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

KLAMPIARS T VO

  

  

  

  

  

na e-mailovú adresu: . 

052/71 27 225

STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. je výrobcom 
elektrických, kombinovaných a solárnych 
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Volajte 0905 638 627   www.LCU.sk

! OCHRANA pred BANKAMI, pred PODVODMI 
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LETANOVCE  

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj denne 
od  8. 00 - 16. 00 h.

Predaj 13-20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 

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

spissko.sk
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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 aj nepo-
jazdny nekompletný po-
núknite.0949505827

»Kúpim haki lešenie. tel 
0908 532 682

»Nový celo odpružený bicy-
kel 0915953729

»Mam na predaj nove ze-
miaky. Cena je 12eur/15 
kg. Dovoz zabezpeceny. 
0911894773
»Kúpim odznaky po voja-
koch, partizánoch, hasičoch 
0907910755

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    
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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

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
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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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lištovanie a utes. vaní

iné opravy (voda, odpad)

zapojenie práčky

priamo na odpad

RENOVÁCIA VANÍ

SMALTOM
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INZERCIA
0905 719 139
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20. júna 1976  
vo finále futbalových Majstrovstiev Európy v Belehrade zvíťazilo 
mužstvo Česko-Slovenska nad Nemeckom na pokutové kopy

Výročia a udalosti
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Inšpiruj svoje zmysly
Plne elektrická Kia EV6. 

 

Metis (Slovensko) spol. s r.o.

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

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

Dojazd bol stanovený podľa štandardizovaného postupu merania EÚ (WLTP) na základe batérie s výkonom 77,4 kWh, pohonu zadných kolies a 19" kolies.
Individuálny štýl jazdy a ďalšie faktory, ako napríklad rýchlosť, vonkajšia teplota, topografické podmienky a použitie zariadení/jednotiek,
ktoré spotrebúvajú elektrickú energiu, ovplyvňujú skutočný dojazd a prípadne ho môžu znížiť.
Na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania musí vozidlo EV6 používať 800 V nabíjačku elektrického vozidla, ktorá dodáva najmenej 250 kW elektrickej energie.
Skutočná rýchlosť nabíjania a doba nabíjania môžu byť ovplyvnené teplotou batérie a vonkajšími podmienkami prostredia.
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Z vlastnej skúsenosti viem, že rie-
šenie zložitých životných situácií 
prináša so sebou mnoho ťažkostí. 
V každom prípade je však potrebné 
zachovať si chladnú hlavu a nepod-
liehať emóciám, pretože zvyčajne 
nič nie je také zlé, ako sa javí.

Častokrát si to, čo sa okolo nás 
deje, príliš pripúšťame k telu a prob-
lémy, ktoré nám prišli do cesty, berieme 
veľmi vážne. Postupne v nás narastá 
napätie, dostaví sa smútok, hnev a ne-
zriedka aj pocit bezmocnosti. Pri hľa-
daní riešení, ako sa vymaniť z ťažkostí, 
do ktorých sme sa z rozličných príčin 
dostali, sa potom zvykneme zacykliť a 
nevieme nájsť cestu von.

Niekedy veľmi pomôže, ak sa nám 
podarí získať od problému odstup a 
pozrieť sa naň z iného uhla. Práve vďa-
ka tomu môžeme získať inú perspektí-
vu a vidieť veci, ktoré nám boli doteraz 
skryté. Kdesi som čítala, že je tiež účin-
né, ak si predstavíme, že náš problém je 
v skutočnosti problémom niekoho iné-

ho, a my sa stávame len radcom, ktorý 
sa musí zamyslieť nad tým, ako dotyč-
nému pomôcť či poradiť. Aj vďaka ta-
kémuto prístupu môžeme objaviť rieše-
nia, ktoré nám napokon pomôžu sa zo 
spletitej situácie čo najlepšie vymotať.

Ak si napriek všetkému nevieme 
poradiť, skúsme sa obrátiť na nieko-
ho, komu dôverujeme. Nezaintereso-
vaná osoba môže mať na celú vec cel-
kom iný pohľad, nepodlieha emóciám, 
má iné životné skúsenosti, a tak môže 
vidieť aj iné možnosti a východiská.

Albert Einstein povedal, že 
„uprostred ťažkostí leží príležitosť“, 
a tak by sme možno problé-
my nemali vnímať len v 
negatívnom zmysle, ale 
tiež ako príležitosť pre-
hodnotiť svoj doterajší 
život a zároveň ako 
šancu urobiť čosi pre 
jeho zmenu k lepšie-
mu.

Pozrieť sa na veci s nadhľadom

» Renáta Kopáčová, redaktorka

22. júna 1944  
začala sa operácia Bagration, ktorej výsledkom bolo zničenie zo-
skupenia nemeckých vojsk v Bielorusku.

Výročia a udalosti
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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

KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky, 

zatrávnené plochy 

pre inžinierske siete, 

elektrika-voda-plyn

0902 348 974
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Používame materiál nemeckej kvality

www.cisteniehrobovsaris.sk

Čistenie zámkovej dlažby a betónových plôch
Ponuka detských a urnových pomníkov 

0902 509 700

jednohrob
dvojhrob
maľba písma

60€
80€
0,80€/znak

Predaj a montáž svietnikov a váz

Vyčistenie
okolia hrobu,
impregnácia
a doprava

InZERCIA

0905 719 139
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Existuje veľa odrôd jahôd, ktorých 
väčšina rastie v oblastiach mierne-
ho pásma a líšia sa chuťou, veľkos-
ťou i obdobím plodenia. Dozrievajú 
podľa odrody od neskorej jari až do 
začiatku jesene alebo až po výskyt 
prvých mrazov.

Podľa MUDr.Šrankovej z Poradne 
zdravia Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva Bratislava, majú jaho-
dy nižší glykemický index ako mnoho 
iných druhov ovocia a sú vhodné aj 
pre diabetikov. Keďže obsahujú veľké 
množstvo vody (90%) a minimum ka-
lórií, dokážu rýchlo zasýtiť a navyše aj 
odvodniť naše telo. Povzbudzujú zdra-
vé trávenie, keďže sú bohaté na vlákni-
nu, ktorá pomáha udržiavať pravidelné 
pohyby čriev a tým aj osožia pri chud-
nutí. Jahody sú bohaté na množstvo ži-
vín: obsahujú najmä vitamíny skupiny 
B a vitamín C, ktorého obsah je porov-
nateľný s obsahom v citrusových plo-
doch a obsahujú aj veľa minerálov ako 
napríklad draslík a mangán. „Jahody 
sú i bohatým zdrojom polyfenolových 
rastlinných farbív, ktoré zabezpečujú 
ich červenú farbu a majú i antioxidač-
ný účinok“, hovorí odborníčka. Konzu-
movať možno nielen plody jahôd, ale v 
prípade lesných jahôd aj listy, z ktorých 
si môžeme pripraviť výborný čaj.

Skladovanie jahôd
Jahody sú citlivé na spôsob skla-

dovania a rýchlo podliehajú skaze. 
Najlepšie je ich skladovať neumyté 
v chladničke, kde vydržia 3 až 5 dní. 
Umývať jahody odporúčajú odborníci 
až tesne pred ich konzumáciou, pretože 
dlhším namáčaním vo vode sa rýchlej-
šie pokazia. Dlhšie skladovanie je mož-
né napríklad v mrazničke, kde vydržia 
aj niekoľko mesiacov.

Náš tip: Jahody je najlepšie konzu-
movať čerstvé, napríklad v ovocných či 
zeleninových šalátoch, alebo rôznych 
nápojoch, pretože pri tepelnej úprave 
dochádza k stratám mnohých cenných 
živín.

Pozor: pri konzumácii jahôd je veľmi 
dôležité dať si pozor na možnú alergiu, 
ktorá je pomerne bežná najmä u ma-
lých detí.

Informácie poskytol 
Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Bratislava

Doprajte si jahody, sú veľmi zdravé

» ren
zdroj foto congerdesign pixabay
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SpánkovéCentrum
REM

Spánkové centrum 
v Košiciach

Kde nás nájdete:

www.screm

Informácie a objednávky:

STAŇ SA NAŠIM KOLEGOM, ponúkame 
stabilnú prácu v POPRADE na pozícii

V prípade záujmu nás kontaktujte:

Mobil:  0918735710, 0918735724, pevná linka: 052/711 2455, 052/711 2128

resp. e-mailom: personal@tatravagonka.sk
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Náplňou práce je včasné a bezodkladné odstraňovanie elektrických porúch 

zariadení, strojov a budov,  starostlivosť o zverené zariadenia s dôrazom na ich 

bezporuchovú prevádzku, vykonávanie preventívnych kontrol strojov a zariadení 

v jedno a viaczmennej prevádzke.

Túto prácu môžeš vykonávať ak máš odborné vzdelanie elektro, prax v odbore 

a si samostatný elektrotechnik s § 22 Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Ponúkame:

  Príležitosť pracovať v spoločnosti, ktorá je v súčasnosti jedným z rozhodujúcich 

 lídrov na európskom trhu v oblasti strojárskej výroby

 Stabilný príjem, zaujímavé finančné ohodnotenie, bonus za dochádzku 

 až do 100€, prémie do 20% 

 Odmeny pri výročiach, dovolenkovú a vianočnú odmenu, príspevok na stravu, 

 detskú rekreáciu. 

 Bezplatnú lekársku starostlivosť, rekondičné pobyty.

 Bezplatné pracovné odevy, ich čistenie a opravu.

 Vstup do fitka GOLEM len za 2,61 €/mesačne, poukážky na regeneráciu 

 dvakrát ročne. 

 Firemné akcie a nákupné zľavy v regióne.

ELEKTRIKÁR
možná priemerná mesačná mzda 1100 € a viac
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24. júna 1942  
vyhladenie obce Ležáky nacistami

25. júna 1947  
prvé vydanie denníka Anny Frankovej

Výročia a udalosti21. júna 1990
bolo založené Slovenské hemofilické zdru-
ženie

Výročia a udalosti

23. júna 1955
v Prahe sa na Strahove začala 1. celoštát-
na spartakiáda

Výročia a udalosti
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STK JAKLOVCE
0915 444 777
Záhradná 683 bez čakania

na objednávku online
alebo na tel. čísle
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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 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 32
-0
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0944 113 140

AKCIA
DO 30. JÚNA

2022
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Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/07/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

Zavolajte zadarmo


