri 
zamestnaní, ktorú ako zamestnávateľ podporujeme.
Podporujeme vybraných zamestnancov, ktorí pracujú v našej 
spoločnosti na pozícii praktická sestra – asistent a buď už študujú, 
alebo začnú študovať popri zamestnaní študijný odbor 
ošetrovateľstvo. Konkrétne týmto zamestnancom preplácame všetky 
študijné poplatky a majú poskytnuté voľno na štúdium            
a absolvovanie praxe podľa uzatvorenej dohody o zvyšovaní 
kvalifikácie.  
 
Čo by ste si priali do budúcnosti? 
Našim základným cieľom je spokojný pacient a zároveň, tak ako pre 
každého zamestnávateľa spokojní zamestnanci. Aj z tohto dôvodu je 
dôležité, aby bola práca v zdravotníctve zo strany spoločnosti 
vnímaná so zaslúženou úctou a rešpektom. To bude tou najlepšou 
motiváciou aj pre žiakov a študentov, aby pri rozhodovaní o svojej 
budúcnosti uvažovali o práci v zdravotníctve. 

Kvalifikovaný zdravotnícky personál má v popradskej nemocnici dvere otvorené

ť povolanie, s ktorým si vždy nájdete prácu?

Aké benefity pre mladého človeka zdravotníctvo prináša?
ť č

praktickom a bežnom živote, ale zdravotnícke povolania umožňujú 
človeku rásť ďalej sa špecializovať a vzdelávať

ľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene            
a doplnení niektorých zákonov zdravotníkom garantuje platy, ktoré 
nemôžu byť nižšie ako zákon uvádza, naopak často sú vyššie.

Aké profesie v oblasti zdravotníctva môžu mladí ľ ť?
 Po absolvovaní základnej školy si môžu vybrať strednú zdravotnícku 
školu. Ide o odbornú školu, teda žiaci ukončia vzdelania ako praktická 

čo je vynikajúci základ pre ďalšie zdravotnícke 

Ktoré z nich priamo v nemocniciach? Resp. ktoré v Nemocnici 
Poprad?
V našej nemocnici sa vedia uplatniť ako praktické sestry – asistenti, tak 
i sestry, pôrodné asistentky, záchranári, laboranti, RDG asistenti, 
fyzioterapeuti, maséri, sanitári.

Aká bude ich prvá výplata a prečo? Koľ ňazí sa im objaví 
čte?

 Praktická sestra – asistent, ktorá u nás nastúpi do nepretržitej 
prevádzky, č častejší prípad, už za prvý odpracovaný mesiac 

čistú mzdu min. 900 Eur.
ľ pracuje v dennej prevádzke je jej čistá mzda vo výške min. 700 

Eur. Ak z nich bude sestra v nepretržitej prevádzke je to priemerne                  
čistom cca 1200 Eur.   

Kedy najskôr ich výplata porastie a č ť na to vplyv?
 Záleží v prvom rade na záujme a chuti sa ďalej vzdelávať
najdôležitejší krok a zároveň rozhodnutie zamestnanca, ako môže 

ť výšku svojej mzdy. Aj z praktických sestier – asistentov môže 
ť externým vzdelaním č

zo sestry špecialistky zase sestra s pokročilou praxou.  

Aké problémy máte v súčasnosti v oblasti personalistiky                           
v Nemocnici Poprad? 
 Dlhodobo máme najväčšie problémy v zabezpečení dostatku 
kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, najmä zdravotných sestier. 

čo je najviac zastúpená kategória 

Informácie: 
052/ 7125 239           zuzana.guthova@nemocnicapp.sk 

zamestnancov a v tejto kategórii je neustály pohyb. Tento problém sa 

celom Slovensku, ale aj v zahranič

čo je nedostatok sestier na slovenskom trhu práce?
ľudia nemajú záujem o povolanie sestry, tak 

ako to bolo v minulosti. Tiež je pravda, že pokiaľ v minulosti pre 
čujúca stredná zdravotnícka 

škola, súčasná legislatíva vyžaduje pre povolanie sestry minimálne 
bakalárske vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo. Dnes je absolvent 
strednej zdravotníckej školy praktická sestra – asistent, ktorý nemá 
kompetencie sestry a môže vykonávať len určité ošetrovateľské 
výkony. Okrem toho sa praktická sestra – asistent môže rozhodnúť
študovať ľvek zdravotnícky aj nezdravotnícky odbor, nielen 

ľ
Ďalším dôvodom nedostatku sestier na trhu práce je skutoč ť, že 

čoraz častejšie odchádzajú pracovať do zahraničia za 

Urobili ste nejaké opatrenia, ktoré by túto situáciu mohli 
vyriešiť ň ť?
Aktívne spolupracujeme so základnými školami v okrese kvôli 
propagácii povolania zdravotnej sestry v radoch deviatakov. 
Najdôležitejším argumentom je fakt, že po skonč
zdravotníckej školy majú jej absolventi 100%-nú istotu zamestnania sa 
v našej nemocnici. Samozrejmosťou je možnosť ďalšieho štúdia popri 
zamestnaní, ktorú ako zamestnávateľ podporujeme.
Podporujeme vybraných zamestnancov, ktorí pracujú v našej 

čnosti na pozícii praktická sestra – asistent a buď už študujú, 
alebo začnú študovať popri zamestnaní študijný odbor 

ľstvo. Konkrétne týmto zamestnancom preplácame všetky 
študijné poplatky a majú poskytnuté voľno na štúdium            

ľa uzatvorenej dohody o zvyšovaní 

Čo by ste si priali do budúcnosti? 
Našim základným cieľom je spokojný pacient a zároveň
každého zamestnávateľa spokojní zamestnanci. Aj z tohto dôvodu je 
dôležité, aby bola práca v zdravotníctve zo strany spoloč
vnímaná so zaslúženou úctou a rešpektom. To bude tou najlepšou 
motiváciou aj pre žiakov a študentov, aby pri rozhodovaní o svojej 
budúcnosti uvažovali o práci v zdravotníctve. 

Kvalifikovaný zdravotnícky personál má v popradskej nemocnici dvere otvorené
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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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rehabilitácia  športová medicína  fyzioterapia

PRVÁ bezbolestná 

rázová vlna 

s diatermiou

Spevnenie 
a tvarovanie 
postavy

  ruky

  brucho

  stehná

  zadok

už aj v Poprade

TIMICELL

Na letisko 99

Poprad

(za apartmánovým 

domom Yolana)

@TiMicellPP

Ošetrenie 
Chronické bolesti 
chrbta, ramien, 
krčnej chrbtice, 
bolesti kolien, 
pätová ostroha, 
tenisový lakeť 
a iné ...

Objednávky:  

0911 545 3030911 545 303

Úľava od bolesti 
chrbta,kĺbov 
a svalov

Úľava od bolesti 
chrbta,kĺbov 
a svalov

Úľava od bolesti 
chrbta,kĺbov 
a svalov
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Páči sa mi

POPRADSKO.SK
na facebooku

- nové inzeráty, 

» Kúpim starý traktor aj po-
kazený . 0905675749

záhrada a zverinec
» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531.

Občianska
riadková
inzercia

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 operátorov 02 a 
4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich
novinách, PP zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na druhej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk 
technicky zabezpečuje ELET, 
s.r.o.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
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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

Šalvia lekárska (Salvia officinalis) je 
liečivá bylinka, ktorá sa v ľudovom 
liečiteľstve využíva najmä na pre 
jej protizápalové a protibakteriálne 
účinky. Rastie ako poloker a zakvitá 
peknými fialovými kvetmi. Pesto-
vať ju môžete nielen v bylinkovej ale 
aj okrasnej záhrade.

Šalviu lekársku vysádzame na 
teplých slnečných miestach. Má rada 
suchšiu pôdu a v zime je potrebné chrá-
niť ju pred mrazom. Šalvia dorastá do 
výšky 20 až 70 cm. Zberáme z nej listy v 
máji až júli, za suchého počasia, krátko 
pred úplným rozkvitnutím, najlepšie 
okolo poludnia. Po odkvitnutí ju treba 
zrezať, vyženie nové listy.

Účinky na zdravie -Šalvia podpo-
ruje hojivé procesy kože, slizníc a ich 
obranyschopnosť. Pre jej protizápalové 
a protibakteriálne účinky sa používa v 
ľudovom liečiteľstve pri bolesti hrdla. 
Využíva sa však aj pri gynekologic-
kých ťažkostiach, ale aj pri zápaloch 
močových ciest či tráviacej sústavy. Pri 
bolesti hrdla, zápaloch v ústnej dutine 
či krvácaní ďasien sa šalvia lekárska 
používa ako kloktadlo. Pri kašli a pri 
poruchách trávenia, akými sú nadúva-
nie či hnačka sa pije čaj zo šalviových 

listov, ktorý je vhodným pomocníkom 
aj počas klimaktéria, keďže zabraňuje 
nadmernému poteniu.

Šalvia lekárska - kloktadlo. Dve ly-
žičky sušenej šalvie lekárskej vložte do 
šálky, zalejte 0,3 litra vriacej vody a pri-
kryte tanierikom. Nechajte lúhovať 10 
minút a potom preceďte. Vlažný odvar 
kloktajte viackrát denne. Pripravujte si 
ho vždy čerstvý.

Pozor – neprežeňte to. Bylinky sú 
výborným pomocníkom pri rôznych 
ochoreniach, užívať by sme ich však 
mali s rozumom, pretože u každého 
môžu mať iné účinky a aj ich dlhodobé 
užívanie nám môže namiesto očakáva-
nej pomoci skôr uškodiť.

Šalvia lekárska

» ren
Šalvia lekárska. 

autor foto ketrin_markovicova pixabay

APRÍL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Hugo

2.  Zita

3.  Richard

4.  Izidor

5.  Miroslava

6.  Irena

7.  Zoltán

8.  Albert

9. Milena

10. Igor

11.  Július

12.  Estera

13.  Aleš

14.  Justina

15.  Fedor

16.  Dana, Danica

17.  Rudolf, 

 Rudolfa

18.  Valér

19.  Jela
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VŠETKO PRE VÁŠ CHOVVŠETKO PRE VÁŠ CHOV

PALEŠOVO NÁMESTIE 34, SPIŠSKÉ PODHRADIE, 053 04

hobbykrmiva@gmail.com

@HobbyKrmiva

0917 182 362
0905 650 838 DOPRAVA 

ZDARMA 
NAD 50€

����������������������������������������������������������

Nájdete nás

��������������������������������
���������������������

������������������������

�����������
��������������
��������
���
�	��������������
����
���������
���
������������	���

�����������������������������

4
2
-1
2

 Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 6. apríla 2022
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MECHANIK
pletiarenských strojov

Mzda 6,20 – 7,00 € / hodina

Mesačná variabilná zložka 250€
Práca v 4-zmennej prevádzke

PLETIAR
operátor pletiarenských strojov
Mzda 5,60 – 5,90 € / hodina
Mesačná variabilná zložka 200€
Práca v 4-zmennej prevádzke

hr.slovakia@FALKE.com, 052/426 39 14, Mierová 1 Svit
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PRÁCA
V HOLANDSKU

PRACOVNÉ PONUKY:

PRACOVNÍCI
NA RÔZNE PRÁCE
V ZÁHRADNÍCTVE
(zber malín, jahôd, čerešní, 

sadenie jahodových sadeníc)

Nástupný termín:
od apríla po august

POMOCNÝ PRACOVNÍK V CESTNEJ
INFRAŠTRUKTÚRE/GROUND WORKER

Ideálny kandidát je prakticko-technický typ, prax je vyhodou

Ubytovanie, preprava do práce, zdravotné poistenie zabezpečené.

14,32 €/h
BRUTTO

Kontakt: +31 630 607 366, Jana van Doremaele (hovorí slovensky)
vandoremaele@vandoremaelepdh.nl,      /Jana van Doremaele

10,48 €/h
BRUTTO

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Popradsko

0905 338 878
0907 877 862

www.regionpress.sk
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POPRADSKO
petrekova@regionpress.sk

berithova@regionpress.sk Alena Berithová:  0907 877 862

Marcela Petreková:  0905 338 878

Pred troma týždňami sme sa obráti-
li s prosbou na našich klientov – spo-
ločnosti inzerujúce v týchto novinách 
-  aby spolu s nami prispeli na pomoc 
obetiam ruského vojenského útoku 
na Ukrajinu.

Inšpirovali sme sa porekadlom 
„babka k babce“ a ponúkli sme kaž-
dému inzerentovi 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 kaž-
dej faktúry, pri ktorej sa klient rozho-
dol pomôcť.

Sme radi, že táto akcia si našla svo-
ju odozvu a aj tento týždeň sme vďa-
ka dobrosrdečnosti našich klientov 
mohli prispieť ukrajinskému Červené-

mu krížu sumou ďalších 384 eur.
Žiaľ, situácia na Ukrajine sa stále 

nezlepšuje a obetí ruského útoku, aj     
z rád civilistov pribúda. Stále preto 
pokračujeme v akcii „euro k euru“ 
a prosíme každého klienta, aby sa k 
nám aspoň takto symbolicky pripojil.

Opätovne prosíme aj Vás, milí či-
tatelia, aby ste v týchto náročných 
časoch boli súdržní a podporili ko-
munity, v ktorých žijete – nákupmi                    
a objednávkami služieb od tých, čo sú 
Vám najbližšie a umožnili im pomá-
hať aj ďalej. Naša súdržnosť je naša 
najväčšia sila.

Všetkým úprimne ďakujeme.

» Tím REGIONPRESS

EURO k EURU pre Ukrajinu

Objednávky na:

www.medikaexpert.sk alebo na tel.: 0904 552 345

,6035  s DPH
EUR

,9724  s DPH
EUR ,2010  s DPH

EUR

KOLAGÉN S KYSELINOU
HYALURÓNOVOU

Krása a mladosť

Balíček
IMUNITA

VITAMÍN C a ZINOK
za zvýhodnenú cenu:

Jódové
tabletky
150 mcg
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5% 
CBD olej

10% 
CBD olej

20% 
CBD olej

6% 
CBD olej

3% 
CBD olej

45,90EUR 63,00EUR 20,90EUR
34,80 EUR 17,30EUR

28,80 EUR
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