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

KLAMPIARS T VO
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! CHCETE ochranu pred BANKAMI, 

 ! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !

  
  
  
  
  

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám štruktúrovaný životopis 
na e-mailovú adresu: . 
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 
 v závislosti od pracovnej pozície.

Plat počas skúšobnej doby :  v závislosti od pracovnej 
pozície.
Plat po úspešnom absolvovaní skúšobnej doby:  
v závislosti od pracovnej pozície.
Zamestnanec má nárok na dovolenkový a vianočný príspevok.

Zamestnanecké výhody, 
benefity

  AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V SMERE 

 SPIŠSKÝ  ŠTVRTOK -  

 
  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  (bývalý Tatramat - ohrievače vody) 
hľadáme šikovných pracovníkov na pozície:
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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
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SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

Jana Furmaniková  0905 719 139

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

párny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, 
Spišské Podhradie, Spišský Hr-
hov, Spišský Štvrtok, Gelnica, 
Novoveská Huta, Spišská Nová 
Ves, Danišovce, Harichovce, Hra-
bušice, Iliašovce, Jamník, Krom-
pachy, Letanovce, Lieskovany, 
Markušovce, Odorín, Spišské To-
mášovce, Spišské Vlachy, Spišský 
Hrušov, Teplička 

nepárny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, 
Spišské Podhradie, Spišský Hr-
hov, Spišský Štvrtok, Margecany, 
Prakovce, Spišská Nová Ves, Da-
nišovce, Harichovce, Hrabušice, 
Iliašovce, Jamník, Krompachy, Le-
tanovce, Lieskovany, Markušov-
ce, Odorín, Spišské Tomášovce, 
Spišské Vlachy, Spišský Hrušov, 
Teplička 

spissko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
POPRAD

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (32.540 domácností)

»Kúpim SIMSON, STELU,Pi-
onierJAWU 250,350 aj die-
ly.0949505827

»Kúpim haki lešenie. tel 
0908 532 682

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

»Kupim domace tkanne 
platno,vrecia,kroje,satky-
,sukne,starozitnosti ako 
obrazy,hodiny,malovane 
truhlice.0909117320

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    

Život nám niekedy uštedrí po-
riadnu facku v podobe choroby, 
ktorá nám na čas vystaví stopku, 
prinúti nás spomaliť a poskytne 
tak priestor na zamyslenie sa nad 
naším spôsobom života. Hoci ide 
častokrát o ťažké a bolestivé život-
né obdobie, myslím si, že nás má 
čomusi naučiť.

Faktom je, že život väčšiny z nás 
je skutočne hektický. Ráno vstáva-
me ešte do tmy, uháňame do práce a 
domov sa vraciame opäť za tmy. Cez 
víkend sa pokúšame dobehnúť to, čo 
sme počas uplynulých dní nestihli, 
ešte podnikneme nejakú tú nákupnú 
turistiku a nový týždeň sa môže začať.

Vo víre každodenných povinnos-
tí ani nestíhame postrehnúť, že bol 
krásny slnečný deň, že vonku spŕchlo 
a po daždi vyšla na oblohe nádherná 
dúha, že v parku rozkvitli snežienky 
a že už prileteli prvé lastovičky alebo 
napadol sneh. Teda ten sneh zvyčajne 
zaregistrujeme, ale len v tej súvislosti, 
že nám narobil ťažkosti na cestách a 
ticho šomrajúc na cestárov uháňame 
v ústrety povinnostiam ďalšieho dňa. 
Nestíhame pritom ani vnímať ľudí 

okolo nás. Nepostrehli sme, že pani zo 
susedstva chodí po operácii o barlách 
a potrebuje pomôcť s nákupom, že 
mladý pár odvedľa kočíkuje dvojčatá, 
že...

Je veľká škoda, že častokrát až vďa-
ka varovnému prstu v podobe vážnej-
šieho ochorenia si dožičíme priestor 
na to, aby sme si trošku vydýchli, 
poriadne sa zamysleli nad tým, ako 
žijeme a prehodnotili naše priority. 
Veľa ráz až po takejto skúsenosti prí-
deme na to, že je dôležité sa venovať 
viac sebe, svojim blízkym a priateľom. 
Nákupnú turistiku vymeníme za vy-
chádzky do prírody, začíname viac 
objavovať, ochutnávať, vnímať a tešiť 
sa z každodenných maličkostí.

Zvykne sa hovoriť, 
že všetko zlé je na nie-
čo dobré a podobne 
je tomu aj v prípade 
choroby. Len ško-
da, že cena, ktorú 
v takomto prípa-
de zaplatíme, je 
mnohokrát pri-
vysoká.

Všetko zlé je na niečo dobré

» Renáta Kopáčová, redaktorka

BIELE
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BIELE
vzor

DUB
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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13. augusta 1912  
bol otvorený posledný úsek Tatranskej elektrickej železnice zo 
Starého Smokovca na Štrbské Pleso

Výročia a udalosti

16. augusta  1896  
na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon bolo nájdené zlato, 
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku

Výročia a udalosti
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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
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Kia Sales Slovakia s. r. o. : Bli |ie inform`cie o ponuke sa dozviete u ka dhho autorizovanhho predajcu Kia.
á  (WLTP): Kia Niro EV: 16,2 kWh/100 km, 0 g/km. Kombinovan` spotreba paliva a emisie CO

− − á áž ý  (WLTP): Kia Niro PHEV: 0,8 − 1,0 l/100 km, 18,6 − 23 g/km.
Obr`zok je ilustra(n|. Pre viac inform`cil a podrobnh inform`cie o z`ruke spolo(nosti Kia nav|tlvte www.kia.sk.

Metis (Slovensko) spol. s r.o.
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Aktuálne horúce a suché počasie zvy-
šuje riziko vzniku požiarov v prírod-
nom prostredí. Ministerstvo vnútra 
preto vyzýva verejnosť na zodpovedné 
správanie a rešpektovanie zákazov. 
Upozorňuje hlavne na zákaz manipu-
lácie s ohňom, okrem toho niektoré 
okresné úrady vydali aj zákaz vstupu 
do lesov alebo obmedzili vstup do lesov 
len na turistické a cyklistické chodníky.

„V tomto prípade jednoznačne pla-
tí radšej predchádzať, ako neskôr hasiť. 
Nedbanlivosť a neopatrnosť môže viesť 
k zbytočnými stratám nielen na život-
nom prostredí, ale aj na ľudských živo-
toch, zdraví a majetku. Apelujem preto 
na občanov, aby sa správali zodpoved-
ne. Zároveň ďakujem profesionálnym 
aj dobrovoľným hasičom za ich enorm-
né nasadenie pri tohtoročných letných 
požiaroch doma a v zahraničí,“ pove-
dal minister vnútra Roman Mikulec.

Zakázané je najmä:
- fajčiť alebo používať otvorený plameň 
(zápalky, zapaľovače, variče a podob-
ne) na miestach so zvýšeným nebezpe-
čenstvom vzniku požiaru, 
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, 
- zakladať oheň v priestoroch alebo na 

miestach, kde môže dôjsť k vzniku po-
žiaru alebo k jeho rozšíreniu, 
- spaľovať horľavé látky na voľnom 
priestranstve v čase zvýšeného nebez-
pečenstva vzniku požiaru.

Ak je v danej lokalite vyhlásený 
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiaru, nesmie sa opekať ani na vy-
hradených miestach, teda akýkoľvek 
otvorený oheň je zakázaný.

Pre porušenie zákona o ochrane 
pred požiarmi môže občan dostať pokutu 
do výšky 331 eur. Ak sa previní právnická 
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, 
pokuta sa môže vyšplhať na 16 596 eur.

Okrem toho niektoré okresné úra-
dy (pozemkový a lesný odbor) v zmysle 
zákona o lesoch vydali aj zákaz využí-
vania lesov verejnosťou.

Platí zvýšené riziko vzniku požiarov

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto geralt pixabay
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  ETERNITOVÉ /AJ VLNITÉ/ 

 A PLECHOVÉ STRECHY

 VÝMENA ODKVAPOVÝCH 

 ŽĽABOV

 OBNOVA KOMÍNOV

 OBHLIADKA ZDARMA

 PUR IZOLÁCIE

OBNOVA STRIECH

Reálna  záruka

12 rokov
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-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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PEKNÁ STRECHA

NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631
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Mesiace august a september sú ob-
dobím dozrievania kukuričných 
klasov. Táto obilnina, dorastajúca 
do výšky jedného až troch metrov 
pochádza z Ameriky, odkiaľ sa po-
stupne dostala aj do ostatných ob-
lastí sveta.

U nás je známa najmä cukrová ku-
kurica, ktorá sa pestuje na priamu kon-
zumáciu, pukancová kukurica, ktorá 
sa využíva na výrobu pop-cornu alebo 
aj škrobnatá kukurica, ktorá je vhodná 
na výrobu múky.

Účinky na zdravie - Kukurica je 
bohatá na mnohé zdraviu prospešné 
živiny. Obsahuje vitamíny, ako naprí-
klad vitamíny skupiny B, vitamín C či 
E. Z minerálov obsahuje draslík, horčík 
či fosfor. Svoju žltú farbu má kukurica 
vďaka obsahu farbív – karotenoidov, a 
to najmä luteín a zeaxantín, ktoré majú 
antioxidačné účinky a veľmi prospešne 
pôsobia na zdravie očí. „Kukurica je 
tiež bohatá na vlákninu, ktorá podpo-
ruje zdravú funkciu tráviaceho traktu. 
Neobsahuje lepok, preto je vhodná aj 
pre celiatikov“, hovoria odborníci z 
Poradne zdravia Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva Bratislava.

Skladovanie - V obchodoch je ku-

kurica dostupná celoročne v mrazenej i 
konzervovanej forme, ale počas sezóny 
by sme pravdaže mali uprednostniť tú 
čerstvú. Pri kúpe klasov si treba vybe-
rať tie, ktoré sú pevne zabalené a majú 
sýto zelené šupky. Najlepšie je sklado-
vať ich neolúpané v chladničke a spot-
rebovať v priebehu niekoľkých dní.

Použitie - Kukurica má v našej ku-
chyni bohaté uplatnenie. Najčastejším 
spôsobom prípravy čerstvých klasov je 
grilovanie alebo varenie. Z konzervo-
vanej či mrazenej kukurice si môžeme 
pripraviť chutnú polievka, vhodná je 
však aj ako príloha k jedlám. Pridávať ju 
môžeme do šalátov, cestovín aj rizota.

Informácie poskytol 
Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Bratislava

Kukurica je plná vitamínov

» ren
zdroj foto Couleur pixabay

14. augusta 1945  
sa narodil Miloslav Luther, slovenský fil-
mový a televízny režisér a scenárista

Výročia a udalosti

15. augusta  1914  
bol slávnostne otvorený Panamský prieplav

Výročia a udalosti

17. augusta  1812  
víťazstvo Napoleona I. nad ruskou armá-
dou v bitke pri Smolensku

Výročia a udalosti

ZĽAVA

-40%až do

VSTAVANÉ SKRINE!

www.skrinesosna.sk

firma SOSNA    I    0911 646 960, 0907 066 581

EXTRA BONUS - 300 €
0911 646 960   nonstop linka
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STK JAKLOVCE
0915 444 777
Záhradná 683 bez čakania

na objednávku online
alebo na tel. čísle
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Nechtík lekársky je veľmi liečivá a vše-
stranne využiteľná bylinka, ktorú si 
môžete dopestovať vo svojej záhrade. 
Ide o letničku, ktorá kvitne od jari až 
do jesene oranžovými, prípadne žltý-
mi kvetmi.

Liečivé účinky - Nechtík lekársky 
čistí krv, hojí rany, zmierňuje kŕčové žily, 
zápaly ciev, lieči popáleniny či omrzli-
ny. Čaj z tejto bylinky pôsobí priaznivo 
na činnosť pečene, na žalúdočné a črev-
né ochorenia, detoxikuje organizmus a 
lymfatický systém, pôsobí priaznivo na 
nervový systém, upokojuje, uvoľňuje 
menštruačné kŕče, pomáha vykašliavať 
hlieny, zmierňuje reumatické bolesti aj 
bolesti hlavy či migrény.

Zber - Oranžové kvety nechtíka zbie-
rajte od júna do septembra počas slneč-
ného poludnia. Pozbierané kvety sušte 
v tieni či tme v suchom prostredí.

Použitie - Z kvetov nechtíka lekár-
skeho si môžete pripraviť masť, ktorú 
môžete bežne používať na hydrato-
vanie suchej pokožky, ako aj na ďal-
šie vonkajšie problémy ako sú hojace 
sa rany, vredy, opuchy, zapareniny, 
preležaniny, omrzliny či popáleniny. 
Upokojí aj pokožku spálenú od slnka. 
Obzvlášť vhodná je na kŕčové žily či 
ako prvá pomoc pri plesňových ocho-
reniach nôh. Rovnako prospeje pokož-
ke rúk počas zimných mrazivých dní.

Nechtíková masť - Budeme potre-
bovať: 100g vazelíny alebo bravčovej 
masti, hrsť sušených okvetných lístkov 
nechtíka lekárskeho, nádobku na masť

Postup: Bravčovú masť alebo čistú 
vazelínu vložte do hrnca s hrubším 
dnom a zohrejte. Potom do nej pridajte 
nechtík, dobre premiešajte a zložte zo 
sporáka. Hrniec prikryte pokrievkou a 
všetko nechajte stáť do ďalšieho dňa. 
Potom masť opäť ohrejte a následne 
preceďte cez gázu do vhodnej nádobky 
či pohára s uzáverom. 

Nechtíkový čaj - Jednu čajovú lyžič-
ku sušeného kvetu nechtíka lekárske-
ho zalejte 250 ml vriacej vody a nechaj-
te prikryté lúhovať 10 minút. Následne 
preceďte cez sitko a môžete popíjať.

Pozor! - Tak ako v prípade iných by-
liniek, aj nechtík lekársky používajte s 
mierou a čaj nepite dlhodobo.

Nechtík má mnohoraké využitie

» ren
foto TanteLoe pixabay

19. augusta  1991  
puč v Sovietskom zväze: prezident Michail Gorbačov bol počas do-
volenky na Kryme zadržaný v domácom väzení

Výročia a udalosti

9
9
-0
1
1

lištovanie a utes. vaní

iné opravy (voda, odpad)

zapojenie práčky

priamo na odpad

RENOVÁCIA VANÍ

SMALTOM

9
9
-0
0
2
3
-1
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65
-0
04

7
5
-5
8

MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač

37
-1
28

Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk, www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

Rekreačné 
poukazy v cene 

272 €/ osoba a pobyt.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

PENZIÓN ***
ORAVSKÁ HORÁREŇ
Mimoriadna
LAST minute DOVOLENKA

222 € 
1 nepracujúci dôchodca

iba za Cena zahŕňa: 
5 x plná penzia
5 x ubytovanie 
1 x  celodenný výlet

+ BONUSY 
a bezplatné 
služby!!!Posledné voľné termíny:

29.8. - 3.9. 2022
5.9. - 10.9. 2022
12.9. - 17.9. 2022

19.9. - 24.9. 2022

na 6 dní/ 5 nocí 
so Štátnou účelovou dotáciou 

pre dôchodcov

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

furmanikova@regionpress.sk
0905 719 139


