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Markušovská cesta 8A
052 01 Sp. Nová Ves

mobil  : 0915 988 610
e-mail :mbm@mbmnabytok.sk 

www.mbmnabytok.skM.B.M
Tradièný predajca

slovenského nábytku

Z¾avy až do výšky -35%
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0904 121 559 | www.tulis.sk KLTPs.r.o.

KLAMPIARS T VO

KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky, 

zatrávnené plochy 

pre inžinierske siete, 

elektrika-voda-plyn

0902 348 974
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PEKNÁ STRECHA

NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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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 SIMSON,STELU,-
PIONIER,JAWA 350, aj die-
ly.0949505827

»Kúpim haki lešenie. tel 
0908 532 682

»Kúpim odznaky po voja-
koch, partizánoch, hasičoch 
0907910755

»Sympaticky 38 ročný muž 
hľadá priateľku na vážny 
vzťah 0902764612

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    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

16 ZOZNAMKA    

„Nikdy nesadaj do loďky bez dna!“ 
Keď som si po prvýkrát prečítala 
túto vetu, javila sa mi ako celkom 
praktická rada do života. Priro-
dzene, nie v tom pravom zmysle 
slova, veď kto by už nasadal do 
lode, ktorej chýba dno? Čím dlh-
šie som však nad ňou premýšľala, 
tým viac som si uvedomovala, že 
v živote nie je vôbec jednoduché, 
dokonca si dovolím tvrdiť, že je 
priam nemožné sa touto radou 
riadiť.

Áno, prirodzene, ak by sme si 
predstavili skutočnú loďku, ktorej 
dno si pred nástupom na jej palubu 
môžeme dôkladne skontrolovať, tak 
by to bolo veľmi jednoduché a reálne. 
Ale ako skontrolovať tú pomyselnú 
loď, ktorou sa plavíme po vlnách ži-
vota? Ako nadobudnúť istotu, že nás 
bezpečne dopraví tam, kam potrebu-
jeme?

Myslím si, že v reálnom živote sa 
nedá hrať na istotu. Aj keď budeme 
nanajvýš opatrní, aj keď zvážime 
všetky možné okolnosti, aj keď budú 
všetky indície smerovať k tomu, že 
práve táto loď má to správne dno a 

je preto tá pravá, ktorá nás bezpečne 
dopraví k vytúženému cieľu, nemá-
me záruku, že to tak skutočne bude. 
Život je totiž nevyspytateľný a do 
cesty nám kladie rozličné prekážky, 
či už v podobe búrok, ktoré nás môžu 
zmiesť z paluby, alebo útesov, o ktoré 
sa môže poškodiť či rozbiť aj to zdan-
livo najpevnejšie dno. Čo s tým?

Áno, súhlasím, že by možno bolo 
príjemnejšie, keby sme vopred vede-
li, ktorá z lodí kotviacich v prístave 
je tá pravá, ale nebola by to len jed-
na veľká nuda? Hoci patrím k ľuďom 
nanajvýš opatrným a v živote sa 
vždy snažím dobre zvážiť všetky pre 
i proti, radšej, ako zostať trčať kdesi 
v čakárni, volím plavbu. S pribúda-
júcimi životnými skúsenosťami už 
viem, že preplávať ži-
votom bez škrabancov 
nie je možné. Takmer 
vždy si však môžeme 
oprášiť odreté kole-
ná a nájsť spôsob, 
ako ísť ďalej.

Nestrávme celý život v čakárni

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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ŠTRKY PIESKY

AAUTOODOOPRAAVA

vozíka | žaby | žehličky | miešačky
plošina NISSAN CABSTAR 16m 4x4

požičovňa

AAUTOODO

p

A

FIRMA: MAXITRADE s.r.o.

NISSAN C

0911 94444 287
Taatranskáá 126, 0053 11 Smižany
AAREÁL POOĽNOHOSSPODÁRRSKEHO 

DRUŽSSTVA

  

   
 
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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Počas uplynulých dní už viacero krajín 
zaznamenalo potvrdené aj podozrivé 
prípady opičích kiahní. Prvé prípady 
boli zaznamenané vo Veľkej Británii a 
predpokladá sa, že išlo o importovanú 
infekciu z Afriky.

Európa - a to vrátane Slovenska - nie 
je endemickou oblasťou výskytu opi-
čích kiahní. V dobe širokých možností 
cestovania a vzhľadom na aktuálny výskyt 
ochorenia mimo doteraz známych ende-
mických oblastí však nie je možné podľa 
odborníkov vylúčiť, že by mohol byť zazna-
menaný importovaný prípad ochorenia aj 
u nás. Rozsiahle epidémie však nepredpo-
kladajú. „Úrad verejného zdravotníctva SR 
dôkladne monitoruje situáciu vo výskyte 
opičích kiahní v Európe a je v kontakte s 
európskymi štátmi prostredníctvom eu-
rópskeho systému včasného varovania 
a reakcie EWRS,“ uvádza úrad na svojej 
webovej stránke a objasňuje, že opičie 
kiahne nie sú nové ochorenie, no prípady 
tohto ochorenia mimo endemických úze-
mí Afriky vyvolávajú odborný záujem. V 
nasledujúcich dňoch budú preto prebiehať 
odborné diskusie na medzinárodnej úrov-
ni o pôvode, možnostiach šírenia vírusu a 
vhodnej forme prevencie. Odborníci v tejto 
súvislosti upozorňujú, že informácie o tom-
to ochorení sa preto môžu v nasledujúcom 
období upraviť, spresniť, či korigovať.

Opičie kiahne sú vírusové, zoono-

tické ochorenie a za štandardnú cestu 
šírenia infekcie medzi ľuďmi sa považuje 
prenos prostredníctvom kvapôčok – víru-
som obohatených slín a výlučkov z dýcha-
cích ciest, ktoré môžu infikovať sliznice 
očí, nosa a hrdla a to: kontaktom s léziami 
opičích kiahní alebo telesnými tekutina-
mi, respektíve preniknutím vírusu cez (aj 
voľným okom neviditeľné) ranky na koži, a 
k prenosu môže dochádzať aj kontaktom s 
predmetmi alebo bielizňou kontaminova-
nou materiálom z lézií opičích kiahní.

Symptómy - prejavy ochorenia - Inku-
bačný čas je obvykle 6 až 16 dní, ale môže 
kolísať od 5 až do 21 dní, pričom medzi 
prvé príznaky patria: zvýšená telesná tep-
lota, horúčka, bolesť hlavy, bolesti svalov, 
bolesť chrbta, opuch lymfatických uzlín, 
zimnica, únava až vyčerpanie. „Infikované 
osoby pociťujú najskôr príznaky podobné 
chrípke - horúčku, únavu, bolesti svalov, 
zimnicu - ako aj opuch lymfatických uzlín. 
Obvykle v priebehu 1 až 5 dní od nástupu 
horúčky sa objavuje už aj typická vyrážka. 
Výsev častokrát začína na tvári a následne 
sa rozširuje na iné časti tela vrátane dlaní, 
nôh a genitálnej oblasti.

Liečba je symptomatická, vakcína 
proti ochoreniu nie je bežne dostupná.

Informácie poskytla 
Sekcia epidemiológie a pripravenosti 

na pandémie a Odbor komunikácie 
Úradu verejného zdravotníctva SR 

Prípady opičích kiahní 
v európskom regióne

» ren
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova: eternitových

plechových   
plochých        

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!

ý

33
rokov
na trhu
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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

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

kčnosť a stav jednotlivých orgánov
ov  Vášho ochorenia

   bolestí, alergií, skrytých chorôb

t zorodých organizmov
kamžite rieši zdravotné problémy,

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA VÝHODNÉ CENY
ww
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www.zrubovyprofil.sk
TATRANSKÝ PROFIL, 

ZRUBOVÝ OBKLAD, 

DLÁŽKOVICA, TERASOV-

KA, LIŠTY A ÚCHYTKY

DREVENÉ 
OBKLADY
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0905 508 163

DOVEZIEME
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LETANOVCE  

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj denne 
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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KURENÁR

POTRUBÁR

PONUKA PRÁCE NA SLOVENSKU

0903 770 810 / hanzalova@vikra.sk

www.pracahned.eu

Automobilka Jaguár hľadá aj teba, 

tak neváhaj a zamestnaj sa.

Ubytovanie, doprava a nadštandardný plat ťa čaká. 

0908 961 969  0917 839 697  0948 002 048  0917 465 632
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Kvalifikovane zabezpečíme:
montáž, demontáž, vysprávka
AJ SERVIS OKIEN PERFECTHERM

3-sklo
3-tesnenie

NOVINKA

plastové vchodové dvere
interiérové žalúzie
siete proti hmyzu
vertikálne žalúzie
PVC a AL parapety
vonkajšie plastové rolety

žalúzie deň a noc

Ľuboslav Oľšavský

tel: 0905 963 297
olsi.okna@gmail.com

NOVINKA!

V PONUKE AJ

HLINÍKOVÉ OKNÁ

ZIMNÁ AKCIA

Siete proti hmyzu zdarma, 6-komorový
profil za cenu 5-komorového, dovoz okien
zdarma, trojsklo za cenu dvojskla

29. mája 1919
počas zatmenia Slnka Arthur Eddington po prvý-
krát testoval platnosť všeobecnej teórie relativity  

Výročia a udalosti 30. mája 2003
Peklo vo Svätom Jure – policajný zásah 
voči účastníkom hudobného festivalu

Výročia a udalosti

31. mája 1986
v Mexiku slávnostne otvorili 13. majstrov-
stvá sveta vo futbale 

Výročia a udalosti
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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Voľné termíny:

13.6. - 18.6., 20.6. - 25.6.,
26.6. - 1.7. 2022

* pre pracujúcich iba za 235 EUR/1 osoba a celý pobyt

Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk

Penzión ***Oravská horáreň, 
Oravský Podzámok, lokalita Zábava

www.oravskahoraren.sk

s plnou penziou a bohatým programom
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PRE PODANIE 
SI INZERáTU

VOLAjTE

0905 719 139
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CESTOVNÁ
KANCELÁRIA
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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


