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Okamžitý výkup

tel. 0905 924 303tel. 0905 924 303

Kúpime ornú pôdu
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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
  príspevok na dopravu
  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)
  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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Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 41 130 domácností 

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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Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

29. jún 1945
Podkarpatská Rus bola anektovaná So-
vietskym zväzom

Výročia a udalosti
26. júna 1819
bol patentovaný bicykel

Výročia a udalosti
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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)
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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

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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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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SVIETIDLÁ

ELEKTROINŠTALAČNÝ
MATERIÁL

      www.elzar.sk

      0915 895 846

      elzar@elzar.sk

ELZAR, Kežmarok
Nižná brána 23 | bývalé kasárne 
Po-Pia  730-1200 / 1300-1600 | So  800-1200
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na výpomoc pri UPRATOVANÍ 
3 dievčatá, študentky, alebo mamičky 
na materskej alebo popri práci

Vyžadujeme dochvíľnosť a dosiahnutie úloh 
do úspešného ukončenia. Platové podmienky 
dohodou. Ak sú vám tieto vlastnosti 
blízke, kontaktujte ma e-mailom 
sikovnavcielka@gmail.com, 
alebo telefonicky v týždni 
od 8.00. do 15.00 hod. 
na tel. čísle 0911 971 329

Na letnú sezónu hľadáme šikovné ruky

na čiastočný úväzok alebo podla dohody.
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NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

NÁTERY 
STRIECH
OPRAVA 
KOMÍNOV

mobil: 

0940 973 777

Za prijateľnú 
cenu
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V uplynulých dňoch sme si pripo-
menuli Svetový deň darcov krvi. 
V nemocniciach sa táto vzácna 
tekutina, ktorá je po spracovaní 
považovaná za liek, používa ne-
pretržite a na Slovensku potrebuje 
za jednu hodinu transfúzny prí-
pravok v priemere 23 pacientov.

Vedeli ste, že jednotka transfúz-
nej krvi s objemom 450 ml môže 
zachrániť až tri ľudské životy a že 
na Slovensku sa každoročne spotre-
buje približne 180 000 transfúznych 
jednotiek červených krviniek? Obete 
úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci 
operácie, pacienti liečiaci sa na leu-
kémiu, nádorové ochorenia či ocho-
renia krvných buniek, tí všetci potre-
bujú krv.

Hoci medicína 21. storočia doká-
že úžasné veci, bez ľudskej krvi je 
jednoducho bezmocná a bez dobro-
voľných darcov krvi sa pri záchrane 
ľudských životov prosto nezaobíde a 
v časoch, keď sme my aj naši najbližší 
zdraví, si veľakrát možno ani neuve-
domujeme, ako je darcovstvo krvi pre 
nás všetkých nesmierne dôležité.

Kto však sú títo ľudia, ktorí nie 
sú ovenčení vavrínmi ani ospevo-
vaní ódami a napriek tomu sa poduj-
mú dobrovoľne darovať krv, aby vďa-
ka tomuto činu prispeli a pomohli 
zachrániť životy neznámych ľudí a 
prečo sa rozhodujú takto konať? Mys-
lím si, že sú to rozhodne ľudia veľ-
kého srdca, ľudia veľmi empatickí, 
schopní solidarity a spolupatričnosti, 
ktorí si možno ani nepripúšťajú, aké-
ho dobra sa vlastne dopúšťajú. 

Človeka udatného, človeka, kto-
rý vyniká ušľachtilou odvahou, 
ktorý vykonal veľký skutok či toho, 
ktorý je predmetom obdivu, zvykne-
me považovať za hrdinu. A hoci dob-
rovoľní darcovia krvi nepatria medzi 
tých, ktorých príbehy plnia stránky 
či dokonca titulky no-
vín a časopisov, som 
presvedčená o tom, 
že si náš obdiv sku-
točne zaslúžia a v 
mojich očiach roz-
hodne hrdinami 
sú.

Nenápadní hrdinovia

» Renáta Kopáčová, redaktorka

28. jún 1914  
Gavrilo Princip spáchal v Sarajeve atentát na Františka Ferdinanda, ná-
sledníka rakúsko-uhorského trónu a synovca cisára Františka Jozefa I.

Výročia a udalosti

AUTODOPRAVA
,,NÁKLADNÉ TAXI“

DODÁVKOVÝM VOZIDLOM
,

0907 409 854  0949 828 165

ODVOZ - DOVOZ PODLA VAŠICH POTRIEB
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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

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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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

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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0948 081 256
KONTAKT:
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ENOSTI16

vonkajšie/vnútorné

ŽALÚZIE

ROLETKY

ŠIROKÁ

PONUKA

PRODUKTOV

ŠPIČKOVÉ

KOMPONENTY

KVALITNÉ

PREVEDENIE

VÝHODNÉ

CENY

MARKÍZY

SIEŤKY

ZAMERANIE

A PONUKA

ZADARMO
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 Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je  29. júna 2022
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www.regionpress.sk
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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

Štátna ochrana prírody Slovenskej 
republiky (ŠOP SR) reaguje na sú-
časnú situáciu a obavy verejnosti 
v súvislosti s problematikou med-
veďa hnedého na Slovensku. Bez-
pečnosť obyvateľov v podhorských 
oblastiach s výskytom tejto karpat-
skej šelmy je podľa jej vyjadrení na 
prvom mieste a efektívna eliminá-
cia problémových jedincov ostáva 
prioritou.

ŠOP SR dlhodobo upozorňuje na 
pretrvávajúce príčiny zmeny sprá-
vania medveďa hnedého na Sloven-
sku. Medvede dnes dostávajú potravné 
zdroje nad rámec toho, čo im ponúka 
príroda. Častým dôvodom stretu s 
medveďom sú krmoviská a vnadiská, 
vysoko energetická kukurica, pestova-
ná v podhorských oblastiach v blízkos-
ti ľudských obydlí, či potrava získaná 
z nezabezpečených kontajnerov na 
komunálny odpad. Samotná kukurica 
je častokrát pestovaná len za účelom 
získania biomasy a to aj v oblastiach, 
kde sa v minulosti nepestovala. 

Medveď hnedý je v legislatíve Eu-
rópskej únie, na základe Smernice o 
biotopoch, zaradený medzi prísne 
chránené živočíšne druhy. Pri pred-
vstupových rokovaniach do Európskej 
únie nebol pri tomto druhu požadova-
ný zo strany Slovenska regulačný od-

lov ako to bolo napríklad u vlka. Z tohto 
dôvodu nie je na území Slovenska mož-
né realizovať regulačný lov medveďa 
hnedého.

Ako uviedol generálny riaditeľ 
ŠOP SR Dušan Karaska: „Štatisti-
ky jasne dokazujú, že počet útokov 
medveďa na človeka nesúvisí s poč-
tom odlovených medveďov. Jediným 
efektívnym riešením je kombinácia 
odstránenia príčin vzniku zmeny sprá-
vania sa medveďov s identifikáciou a 
elimináciou medveďov s už nenávrat-
ne zmeneným správaním.“ ŠOP SR pre 
tento účel zriadila Zásahový tím pre 
medveďa hnedého, ktorý má zákonné 
možnosti vylúčiť konkrétnych problé-
mových jedincov medveďa hnedého z 
populácie usmrtením.

ŠOP SR aktuálne posilňuje Zá-
sahový tím prostredníctvom ex-
terných profesionálov z regiónov. 
„Predovšetkým z radov miestnych 
poľovníkov je v súčasnosti vybraných 
11 osôb, s ktorými budú v najbližších 
dňoch uzatvárané zmluvy. V rámci ta-
kejto spolupráce sa aj v oblasti Poľany v 
blízkej dobe plánuje eliminácia dlhšie 
monitorovaných problémových jedin-
cov. Aj v tomto prípade pôjde o úzku 
súčinnosť so Zásahovým tímom pre 
medveďa hnedého ŠOP SR“, uviedol 
Dušan Karaska.

Posilňujú Zásahový tím 
pre medveďa hnedého

» ren

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia 

Popradsko
0905 338 878
0907 877 862

27. júna 1950  
Prebehla poprava štyroch odsúdených z 
vykonštruovaného politického procesu s 
Miladou Horákovou a ostatnými – popra-
vení boli Milada Horáková, Záviš Kalandra, 
Jan Bouchal a Oldřich Pecl

Výročia a udalosti
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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



PP22-25 strana- 6

SPRAVODAJSTVO / RIADKOVÁ INZERCIA Najčítanejšie regionálne noviny
6

auto-moto/iné
» Kúpim SIMSON, STELU, 
PIONIER, JAWA 350, aj diely. 
0949505827

Občianska
riadková
inzercia

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 

Upevnenie vedomostí a znalostí 
žiakov, ale aj podpora pre žiakov 
zo sociálne znevýhodneného pro-
stredia či z Ukrajiny. To je cieľom 
takzvaných letných škôl, ktoré sa v 
nasledujúcich mesiacoch budú or-
ganizovať už po tretí raz. Informuje 
o tom Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR.

Financovanie letných škôl pod-
poril aj UNICEF, pričom maximálny 
peňažný príspevok, ktorý môže škola 
dostať je 10-tisíc eur. „Letné školy takto 
organizujeme už tretí rok po sebe a ve-
rím, že tak ako aj po minulé roky, budú 
mať u škôl, rodičov aj žiakov pozitívnu 
odozvu, pomôžu žiakom upevniť si 
potrebné vedomosti a tí využijú leto 
na spoznávanie nových vecí,“ priblížil 
minister školstva Branislav Gröhling.

Termín si vyberú 
podľa vlastných potrieb

V minulom roku sa do Letných škôl 
zapojilo 16-tisíc detí, tento rok by sa 
počas letných mesiacov malo vzde-
lávať viac než 20-tisíc žiakov. Využiť 
túto možnosť môžu všetci žiaci, ktorí 
si potrebujú upevniť učivo, ale aj žiaci 
z Ukrajiny či zo sociálne znevýhod-
neného prostredia. Letné školy budú 
realizované od 11. júla do 26. augus-
ta. Školy si môžu vybrať termín podľa 

vlastných potrieb a podľa záujmu žia-
kov a rodičov. Do výzvy sa môžu zapo-
jiť základné školy, špeciálne základné 
školy, špeciálne výchovné zariadenia a 
aj spojené školy, ktoré majú organizač-
nú zložku základnej školy. Každá škola 
môže požiadať o príspevok v maximál-
nej hodnote 10-tisíc eur, ktoré využije 
na odmenu pre učiteľov letnej školy, 
zabezpečenie pomôcok, dopravy či 
stravného pre žiakov.

Do činnosti Letnej školy 2022 sa 
budú môcť v podporných školách zapo-
jiť tak ako v predchádzajúcich rokoch aj 
dobrovoľníci, neziskový sektor, komu-
nitné centrá, prípadne aj matky ukra-
jinských detí. Po ukončení rokovaní s 
UNICEF rezort školstva v najbližších 
dňoch zverejní výzvu, elektronickú 
prihlášku, manuál k výzve a ďalšie 
podporné materiály pre školy.

Chystajú letné školy 
na upevnenie vedomostí

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto Wokandapix pixabay

Ak počas leta zavítate na východ 
Slovenska, naskytá sa vám tam je-
dinečná príležitosť - sadnúť si ako 
keby na bicykel a vyraziť po koľaj-
niciach vpred ako vlak. Takýto záži-
tok ponúkajú dreziny na ľudský po-
hon v Čermeľskej doline na Alpinke.

Drezinový ovál má približne 300 
metrov, je jediný svojho druhu u nás 
a návštevníci ho nájdu na konečnej 
stanici Košickej detskej historickej že-
leznice, ktorá premáva z Čermeľa na 
Alpinku a späť. Má takzvaný „banský 
rozchod“ s rozmerom 600 mm. „Zámer 
prevádzkovať dreziny na Alpinke nie je 
nový. S nadšením sme sa preto po čase 
pustili do práce a zháňania finančnej 
podpory. Sme radi, že sa nám podarilo 
uspieť v silnej konkurencii projektov 
grantovej schémy Terra Incognita Ko-
šického samosprávneho kraja a pokryť 
tak časť nákladov spojených s výstav-
bou drezinoveho oválu,“ povedal Ľu-
bomír Lehotský, predseda OZ Detská 
železnica Košice.

Dreziny v histórii
Dreziny boli kedysi veľmi využíva-

né, v súčasnosti sa tento trend ekolo-
gického a aktívneho využitia voľného 
času opäť vracia do povedomia ľudí. 
Ľahké koľajové vozidlá, ktoré slúžili na 
dopravu niekoľkých pasažierov väčši-

nou na služobné účely dnes slúžia ako 
atrakcia. Boli poháňané mechanicky - 
silou svalov alebo boli vybavené moto-
rom. S technickým pokrokom dreziny 
postupne zo železničných tratí vymizli, 
avšak, ich využitie našli železničiarski 
nadšenci práve v turistickom ruchu. 
Dreziny sú moderným turistickým 
trendom v celej Európe a Slovensko nie 
je výnimkou.

Historická železnička tak získava 
ďalšie jedno NAJ naviac: okrem naj-
staršieho funkčného parného rušňa 
v Európe a skutočnosti, že je jedinou 
detskou železnicou na Slovensku, sa 
jej infraštruktúra rozšírila o nezávislý 
drezinový ovál.

Informácie a foto poskytla KOCR 
Košice Región Turizmus

Navštívte prvý a jediný ovál 
pre cyklodreziny na Slovensku

» ren
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Nechaj sa očariť povahou úplne novej Kia Sportage a priprav
sa na plynulú, sofistikovanú cestu s celosvetovo uznávanou
výbavou pokročilých asistenčných systémov pre vodiča:
DriveWise. Obsahuje najnovšie mild-hybrid benzínové a
naftové pohonné jednotky, asistenčné funkcie ako Highway
Driving Assist a odvážny dizajn, ktorý oslobodí tvoje 
inšpirujúce myslenie všade, kam pôjdeš. Nová Kia Sportage 
teraz prichádza aj vo verziách Hybrid a Plug-in hybrid.

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.

Stvorená pre nekonečnú 
inšpiráciu.
Nová Kia Sportage. Dostupná aj 
vo verziách Hybrid a Plug-in hybrid. 
Navštívte Kia POPRAD.
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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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Našou vizitkou je spokojnosť zákazníkov po celom Slovensku

Oprava eternitových, plechových a plochých striech

Oprava komínov  •  Oprava a montáž odkvapových žľabov

� zameranie ZDARMA
� cenová kalkulácia ZDARMA

� odborné poradenstvo ZDARMA
� pre dôchodcov ŠPECIÁLNA ZĽAVA

BEZ POTREBY DEMONTÁŽE

UŽ 11 ROKOV NA TRHU
0940 776 203

30. júna 1905  
Albert Einstein publikoval článok „Zur Elektrodynamik bewegter 
Körper“, v ktorom predstavil špeciálnu teóriu relativity

Výročia a udalosti

E-mail: bratislavsko@regionpress.sk

Máme tu leto a spolu s pribúdajúci-
mi slnečnými dňami rastú aj von-
kajšie teploty. A na to si treba dať 
podľa odborníkov z úradu verejné-
ho zdravotníctva pozor práve u naj-
menších detí.

Deti mladšie ako jeden rok by sa 
podľa nich vôbec nemali vystavovať sl-
nečnému žiareniu a pobyt vonku treba 
obmedziť na skoré ranné a podvečerné 
hodiny. „Chráňte deti slnečníkom ale-
bo clonou, nie dekou či plienkou pre-
hodenou cez striešku kočiara, pretože 
hrozí prehriatie. Nepriedušný materiál 
totiž bráni prirodzenej cirkulácii vzdu-
chu a teplota v kočiari môže nebezpeč-
ne stúpať,“ odporúčajú verejní zdravot-
níci. Rovnako zdôrazňujú, že nemáme 
nikdy nechávať deti a zvieratá čakať 
v zaparkovanom vozidle - ani ak sme 
presvedčení, že sa vzdialime iba na 
chvíľu. „Nespoliehajte sa na pootvore-
né okná vozidla, k prehriatiu organiz-
mu dochádza rýchlo a môže byť smrteľ-
né,“ varujú odborníci a pokračujú: deti 
do 6 mesiacov nenatierajte krémami s 
ochranným faktorom (SPF), keďže tie-
to deti na slnko vôbec nepatria. Staršie 

deti je potrebné pri pobyte vonku opa-
kovane natierať vhodnými krémami a 
primerane obliekať“.

Počas leta je tiež podľa odborní-
kov potrebné chrániť sa v exteriéri 
vhodnou pokrývkou hlavy, slnečnými 
okuliarmi a ochranným krémom s vy-
sokým ochranným faktorom proti UV 
žiareniu. „Neodporúčame opakované 
vystavovanie sa slnečnému žiareniu, 
ktoré negatívne vplýva na kožu,“ uza-
tvárajú.    Zdroj informácií Fb/ÚVZ SR

Chráňte najmenších 
pred prehriatím

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto sasint pixabay
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Popradsko

0905 338 878
0907 877 862
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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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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

24. júna 1942  
vyhladenie obce Ležáky nacistami

25. júna 1947  
prvé vydanie denníka Anny Frankovej

Výročia a udalosti
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POPRADSKO
petrekova@regionpress.sk

berithova@regionpress.sk Alena Berithová:  0907 877 862

Marcela Petreková:  0905 338 878
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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač

CESTOVNÁ

KANCELÁRIA
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CKDAKA.SK
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