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POPRADSKO
KEŽMARSKO

Č. 18 / 6. MÁJ 2022 / 26. ROČNÍK

Tel.: 0905 924 303

Obchodné priestory 

na prenájom, 

prízemie, veľký 

výklad, vhodné pre 

obchod, služby, 

lekárstvo a pod.
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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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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 (práca vhodná aj pre ženy)
  Strihač- lisár
  Zvárač
Základná hodinová mzda pri nástupe sa pohybuje v rozmedzí 
5,02 € - 6,00 € 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€ - 1400 € 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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ELEKTRO

www.elektroalica.sk

Popradská 80, 064 01 Stará Ľubovňa

TRADIČNÝ 

PREDAJCA 

ELEKTROINŠTALAČNÉHO 

MATERIÁLU

4
2
-3
9

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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PEKNÁ STRECHA

NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631
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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)

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, ...

NOVÝ ROMÁN LEI DLUGOŠOVEJ

NIE JE HRIECH 
AKO HRIECH
UŽ V PREDAJI

VO VŠETKÝCH 
KNÍHKUPECTVÁCH
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Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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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
430  €

LICENCIA NA PREDAJ 

A MONTAŽ
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Volajte 0905 638 627   www.LCU.sk

! OCHRANA pred BANKAMI, pred PODVODMI 

aj DRAŽBAMI, aj na SÚDE !

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

Druhá májová nedeľa patrí už 
tradične mamám, matkám, ma-
mulienkam, mamičkám. Tento 
sviatok je oslavou materstva, kto-
rý slávia ľudia po celom svete a 
zároveň je výbornou príležitosťou 
poďakovať mamičkám za všetko, 
čo pre nás robia.

Mama nás sprevádza po celý 
život. Je to ona, ktorá nás nosila pod 
srdcom, ktorá nás s láskou objala pri 
príchode na svet, prebdela nejednu 
noc pri našej postieľke, stála pri na-
šich prvých krôčikoch, pofúkala veľa 
boliestok, zovrela nás v náručí, keď 
nám bolo ťažko.

Mama je slovo, ktoré sme vyslo-
vili ako prvé. Je to ona, ktorá nás učí 
tajomstvám života. Teší sa z našich 
úspechov, slávi naše víťazstvá a po-
drží nás, keď prekonávame ťažké ži-
votné skúšky, krízy či neúspechy.

Mama stojí pri nás, aj keď stráca-
me pevnú pôdu pod nohami a stojí 
pri nás aj vtedy, keď zablúdime, aby 
nám pomohla nájsť opäť tú správnu 
cestu. Je to ona, ktorá nám dôveru-
je, keď nad nami už možno iní lámu 

palicu, ktorá nás miluje, aj keď všetci 
ostatní sa nám obrátili chrbtom.

Nezabudnime na Deň matiek a 
nájdime si čas porozprávať sa s našou 
mamou, navštíviť ju, zatelefonovať, 
alebo napísať pekný list, prípadne 
pohľadnicu, podarovať kvety či ne-
jakú milú drobnosť a vyjadriť našu 
vďaku.

Za seba by som nám, všetkým 
mamám, rada zaželala, aby sme 
na seba nemali prehnané nároky a 
nenakladali si na plecia viac, ako 
unesieme a podelili sa o povinnosti 
s ostatnými. Naše deti nás budú mi-
lovať, aj keď nebude doma vždy per-
fektne upratané, nebude na stole kaž-
dý deň teplá večera a bielizeň nebude 
v skrini uložená podľa 
šablóny. Budú nás mi-
lovať pre lásku, kto-
rú im dávame a pre 
prekrásne chvíle, 
ktoré spolu preží-
vame. Budú nás 
milovať pre našu 
jedinečnosť, pre 
to, aké sme.

Mama je len jedna

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Najčítan
ejšie

regioná
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noviny
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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, ...

 kvalitné plastové okná 
 hliníkové okná, dvere 
 HST posuvné systémy 
 zasklievané balkóny 
 bezpečnostné dvere 
 žalúzie, rolety 
 servis okien

KDE NÁS NÁJDETE: 
Námestie sv. Egídia 67, Poprad

PRÍĎTE SA PRESVEDČIŤ

        PLASTOVÉ 
                      OKNÁ

0903 625 039

 - 40% - 40%
CENOVÁ BOMBA!
CENOVÁ BOMBA!

UVÁDZACIE CENY
UVÁDZACIE CENY
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Moderný 4 izbový bungalov

REALIZÁTOR VAŠICH 
STAVEBNÝCH PROJEKTOV

4 miestnosti | 79,56 m2

119.000 € za holodom

0911 308 298
 www.sperostav.skSPERO - STAV, s.r.o.  Okružná 3, Spišská Belá
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ELEKTROINŠTALÁCIE  

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

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

SRDEČNE VÁS POZÝVAME

od 21. 4. 2022

Tel.: 0911 739 887
Dostojevského 4532/55

Bytový dom Slniečko  

e-mail zdrava.spajza.poprad@gmail.com
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G + G Autoslužby, s.r.o. | ul. Levočská 857, 058 01 Poprad
0905 386 819, 0918 724 021 | info@ggautosluzby.sk

Likvidujeme a odhlasujeme staré vozidláLikvidujeme a odhlasujeme staré vozidlá
Všetky formality na dopravnom inšpektoráte vybavíme za vásVšetky formality na dopravnom inšpektoráte vybavíme za vás

www.ggautosluzby.sk

STARÉ AUTOSTARÉ AUTO  nana
                  EKOLOGICKÉ SPRACOVANIEEKOLOGICKÉ SPRACOVANIE

Odovzdaj svojeOdovzdaj svoje

U nás dostanete aj darček
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Odťah vozidla do 50km Odťah vozidla do 50km ZDARMAZDARMA
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P O P R A D S K O
na facebooku

Staň sa fanúšikom
našej stránky a sleduj:
- nové inzeráty

- dôležité info
- tipy na voľný čas

- súťaže, ...
 priamo na našom FBPáči sa mi
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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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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

Hoci figovník evokuje skôr vôňu 
diaľav, dopestovať si jeho chutné 
sladké plody môžete aj na Sloven-
sku. Darí sa mu najmä v jeho južnej 
a juhozápadnej časti.

Figovník je rozložitý ker, ktorý 
dorastá do výšky 2 až 3 metre. Nie je 
náročný na pestovanie, ale je potreb-
né, aby ste mu našli slnečné miesto, 
dobre chránené pred vetrom – ideálna 
je južná strana domu. Odmení vás za 
to chutnými plodmi, ktoré dozrievajú 
postupne od augusta až do októbra, 
takže si na nich môžete pochutnávať 
takmer tri mesiace. To, že sú plody už 
vhodné na kontumáciu zistíte vďaka 
tomu, že pôjdu ľahko odlomiť a nebude 
z nich vytekať šťava v podobe mlieka. 
Korunu figovníka môžete tvarovať, pre-
tože rastlina znáša veľmi dobre rez. V 
zimnom období je vhodné chrániť jeho 
korene pred prípadným vymrznutím, 
napríklad nástielkou z čečiny. Ak by 
omrzli konáre, ale korene zostanú ne-
poškodené, vyženú na jar zo zeme nové 
výhonky.

Náš tip: 
Jeden z najotužilejších figovníkov, 

ktorý veľmi dobre odoláva chladu a v 

našich podmienkach prináša veľkú 
úrodu je Ficus carica – odroda Brown 
Turkey. Ide o samoopelivú odrodu s 
tmavými veľkými figami, fialovo-čier-
nej farby. dorastajúcu do výšky 3 metre 
a šírky 4,5 metra.

Pozor!
Pri manipulácii s figovníkom buďte 

opatrní, pretože v celej rastline sa na-
chádza biela tekutina, pripomínajúca 
mlieko - latex, ktorý môže spôsobiť 
podráždenie pokožky tela, očí alebo 
pier.

Zasaďte si figovník

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Ilustračné foto. zdroj foto simon pixabay

8. mája 1902  
výbuch sopky Pelée na karibskom ostrove Martinik; sopka úplne 
zničila mesto St. Pierre a zahynulo 28 000 ľudí  

Výročia a udalosti
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napríklad nástielkou z čečiny. Ak by 
omrzli konáre, ale korene zostanú ne-
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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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ROZLIČNÝ TOVAR 
OVOCIE - ZELENINA

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA

Kde nás nájdete: LUNIK
Bajkalská 18, Poprad
Po - Pia 8.30 - 17.00

          So 8.30 - 12.00

z našej 
ponuky 
vyberáme:

Cukrovinky

Živé a umelé 

kvety

Sviečky

Suveníry
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sieť 39
regionálnych

novín
www.regionpress.sk

0918 713 079
Teplická ulica 3979
058 01 Poprad - Veľká

»  predaj pneumatík

»  prezúvanie osobných 

 a nákladných vozidiel

»  geometria

»  diagnostika vozidiel

»  kompletný autoservis

»  údržba klimatizácie

»  príprava vozidiel na STK

» mobilný pneuservis

pneuautobest@gmail.com

2022/2023.
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051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

     

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ

A HLINÍKOVÉ
OKNÁ

SERVIS A OPRAVA OKIEN

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY

- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK 

- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV 

- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE 

- GARÁŽOVÉ BRÁNY

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com
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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
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8OD PRIOR · 1. MÁJA 19 · POPRAD · 0911 645 145NÁBYTOK

  ;EGNARO anep MAOF–YZAL ákcitsaleocsiv ;LEGRIA anep :yksod énhcrv

FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti; doporučený rošt – lamelový, pevný

Matrac ocenený 
cenou veľtrhu 

NÁBYTOK a BÝVANIE 

špecialny 
 

pre uvoľnenie platničiek

5  rokov5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENIE -40%

NATURA

PATRICIASARAH

airgel

NA SEDAČKY,
POSTELE

A MATRACE

    

 kg130
NOSNOSŤ

Tuhosť:

mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Výška:

21 cm
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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

PREČO SI NECHAŤ SPROSTREDKOVAŤ SLUŽBY FIRMOU LA CONTROL ?!
Šetríme Váš ČAS - Vaše “NERVY“   

Od nás nikto neodchádza sklamaný a s prázdnymi rukami

Vozidlo buď donesiete k nám, ale po dohode Vieme prísť po neho aj k Vám domov 
resp. do práce a vy nemusíte brať dovolenku a môžete využiť ČAS  zmysluplnejšie  

Ako jediný v okrese ku každej službe, ktorú si necháte sprostredkovať cez nás, dostanete okrem NAJLEPŠEJ ponuky 
“NAŠE“ pivko, vínko, energetický nápoj + veľa ďalších reklamných predmetov, ale napríklad aj poukážku na

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0903 819 390, alebo mailom jozef.lajos@centrum.sk

Emisnú kontrolu, Technickú kontrolu a Kontrolu Originality  ako poďakovanie za dôveru.

P O P R A D S K O
na facebooku

Staň sa fanúšikom
našej stránky a sleduj:
- nové inzeráty

- dôležité info
- tipy na voľný čas

- súťaže, ...
 priamo na našom FBPáči sa mi www.regionpress.sk
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Autoservis
Pneuservis
Diagnostika
Servisné prehliadky
Príprava pred EK a TK

0948 535 621
GRM-autoservis
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» Kúpim SIMSON, STELU, 
PIONIER, JAWA 350, aj die-
ly.0949505827

záhrada a zverinec
» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

rôzne/iné
» Kúpim hodinky OMEGA,-
bodaky, nem. helmy, staré 
vojenske pracky, strieborné 
a zlaté mince. 0907 166 358

Občianska
riadková
inzercia

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.

02 AUTO-MOTO / iné 

14 RÔZNE / iné    

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
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6.  Hermína

7.  Monika

8.  Ingrida
9.  Roland

10.  Viktória

11.  Blažena

12.  Pankrác

13.  Servác

14.  Bonifác

15.  Žofia, Sofia
16.  Svetozár

17.  Gizela, Aneta

18.  Viola

19.  Gertrúda

20.  Bernard

21.  Zina

22.  Júlia, Juliana
23.  Želmíra

24.  Ela

25.  Urban, Vivien

26.  Dušan

27.  Iveta

28.  Viliam

MÁJ

Trh nám ponúka nespočetné množ-
stvo syrov vynikajúcich chutí. Veď 
kto by už nepoznal francúzsky syr 
Camembert, holanskú Goudu, švaj-
čiarsky Emmental či najznámejšie 
talianske syry, akými sú Parmezán, 
Mozzarella či Gorgonzola. Sú syry, 
ktoré sa podávajú čerstvé, krátko 
po dokončení ich výroby, ale i také, 
ktoré zrejú niekoľko týždňov, me-
siacov dokonca aj rokov, kým sa do-
stanú na náš stôl.

Medzi čerstvé syry patria naprí-
klad tvarohy, cottage cheese, syr ri-
cotta či hrudkový syr. Tvrdé syry sú 
charakteristické tým, že musia zrieť 
najmenej 4 týždne a najviac 1 až 2 roky. 
Plesňové syry patria medzi zrejúce 
syry. Sú vyrobené z pasterizovaného 
mlieka, do ktorého sa pridávajú okrem 
kyslomliečnych kultúr i špeciálne 
ušľachtilé plesňové kultúry. Radíme 
sem syry s modrou alebo zelenou ples-
ňou vo vnútri, syry s bielou plesňou na 
povrchu ako aj syry dvojplesňové. Ďal-
šiu skupinu syrov tvoria tavené syry.

Správne skladovanie syrov
Aby sme zachovali kvalitu, chuť ale 

aj vôňu syra, mali by sme ho správne 
skladovať, a myslieť aj na to, že každý 
druh syra vyžaduje iné podmienky. 
Optimálna teplota pre uchovanie syrov 
je 8 až 12 °C. V bežných podmienkach 
je preto najlepšie skladovať ich v chlad-

ničke, pričom čerstvé mäkké syry skla-
dujte v najchladnejšej časti chladničky, 
tvrdšie môžete uložiť tam, kde je trochu 
vyššia teplota. Baliť by sme ich mali do 
papiera, ktorý im umožňuje dýchať. 
Použiť môžeme aj papierový obrúsok 
a ten následne vložiť do polouzatvore-
ného plastového vrecka. Plesňové syry 
sa odporúča skladovať v plastových ná-
dobách alebo pod pokrievkou zo skla, 
aby sme zabránili rozšíreniu plesne na 
iné potraviny. Pri dlhšom skladovaní 
syrov je dobré ich po každom vybalení 
zabaliť do nového obalu. Odborníci ne-
odporúčajú syry uchovávať v mraznič-
ke, pretože dochádza k narušeniu ich 
štruktúry, ale i zmene chute.

Viete správne skladovať syry?

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Ilustračné foto. zdroj foto VMonte13 pixabay

INZERUJTE U NÁS
od BRATISLAVY

po HUMENNÉ

Najèítanejšie regionálne noviny

Najväèšia distribúcia

Grafika v cene inzerátu

petrekova@regionpress.sk

0905 338 878
petrekova@regionpress.sk

0905 338 878

www.regionpress.sk
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
0905 338 878
0907 877 862
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ROĽNÍCKE DRUŽSTVO 

  ošetrovateľ HD - krmič, nadúrač
 hrubá mzda 800 €

  ošetrovateľ HD - dojič
 hrubá mzda 1000€

prijme zamestnancov 

na pozície:

kontakt: rdhybe@zoznam.sk  0911 11 62 43

HYBE

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

6
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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

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

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

3
7
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www.regionpress.sk

12. mája 1937
korunovácia britského kráľa Juraja VI. vo 
Westminsterskom opátstve 

Výročia a udalosti

7. mája 1999 
v rámci vojny v Kosove lietadlá NATO bombardovali omylom čínsku 
ambasádu v Belehrade 

Výročia a udalosti
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 15. 5. 2022

  5500%%
až do
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Ako sme už informovali na strán-
kach našich novín, do platnosti 
vstúpila v uplynulých dňoch novela 
zákona o sociálnom poistení, kto-
rá prináša viaceré dôležité zmeny. 
Tentokrát sa podrobnejšie venuje-
me ďalším z nich.

Zmeny pri úhrade 
a vyplácaní dávok

Novela sociálneho poistenia upra-
vuje aj obdobia, ktoré sa hodnotia na 
vznik nároku na materské, dôchodko-
vé dávky a dávku v nezamestnanosti. 
Po novom sa už nebudú zamestnanco-
vi započítavať obdobia, v ktorých ne-
mal vymeriavací základ. Pri posúdení 
nároku na dávku bude rozhodujúci 
reálny príjem, a teda to, či takýto za-
mestnanec má vymeriavací základ z 
ktorého sa platilo poistné.

Súčasťou úpravy sú aj zmeny pou-
kazovania (vyplácania) dávok. Krátko-
dobé dávky sociálneho poistenia (ne-
mocenské dávky, krátkodobé úrazové 
dávky, dávku garančného poistenia a 
dávku v nezamestnanosti) bude možné 
vyplácať aj na iný účet v banke, alebo v 
pobočke zahraničnej banky ako je účet 
prijímateľa, alebo jeho manžela/man-
želky. Každý žiadateľ si tak bude môcť 
určiť ľubovoľný účet a jednoducho ho 
zapísať do žiadosti, pričom nebude po-
trebný súhlas majiteľa takéhoto účtu.

Zosúladenie 
československých dôchodkov

Zmena sa týka poistencov, ktorí získa-
li pred 1. januárom 1993 tzv. českosloven-
ské obdobie dôchodkového poistenia, za 
ktoré mali získať dôchodok z Českej re-
publiky. V praxi však vznikali prípady, 
kedy nárok na dôchodok takémuto po-
istencovi v Českej republike nevznikol 
(vzhľadom na prísnejšie podmienky ná-
roku ako v Slovenskej republike). Takýto 
poistenec teda dostával iba čiastkový 
dôchodok od Slovenskej republiky. Na 
základe novej právnej úpravy sa až do 
vzniku nároku na dôchodok z Českej 
republiky bude výška dôchodku zo Slo-
venskej republiky vypočítavať aj z čes-
koslovenského obdobia dôchodkového 
poistenia, za ktoré by inak vznikol nárok 
na dôchodok z Českej republiky. Práv-
na úprava sa bude týkať poberateľov 
starobných, predčasných starobných aj 
invalidných dôchodkov.

Novela sociálneho poistenia 
prináša novinky

» ren

Ilustračné foto. zdroj foto martaposemuckel pixabay

E-mail: bratislavsko@regionpress.sk
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 

• máme stále ponuky aj pre mužov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

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

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
2
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