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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 1630905 508 163

DOVEZIEME
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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
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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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 alebo 
 možnosť autobusovej dopravy
  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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PEKNÁ STRECHA

NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

Okamžitý výkup

tel. 0905 924 303tel. 0905 924 303

Kúpime ornú pôdu
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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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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

DUB
MATNÝ

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

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

NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

NÁTERY 
STRIECH
OPRAVA 
KOMÍNOV

mobil: 

0940 973 777

Za prijateľnú 
cenu
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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Volajte 0905 638 627   www.LCU.sk

! OCHRANA pred BANKAMI, pred PODVODMI 

aj DRAŽBAMI, aj na SÚDE !
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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
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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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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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„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

28. mája 1999  
v Miláne po 22 rokoch reštaurácie bolo sprístupnené majstrovské 
dielo Leonarda da Vinci Posledná večera  

Výročia a udalosti

www.regionpress.sk
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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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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

 Výstavba domov na kľúč
 Murárske práce
 Kladenie dlažby
 Rekonštrukcie
 Zatepľovacie práce
 Búracie práce
 Montáž sadrokartónu
 Pokrývačské práce
 Tesárske práce
 Výkopové a zemné práce

ZLATO, STRIEBRO, PLATINAZLATO, STRIEBRO, PLATINA

Otvorte si zlatý Otvorte si zlatý 

a strieborný sporiaci účet a strieborný sporiaci účet 
za najlepšie nákupné za najlepšie nákupné 
a odkupné cenya odkupné ceny

0918 536 3190918 536 319
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V modelovom rade Sportage má svoj debut úplne nová Kia Sportage
Plug-in hybrid. Model navrhnutý na rozprúdenie tvojich pohybov 
a dobitie kreatívneho paliva. Kombinuje elegantný, robustný 
a moderný exteriér s mimoriadnou efektivitou jazdy, ktorá strieda 
elektrický a hybridný pohon. Keď budeš v pohybe, čoskoro zistíš, 
že tvoja výrazná a odvážna identita je na správnom mieste.

Motor Group Poprad, spol. s r.o.

Partizánska 3800
058 01 Poprad
+421 52 787 92 30
www.motorgroup.sk

Kombinovaná spotreba paliva 4,9-6,9 l/100 km, emisie CO2: 125-156 g/km / WLTP. Obrázok je ilustračný.

Pripoj sa k novému
zdroju inšpirácie.
Nová Kia Sportage. 
Dostupná aj vo verzii Plug-in hybrid.
Navštívte Kia POPRAD.
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3. júna 1989  
čínska vláda rozhodla o vyslaní armády na potlačenie študentských 
protestov na pekinskom námestí Tchien-an-men kuang-čchang 

Výročia a udalosti

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

Výročia a udalosti
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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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 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

Dojčenie predstavuje pre bábätko 
najlepší štart do života. Má mnohé 
zdravotné benefity pre matku i dieťa 
a prispieva tiež k budovaniu ich puta. 
Nezabudnite však na to, že ak dojčíte, 
mali by ste si dávať pozor na užívanie 
liekov.

Lieky a dojčenie sa automaticky ne-
vylučujú. Závisí to od toho, o aký liek ide, 
ako dlho ho máte užívať, či potrebujete 
užívať viacero liekov súčasne a podobne. 
Niektoré liečivá do materského mlieka 
nepreniknú, iné preniknú len v množ-
stve, ktoré je pre bábätko neškodné, ale 
niektoré by mu mohli uškodiť. Preto je 
liečbu potrebné vždy konzultovať s le-
károm. „Ak je pri vašej diagnóze taká 
možnosť, predpíše vám liek, ktorý mô-
žete užívať aj počas dojčenia. Ak máte 
vážnu diagnózu, pri ktorej taký liek nee-
xistuje, budete musieť dojčenie prerušiť,“ 
objasňujú odborníci zo Štátneho ústavu 
pre kontrolu liečiv. Zároveň upozorňujú, 
že niektoré lieky môžu tiež vplývať na 
tvorbu materského mlieka. „Na zníženie 
jeho tvorby vplývajú napríklad lieky s 
obsahom estrogénu, preto sa dojčiacim 
ženám neodporúča takzvaná kombino-
vaná antikoncepcia,“ zdôrazňujú.

Poraďte sa s lekárnikom - V prípa-
de voľnopredajných liekov vám poradí 
lekárnik a túto informáciu nájdete tiež v 
takzvanom príbalovom letáku. „Na bež-

né problémy, akými sú horúčka či bolesť 
hlavy, je dostupných množstvo liekov, 
ktoré sú bezpečné aj počas dojčenia,“ 
hovoria odborníci a dodávajú, že vyhnúť 
by ste sa mali kombinovaniu viacerých 
liekov, a to aj keď sú jednotlivo označené 
ako vhodné pri dojčení.

Očkovanie konzultujte s ošetru-
júcim lekárom - Pokiaľ ide o vakcíny, 
dojčiace ženy sa podľa odborníkov môžu 
očkovať, a to aj proti COVID-19. Očkova-
nie je však podľa nich vhodné vopred 
konzultovať s ošetrujúcim lekárom.

Pozor na nebezpečné mýty - S doj-
čením a liekmi sa spája niekoľko ne-
bezpečných mýtov. Medzi najznámejšie 
patrí užívanie domperidónu na podporu 
materského mlieka. „Toto liečivo určené 
na liečbu nevoľnosti naozaj tvorbu ma-
terského mlieka zvyšuje, avšak môže u 
dojčeného dieťaťa spôsobiť neželané ved-
ľajšie účinky postihujúce srdce. Takisto je 
užívanie rizikové pre matku, keďže uží-
vanie nadmerných dávok môže aj u zdra-
vých žien spôsobiť nepravidelný srdcový 
rytmus,“ varujú odborníci.

Ako pri každom užívaní liekov, aj v 
prípade, že dojčíte, by ste sa mali riadiť 
pokynmi lekára a lekárnika a čerpať in-
formácie z overených zdrojov.

Informácie poskytol 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Dojčenie a užívanie liekov 
– na čo si dať pozor?

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto Bergadder 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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WABI SABI
KÚZLO 
NEDOKONALOSTI

Kompletný prehľad akcií a výpredajov nájdete na  www.mirad.sk   |   Bardejovská 23, Prešov

Vaňa EVIA 
VÝPREDAJ

Filozofiou wabi-sabi 
je oslava nedokonalosti

Namiesto zamerania sa iba na pohodlie pridáva vrstvu nedokonalosti pre ešte o niečo viac 
upokojujúcu atmosféru. Často sa ľudia zaujímajú o farby a zabúdajú na materiály. Prírodné 
materiály vytvárajú atmosféru pokory a skromnosti. Použite súčasné dokonalé napodobeniny 
podláh v drevodekore či kameňa, ktoré sú teplé, vodeodolné a nenáročné na údržbu.

170x100 pravá + nohy ku vani 
+ čelný panel k vani EVIA 
cena za komplet 
ZĽAVA 75%

Zrkadlo 
v bielom matnom ráme

79 € 

66x86 cm 

Zrkadlo  
3D LEDGRAPHIT

139 € 

60x80 cm 

128 € 
603,84 €

ZÁVESNÝ KLOZET 
COMFORT
sedacia výška o 6 cm vyššia
vhodný pre starších,  
imobilných,  
resp. vyššie postavy

VÝPREDAJ

Umývadlová misa  
ROUND THE GAP ROCA
AKCIA
39 cm

Umývadlová misa   
THE GAP SQUARE ROCA 
AKCIA
39x37 cm

Umývadlová misa THE 
GAP SQUARE ROCA  
AKCIA
42x39 cm  
s arm.doskou

89,90 € 89,90  € 89,90 € 

VITRA GEO NEW  
umývadlová misa oval 
AKCIA
54,5x40 cm

99 € 
Umývadlová batéria  
bez ovládania  
LAUFEN CURVE PLUS
VÝPREDAJ

299 € 
1 702,32 €

Nábytkové umývadlo 
LAUFEN PALOMBA
100x48 cm
s otvorom na batériu 
+ skrinka pod umývadlo

VÝPREDAJ

199,80 € 
790,90 €

99 € 
221,88 €

Vaňová nástenná batéria 
RAVAK PURI
AKCIA

149 € 
186 €

Kompletný prehľad akcií a výpredajov nájdete na  www.mirad.sk   |   Hraničná 5300, Poprad
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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 MÁJOVÉ ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 31. 5. 2022

  5500%%
až do
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E-mail: bratislavsko@regionpress.sk

V týchto dňoch mnohí z nás zare-
gistrovali žltý povlak na autách, 
okenných parapetoch či okrajoch 
mlák. Netreba sa však ničoho obá-
vať - patrí to k prebiehajúcej peľo-
vej sezóne, upokojuje RNDr. Janka 
Lafférsová z Oddelenia lekárskej 
mikrobiológie Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom 
v Banskej Bystrici, ktorý koordinuje 
celoslovenskú Peľovú informačnú 
službu.

Tento peľ pochádza do značnej 
miery z kvitnúcich ihličnanov z čeľade 
borovicovitých, ktorých peľové zrnká 
majú väčšie rozmery. Stačí aj mierny 
vánok a z okolitých stromov sa peľ 
uvoľní vo viditeľných mrakoch. Pri sil-
nejšom vetre je k nám peľ prinášaný na 
veľké vzdialenosti aj z iných lokalít. Vy-
soké koncentrácie peľu ihličnanov, 
buka, duba a miestami hrabu, teda 
druhov, ktoré majú veľké peľové zrná, 
prispeli k tvorbe žltých povlakov na 
autách, okenných parapetoch, či okra-
joch mlák. „Vysoké koncentrácie peľu 
týchto druhov v ovzduší súvisia jednak 
so semennými rokmi – tieto stromy 
majú zvýšené obdobie kvitnutia v troj- 
alebo päťročných intervaloch, kedy sa 
produkcia peľu niekoľkonásobne na-
výši - a tiež s veternými dňami, počas 
ktorých dochádza k transportu peľu 
na veľké vzdialenosti,“ hovorí RNDr. 
Janka Lafférsová. Rok 2022 sa oproti 

predchádzajúcim nesie od začiatku v 
znamení vyšších koncentrácií peľu a 
dlhšej peľovej sezóny, čo sa prejavilo aj 
u najsilnejších prvých jarných alergé-
nov - liesky, jelše a brezy.

Ak patríte medzi alergikov, alebo 
vás zaujíma množstvo peľu v ovzduší z 
iných dôvodov, sledujte pravidelné pe-
ľové spravodajstvo, ktoré zabezpečuje 
šesť monitorovacích staníc v Bratislave, 
Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Tr-
nave a Žiline, pracujúcich pod gesciou 
verejného zdravotníctva.

Ďalšie informácie o koncentrácii 
alergénov, ako aj podrobné a pravi-
delne aktualizované informácie o kon-
centrácii jednotlivých alergénov v re-
giónoch Slovenska, a tiež prognózy na 
najbližšie obdobie, nájdete na weboch 
www.uvzsr.sk a www.vzbb.sk.

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR 

a regionálne úrady verejného 
zdravotníctva

Kde sa vzal žltý povlak na autách?

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto zdenet pixabay
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Páči sa mi

POPRADSKO.SK
na facebooku

- nové inzeráty, 

www.regionpress.sk

» Kúpim starý traktor aj po-
kazený 0905675749

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

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    

ZDRAVIE / BÝVANIE, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
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Malé množstvo UV žiarenia je pre 
ľudí prospešné, nevyhnutné pre 
tvorbu vitamínu D a dôležité pre 
normálny vývoj kostí a ostatné 
biologické pochody v našom tele. 
Podľa WHO však pre väčšinu popu-
lácie stačí niekoľko minút priame-
ho slnečného svetla dopadajúceho 
denne na ruky a tvár na to, aby sa 
v organizme vytvorilo dostatočné 
množstvo vitamínu D.

Pre prirodzené doplnenie vitamínu 
D úplne stačí aj relatívne krátky pobyt 
na slnku:
- Ľuďom so svetlou pokožkou, ktorá 
sa rýchlo spáli, pobyt na slnku 10 – 
max. 20 minút bez ochranných pros-
triedkov v čase pred 10. hodinou dopo-
ludnia alebo popoludní po 16. hodine.
- Ľuďom so svetlohnedou a tmavšou 
pokožkou postačí pobyt na slnku 10 – 
20 minút bez ochranných prostriedkov 
v čase pred 11. hodinou dopoludnia ale-
bo popoludní po 15. hodine.

Už takéto krátke vystavenie sa sl-
nečným lúčom niekoľkokrát týždenne 
postačuje na to, aby si vaše telo doká-
zalo vytvoriť potrebné množstvo vita-
mínu D.

Na potrebu ochrany pred slneč-

ným žiarením upozorňujú odborníci v 
súvislosti s rizikom vzniku melanómu, 
ktorý patrí k najzhubnejším a najzáker-
nejším nádorom.

V štatistikách Svetového fondu na 
výskum rakoviny, ktoré sledujú globál-
nu úmrtnosť na melanóm, Slovensko 
za rok 2020 figuruje na nepriaznivom 
4. mieste.

K najčastejším rizikovým fakto-
rom pritom patrí ultrafialové žiarenie, 
materské znamienka (névy), svetlá far-
ba pokožky, blond alebo ryšavé vlasy, 
prekonanie iných kožných nádorov 
ako melanóm, výskyt melanómu u prí-
buzných, ako aj sklon k spáleniu sa na-
miesto opálenia, či silné spálenie kože 
v minulosti.

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR

Opatrnosť vás o vitamín D neukráti

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto JillWellington pixabay
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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

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

Výročia a udalosti
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Komplet-Poprad

0915 966 912         info@obklad.sk

Komplet-Poprad, s.r.o.

Ul. Teplická 3862  ¦  Poprad

(Areál Stavomontáži oproti Hagard Hal, Schüle Slovakia)

Po-Pia  800 / 1700   ¦   So  800 / 1200

www.obklad.sk

DESIGN,
KTORÝ OSLOVÍ

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

OBKLADY 
OBKLADY && DLAŽBY

 DLAŽBY

SANITA
SANITA

viac ako 12 rokov skúseností

Široký 

sortiment 

rôznych 

značiek
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Popradsko

0905 338 878
0907 877 862

BÝVANIE, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
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 Zámočník
 Zvárač

Záujemcovia nás môžu kontaktovať 
na tel. čísle: 0911 212 068, e-mail: pam@tpreal.sk

Benefity
 zabezpečíme zvýšenie odbornosti pracovníkov, ktorí sa úspešne 
 uplatnia v spoločnosti
	v prípade potreby vieme zabezpečiť ubytovanie v blízkosti 
 areálu firmy
	poskytujeme teplú stravu vo vlastnej kuchyni
	v rámci benefitu pri nástupe poskytnúť bez úročnú pôžičku 
 cca 500-1000 eur

TP real s.r.o. Švábovce, výrobca 
technologických celkov z ocele 
a stredne ťažkých oceľových konštrukcií 

príjme do zamestnania:
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www.regionpress.sk 30. mája 2003
Peklo vo Svätom Jure – policajný zásah 
voči účastníkom hudobného festivalu

Výročia a udalosti
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www.virivkyonline.sk

0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku

3
7
-0
9
1

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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CESTOVNÁ

KANCELÁRIA
�������������������
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CKDAKA.SK
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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


