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  Výrobný pracovník pri výrobe ohrievačov vody
  Montážny pracovník pri výrobe tepelných čerpadiel
  Zváračský robotník, pájkovač (práca vhodná aj pre ženy)
  Strihač- lisár
  Zvárač

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.

Popis spoločnosti:
STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. je výrobcom 
elektrických, kombinovaných a solárnych 
ohrievačov vody a tepelných čerpadiel

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.

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)

  odmena pri odchode do dôchodku 

 a narodení dieťaťa

  firemné športové aktivity

Staňte sa súčasťou úspešnej firmy 
s dlhodobou tradíciou!

Do nášho tímu STIEBEL ELTRON Slovakia (bývalý Tatramat - ohrievače vody) 
hľadáme šikovných pracovníkov na pozície:
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Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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www. .sk

0910 281 674

koberce a sedačky

KOBERCE

tepujeme
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²

 VYDVIHNEME - VYČISTÍME - SUCHÉ PRIVEZIEME
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 PREDAJ 
MLÁDOK

DOMINANT

od 8.8. 2022

NA STRANE č.6
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5. augusta 1963  
Spojené štáty, Spojené kráľovstvo a Sovietsky zväz podpísali v Moskve 
zmluvu zakazujúcu jadrové skúšky vo vesmíre, v atmosfére a pod vodou

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)

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Popradsko

0905 338 878
0907 877 862

sieť 39
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www.regionpress.sk
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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 954 513
Za prijateľnú cenu
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! CHCETE ochranu pred BANKAMI, 

SÚDMI, EXEKÚTORMI a DRAŽBAMI ! 
 ! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !
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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

Je to už pár rokov, čo som si v jed-
nom dámskom mesačníku prečítala 
zaujímavé odporúčanie: „Skúste si 
predstaviť ideálny variant, v kto-
rom sa vám splnili všetky sny a plá-
ny. Neklaďte si žiadne obmedzenia. 
Kde sa vidíte? Čo by ste chceli robiť? 
Už viete? A uberá sa váš život vy-
snívaným smerom? Ak nie, rýchlo 
otočte kormidlo. Zmeniť smer mô-
žete v akomkoľvek veku.“

Toto tvrdenie začalo okamžite za-
mestnávať moju myseľ. Javilo sa mi 
veľmi inšpiratívne, no zároveň sa vyná-
rali pochybnosti, myšlienky typu: „Čo 
ak sa to nepodarí? Čo ak sa cestou niečo 
pokazí? Čo ak moja loď narazí na plytči-
nu či uviazne v búrke? Čo ak nebudem 
mať dostatok síl, aby som otočila kor-
midlom tým správnym smerom alebo 
sa doplavila tam, kam ma to ťahá?“

Vtedy som si spomenula na blog 
istej zdravotnej sestry, ktorá sa starala 
o pacientov posledné týždne pred ich 
smrťou. Pýtala sa ich, čo najviac zo 
svojho života ľutujú, prípadne čo by 
spravili inak a zapisovala si ich spove-
de. Jednou z najčastejších vecí, ktorú 
umierajúci ľutovali, bolo to, že neusku-

točnili mnohé svoje sny a túžby.

Neistota, strach či obavy nás 
častokrát pripravujú o možnosť žiť pod-
ľa vlastných predstáv. Dusia nás, zvä-
zujú nám ruky aj nohy. Nemôžeme sa 
pohnúť vpred a prešľapujeme na mies-
te. Ak však chceme dosiahnuť to, po 
čom túžime, musíme prekonať aj tieto 
prekážky a nedovoliť strachu, aby nám 
stál v ceste k nášmu snu, aby ovplyvňo-
val naše rozhodnutia.

Žijeme len raz a náš čas na tomto 
svete je obmedzený. Neplytvajme ním 
na niečo, čo za to nestojí, nezaoberaj-
me sa tým, čo si pomyslia iní. Vždy 
stretneme nejakých pochybovačov či 
neprajníkov, ale rovnako aj ľudí, ktorí 
nás na našej ceste povzbudia a pomôžu 
nám, keď začne naša loď 
naberať vodu. Plňme si 
svoje sny a túžby. Mož-
no to nebude ľahké 
ani jednoduché a 
nie vždy sa všetko 
podarí na sto per-
cent, ale treba to 
skúšať.

Otočme kormidlom

» Renáta Kopáčová, redaktorka

-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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 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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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

L. Svobodu 72, Poprad

Otváracie hodiny: PO-PIA 7:00 - 17:00

Čerstvé voňavé pečivo 
priamo z pece z pekárne 

s 30 ročnou tradíciou

Novootvorená predajna u pekára
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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
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8. augusta 1938  
vznik mesta Partizánske (Baťovany)

Výročia a udalosti 10. augusta 2009  
ráno nastal výbuch v Bani Handlová, pri 
ktorom zahynulo 20 baníkov

Výročia a udalosti
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Sleduj to!
Domáci internet 
aj telka 
so ������

Viac o ponuke u uvedeného partnera. 

12 €
  16 €

INTERNET M

/mes.

� � � � � � � � � � � � � � � � �

Nám. Sv. Egídia 116
Poprad

info@mikrotel.sk

0903 600 584

��������������
��������
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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

NATIERAČSTVO
MALIARSTVO MALIARSTVO 

NÁTERY NÁTERY 
STRIECHSTRIECH
OPRAVA
KOMÍNOV

mobil: 

  
FARBA KTORÁ

VYDRŽÍ
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0940 973 7770940 973 777

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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sieť 39
regionálnych
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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

7. augusta 2002  
v Česku sa začala najničivejšia povodeň v novodobých českých dejinách

Výročia a udalosti
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Komplet-Poprad

www.obklad.sk

DESIGN,
KTORÝ OSLOVÍ

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
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KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

OBKLADY 
OBKLADY && DLAŽBY DLAŽBY

SANITASANITA

viac ako 12 rokov skúseností

Široký 

sortiment 

rôznych 

značiek
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vždy v STREDU v týchto termínoch:

Čirč . . . . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Ľubotín. . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Plaveč . . . . . . . . . . . . 9,35 hod.
Orlov . . . . . . . . . . . . . 9,50 hod.
Hromoš. . . . . . . . . . 10,15 hod.
Plavnica-Coop. . . . . 10,40 hod.
Údol-pohos. Zas . . . . 11,00 hod.
Chmeľnica-MŠ . . . . 11,20 hod.
Jakubany-p. zbroj.. . 11,45 hod.
N. Ľubovňa-n. cen. . 12,00 hod.
Kolačkov-pož. zbr. . . 12,20 hod.
Jarabina . . . . . . . . . 13,15 hod.

Kamienka . . . . . . . 13,40 hod.
Hniezdne-Coop . . . . 14,00 hod.
Nižné Ružbachy. . . 14,20 hod.
Podolinec-pošta . . . 14,40 hod.
Spišská Belá-Coop . 15,10 hod.
Ľubica . . . . . . . . . . . 15,30 hod.
Huncovce . . . . . . . . 15,50 hod.
Vrbov . . . . . . . . . . . 16,10 hod.
Vlková. . . . . . . . . . . 16,25 hod.
Abrahám.-kostol . . . 16,40 hod.
Janovce. . . . . . . . . . 17,00 hod.

24.8. , 14.9. , 5.10. , 26.10. , 

16.11. 202232

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

4
6
-0
0
3
0

 PREDAJ 
MLÁDOK

DOMINANT

od 8.8. 2022

VOLAJTE  0907 893 351 • 0907 684 441
0915 252 372 • 0905 345 352

0,5
0

králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

Voda je pre náš organizmus nenahra-
diteľná. Ak jej máme nedostatok, môže 
dôjsť k dehydratácii, teda nedostatku 
vody v organizme, ktorá môže viesť k 
vážnym zdravotným ťažkostiam.

Počas horúcich letných dní by si na 
dehydratáciu mal dávať pozor každý, no 
najmä športovci a ľudia pracujúci vo von-
kajších či neklimatizovaných priestoroch. 
Najviac ohrození sú seniori a deti. Množ-
stvo potrebného denného príjmu tekutín 
pritom závisí od individuálnych potrieb 
každého človeka, jeho zdravia, úrovne 
aktivity, prostredia a mnohých iných fak-
torov. 

Dehydratácia sa môže prejaviť na-
príklad: suchými perami,  tmavším mo-
čom, závratmi, bolesťami hlavy, únavou 
či podráždenosťou. Pri prehlbovaní sta-
vu môže dochádzať k zníženej elasticite 
kože, zníženej tvorbe slín, sĺz, moču, ďa-
lej možno pozorovať napríklad až vpad-
nuté oči, zrýchlený pulz, znížený tlak, 
môže nastať až dezorientácia, poruchy 
vedomia. V ťažkých stavoch môže nastať 
i šok z nedostatku tekutín.

Liečba dehydratácie - liečba ľahkej 
dehydratácie spočíva v doplnení hladiny 
tekutín v tele. To sa dá dosiahnuť konzu-
máciou napríklad čistej vody, prípadne 
rehydratačných roztokov. Tekutiny je tre-
ba dopĺňať primerane, nie nárazovo vo 
veľkých objemoch. Dôležité je zabezpečiť 

pokojový režim, vhodnú teplotu prostre-
dia. V prípade, že dehydratáciu zapríčini-
lo ochorenie, je nevyhnutná jeho liečba. 
Ak príznaky dehydratácie neprechádza-
jú, prehlbujú sa alebo ide o vážnejší stav 
dehydratácie, je potrebný odborný lekár-
sky zásah.

Prevencia - najlepšie je dehydratácii 
predísť dostatočným pravidelným príj-
mom tekutín ako i vhodnou stravou so 
zvýšeným podielom ovocia a zeleniny. 
„Vhodným nápojom je čistá voda, prí-
padne napríklad ochutená čerstvým cit-
rónom, prípadne aj čerstvé ovocné a ze-
leninové šťavy riedené vodou. Čierny čaj, 
káva a alkohol nie sú vhodné, keďže majú 
močopudný účinok. Nevhodné sú aj ba-
lené sladené nápoje s vysokým podielom 
cukru,“ hovorí MUDr. Šranková z Porad-
ne zdravia Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva Bratislava. Dobrá je podľa 
odborníčky aj kontrola objemu a vzhľadu 
vylúčeného moču. Ten by mal byť svetlo 
žltý, bez zápachu.

Tip: Na zabezpečenie pitného režimu je 
možné napríklad i jeho vizuálne pripomí-
nanie si takzvaným optickým pitím. Ráno 
si treba pripraviť vhodný nápoj do fľaše, z 
ktorej počas dňa pijeme a tým si zároveň 
kontrolujeme množstvo vypitých tekutín.

Informácie poskytol Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava

Dehydratácia organizmu 
– príznaky, prevencia, liečba

» red
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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



PP22-31 strana- 8

SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
8

Páči sa mi

POPRADSKO.SK
na facebooku

- nové inzeráty, 

4
1
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VEĽKÁ LETNÁ

AKCIA !AKCIA !
REZANIE MATERIÁLU

ZDARMA !ZDARMA !
ROZVOZ PO CELEJ SR

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk

eshop.zenitsk.sk

Ultralight 2/10 
číra

10,57 €/m2 s DPH

-30%

Exolon 7/16 BF 
bronz

20,81 €/m2 s DPH

-25%
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Najčítanejšie

regionálne 

noviny

» Kúpim SIMSON, STELU, 
JAWU 90, 250, 350 aj die-
ly.0949505827

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Hortenzia

6.  Jozefína

7.  Štefánia

8.  Oskar

9.  Ľubomíra

10.  Vavrinec

11.  Zuzana

12.  Darina

13.  Ľubomír

14.  Mojmír

15.  Marcela

16.  Leonard

17.  Milica

18.  Elena, Helena

19.  Lýdia

20.  Anabela, Liliana

21.  Jana

22.  Tichomír

23.  Filip

24.  Bartolomej

25.  Ľudovít

26.  Samuel

27.  Silvia

28.  Augustín

29.  Nikola, Nikolaj

30.  Ružena

31.  Nora

AUGUST

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
0905 338 878
0907 877 862
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NÁBYTOK  - 40 %NÁBYTOK  - 40 %NÁBYTOK  - 40 %
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REPASOVANÉ 
SERVORIADENIA
REPASOVANÉ 

SERVORIADENIA

WWW.SERVORIADENIA.EUWWW.SERVORIADENIA.EU WWW.REPASHYDROMENICA.SKWWW.REPASHYDROMENICA.SK

WWW.REPASOVANEHLAVY.SKWWW.REPASOVANEHLAVY.SK

PLNOHODNOTNÉ 
REPASY TURBODÚCHADIEL

PLNOHODNOTNÉ 
REPASY TURBODÚCHADIEL

WWW.TURBOREPAS.EUWWW.TURBOREPAS.EU

REPASY
HYDROMENIČOV

VÝMENNÝM SPÔSOBOM

REPASY
HYDROMENIČOV

VÝMENNÝM SPÔSOBOM

KOMPLETNÉ 
REPASY HLÁV VALCOV 

A MOTOROV

KOMPLETNÉ 
REPASY HLÁV VALCOV 

A MOTOROV

e-mail: info@repasteam.sk
mobil: 0905 198 677
tel.: 054/752 04 61

Festivalová 709/5
089 01 Svidník

www.repas .skteamwww.repas .skteam

6
6
-3
0
3

Cyklisti, zbystrite pozornosť, na Spi-
ši pribudol Trailpark Žehra. Bajkerov 
láka na dva úplne nové flowtraily, teda 
cyklotrasy, ktoré sú špeciálne uprave-
né na jazdu dolu kopcom s klopenými 
zákrutami, vlnami či dokonca skokmi. 
Žehra sa tak zapísala na mapu hor-
ských cyklistov všetkých vekových aj 
výkonnostných kategórií.

Pod Spišským hradom sú cyklisti dl-
hodobo vítaní. Po niekoľkých značených 
cyklotrasách môžu objavovať UNESCO pa-
miatky aj prírodné rezervácie, pravidelne 
sa tu konajú aj vytrvalostné maratónske 
cyklopreteky a odteraz si môžu spestriť 
jazdu aj v Trailparku Žehra, ktorý je na 
vlastnú zodpovednosť otvorený non-stop 
pre všetkých. Jazdí sa tam z pod vrcholu 
Kozej hory, z nadmorskej výšky 636 m n. m. 
Z tohto bodu si cyklisti môžu vybrať, či zjaz-
dia ľahší modrý trail, nazývaný aj Hradný 
flow, s dĺžkou 1650 m. Trúfnuť si môžu aj na 
náročnejší čierny trail, dlhý 730 m, ktorý sa 
na jeseň dočká predĺženia až na približne 
1480 m. Tento náročnejší trail dostal meno 
po nositeľovi myšlienky Trailparku v Žehre 
Milošovi Kočišovi. Volajú ho teda Majkyho 
enduro trail. „Vlnenie terénu a klopenia zá-
krut trate sú navrhnuté tak, aby umožňova-
li plynulý prejazd. Je to východoslovenský 
unikát - skutočne najplynulejšie jazdenie 
široko-ďaleko. Všetky prvky sú totiž na-
vrhnuté tak, aby boli zábavné a zároveň 
prejazdné aj pre menej skúsených cyklis-
tov. Viac ako dva kilometre trailov sa nám 

podarilo vybudovať za mennej ako 20 dní, 
čo by bolo hodné zápisu aj do nejakej knihy 
rekordov. Pracovali na ňom dobrovoľníci, 
no najviac samotní jazdci a, samozrejme, aj 
ja. Taktiež sme k projektu prizvali profi sta-
viteľa tratí Ivana Prekopa. Pri výstavbe sme 
sa čo najviac snažili kopírovať prirodzený 
sklon terénu a vrstevnice. Pre spestrenie 
sa na trase striedajú pasáže s rôznym sklo-
nom. Väčšie výškové rozdiely na tratiach 
prekonávame pomocou klopených zákrut 
a skokov, a keby si niekto predsa len pove-
dal, že je to pre neho náročné, tak všetky 
prekážky majú aj možnosť obchádzky. Za 
tieto traily sa nemusíme hanbiť pred profi 
bajkermi a zároveň sa na ne nebojíme pus-
tiť aj deti. Do budúcna by sme chceli našu 
komunitu rozširovať, pretože toto je len 
začiatok. Pozývame k nám všetkých aktív-
nych ľudí, ktorí sa k nám pridajú,“ pozýva 
do spišských lesov autor projektu a predse-
da Urbárskeho a pozemkového spoločen-
stva Žehra, Ing. Miloš Kočiš.

Informácie a foto poskytla Krajská 
organizácia cestovného ruchu Košice 

Región Turizmus

V Žehre otvorili  flowtrail

» ren

Výmena jódových profylaktík v mes-
tách a obciach v okolí jadrových elek-
trární Jaslovské Bohunice a Mochovce 
sa začala 1. augusta a potrvá do kon-
ca roka. Dotkne sa zhruba 224 obcí a 
miest a 460 tisíc obyvateľov. Pravidel-
ná výmena sa realizuje každých 5 ro-
kov. Na svojom webe o tom informuje 
Úrad verejného zdravotníctva SR.

Výmena sa týka viacerých skupín 
občanov vrátane detí s trvalým a aj regis-
trovaným prechodným bydliskom v obci, 
ako aj osôb, ktorým už bolo poskytnuté 
dočasné útočisko v obci. Samostatnou 
skupinou sú aj materské školy, základ-
né školy, stredné školy, vysoké školy, ich 
študenti a zamestnanci, prevádzky podni-
kov, domovy sociálnych služieb, domovy 
seniorov, ubytovacie zariadenia a ústavy 
pre výkon väzby, pre ktoré sa uvedený 
počet 460 tisíc jódových tabliet navyšoval 
na cca 695 tisíc osôb tak, aby boli ďalšie 
balenia jódovej profylaxie zabezpečené 
aj pre spomínané zariadenia a inštitúcie. 
„Na základe požiadavky od štátnej sprá-
vy sme zabezpečili jódovú profylaxiu pre 
všetkých obyvateľov v okolí jadrových 
elektrární. Distribúcia jodidu draselného 
ako prostriedku jódovej profylaxie je ur-
čená do oblasti havarijného plánovania v 
okolí jadrových elektrární. Napriek tomu, 
že pravdepodobnosť vzniku udalosti s 
únikom radiácie do okolia je veľmi nízka, 
sme pripravení aj na zvládanie takýchto 
situácií. Jodid draselný je jedným z prv-

kov špeciálnej individuálnej ochrany. Je 
distribuovaný obyvateľstvu v okolí jadro-
vých elektrární aj v iných štátoch Európy,“ 
dodal Štefan Hajdú, manažér jadrovej 
bezpečnosti Slovenských elektrární. 

Profylaktiká nie sú určené na bez-
prostredné užitie. Užitie tabliet obsa-
hujúcich stabilný jód blokuje viazanie rá-
dioaktívneho jódu štítnou žľazou, z tohto 
dôvodu sa tablety použijú len v prípade ra-
diačnej havárie na výzvu kompetentných 
orgánov v dávke určenej pre jednotlivé 
vekové kategórie. „V prípade núdzovej si-
tuácie, kedy dochádza k úniku rádioaktív-
neho jódu do ovzdušia, dáva Úrad verejné-
ho zdravotníctva SR príslušným orgánom 
na úseku ochrany obyvateľstva návrh na 
vykonanie opatrenia jódovej profylaxie. 
Táto je neodkladným účinným ochran-
ným opatrením vzťahujúcim sa na štítnu 
žľazu, ktoré sa vykonáva, ak dochádza k 
príjmu rádioaktívneho jódu. Zároveň do-
dávame, že prípravok jódovej profylaxie 
- jodid draselný je v Slovenskej republike 
registrovaný ako liečivo, preto dôrazne 
upozorňujeme, že jódové tablety sa nesmú 
užívať preventívne, ale len po jednoznač-
nej výzve štátu po úniku plynného rádio-
aktívneho jódu do ovzdušia,“ upozorňuje 
vedúca odboru radiačnej ochrany ÚVZ SR 
Veronika Drábová.

Nepoužité tabletky alebo tabletky po 
uplynutí dátumu exspirácie je potrebné 
odovzdať príslušným orgánom miestnej 
správy, prípadne aj v ktorejkoľvek lekárni.

Začala sa výmena jódových tabliet

» ren
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HĽADÁ KUCHÁROV
STABILNÁ PRÁCA AJ V ČASE KRÍZY A LOCKDOWNOV

STAŇTE SA SÚČASŤOU PROFESIONÁLNEHO TÍMU
KUCHÁROV A ZARÁBAJTE 1200 € PLUS 13. A 14. PLAT

- Možnosť zárobku 1200 € netto
- 13. a 14. plat + nadčasy
- Nástupný bonus 900 €
- Príspevok na ubytovanie 100 €
- Príspevok na dopravu do 50 €
- Samozrejmosť je strava a pitný režim
- Kompletné pracovné oblečenie a obuv
- Zamestnanecká karta na zľavy vo všetkých

Medusa prevádzkach, Multisport karta
- Zázemie najväčšej gastronomickej spoločnosti

na slovenskom trhu
- Školenia, profesionálny rozvoj v rámci 

unikátneho projektu Medusa Academy

Práca v Devínskej Novej Vsi
tel.č.:  +421 901 902 313
e-mail: vw.personalne1@medusaservices.sk
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9. augusta 1173  
začala sa stavba veže v Pise, dokončená bola o celé dve storočia neskôr

Výročia a udalosti
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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

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

Naši klienti považujú naše schodiskové 

výťahy za výrobok s najlepším pomerom 

ceny a kvality vo svojej kategórii.

FUNKČNOSŤ KOMFORT CENA

SO SERVISOM V CENE 

JEDINEČNÁ NA TRHU!

-ROČNÁ
ZÁRUKA

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

SMARTFÓN
ALEBO TABLET?
Vyberte si svojho 
favorita!

Ahoj leto! Kúpte si schodiskový výťah a my 
vám ponúkneme tablet alebo smartfón.*

*Táto ponuka je k dispozícii do 31. 8. 2022 a nie je platná s inými kampanami alebo ponukami.
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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 3
2
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0
3
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