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www. .sk
0910 281 674

koberce a sedačky

KOBERCE

tepujeme

9
9
-

3,50 m
²

 VYDVIHNEME - VYČISTÍME - SUCHÉ PRIVEZIEME

  
  
  
  
  

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

  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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Okamžitý výkup

tel. 0905 924 303tel. 0905 924 303
Kúpime ornú pôdu
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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-

0905 338 878

INZERCIA

jablká, hrušky, slivky v dobrej kvalite
VYKÚPIM ZRELÉ OVOCIE

Cena od 10 - 15 centov za kg
bude stanovená na mieste odberu v závislosti

od cukornatosti ovocia a jeho kvality.

kontakty: office@zizak.sk 0948 884 626

Odber: PO,UT,ST,ŠT od 10-12 h. na adrese: Jilemnického 646/29,
Poprad - Stráže (Firma Zizak za kostolom)

20. augusta  1968  
200 000 vojakov a 5 000 tankov vojsk Varšavskej zmluvy vtrhlo 
do Česko-Slovenska, aby ukončili Pražskú jar

Výročia a udalosti
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Redakcia Popradsko
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Redakcia Popradsko
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0907 877 862
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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

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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0948 081 256
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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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Prijíma objednávky na
•  nosnice 6-16 týždňové

Objednávky na tel. č.: 052/776 73 59, 052/776 73 60, 0911 952 229

Informácie: Pondelok - Piatok od 8.00 do 15.00 hod.

HYDINA KUBUS s.r.o. 

VEĽKÝ SLAVKOV 290

Technické služby Mesta Svit 

ponúkajú na krátkodobý prenájom 

plošinu s obsluhou 
(výška 16 metrov)

0908 429 138

4
2
-0
9
4

Vy si vyberiete nehnuteľnosť - my ju pre vás kúpime

Cesta k vlastnému bývaniu 
formou prenájmu 

s možnosťou následného odkupu. 

0902 293 122 www.vaspartner.eu
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Bezbolestná 

rázová vlna 

s diatermiou

Spevnenie 
a tvarovanie 
postavy

  ruky

  brucho

  stehná

  zadok

Poprad - Svit

ulica SNP 263, SVIT

@TiMicellPP

Ošetrenie 
Chronické bolesti 
chrbta, ramien, 
krčnej chrbtice, 
bolesti kolien, 
pätová ostroha, 
tenisový lakeť 
a iné ...

Objednávky:  

0911 545 303

Úľava od bolesti 
chrbta,kĺbov 
a svalov

Úľava od bolesti 
chrbta,kĺbov 
a svalov

Úľava od bolesti 
chrbta,kĺbov 
a svalov
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Z času na čas sa to stane každému z 
nás. Taký ten deň, keď sa nám nechce 
ani len prstom pohnúť a máme chuť 
od všetkého a všetkých sa odstrih-
núť, zatiahnuť závesy, zostať celý deň 
v posteli a len si tak leňošiť. Každo-
denné povinnosti nám to však zvy-
čajne nedovolia a prinútia nás vstať a 
nastúpiť do rozbehnutého vlaku.

Svet je v súčasnosti nastavený na 
rýchle tempo. Zaneprázdnenosť a upo-
náhľanosť sa dnes nosí a prezentuje sa 
ňou väčšina z nás, ale priznať v spo-
ločnosti, ktorá je orientovaná len na 
výkon, že máme chuť len tak leňošiť, je 
považované za poriadny prešľap a tak, 
ak si aj náhodou nejakú tú zaháľku z 
času na čas doprajeme, častokrát nás 
namiesto príjemného pocitu nahlodá-
va skôr pocit viny.

Lenivosť je zvyčajne označovaná 
za hriech, negatívnu či veľmi zlú ľud-
skú vlastnosť, s ktorou, ako som sa 
kdesi dočítala, treba poriadne zatočiť a 

že leňošenie je jedna z najhorších vecí, 
ktorej sa môžeme dopustiť. Inde zasa 
stálo, že lenivosť je známkou vysokej 
inteligencie a že leňošenie je dobrá vec, 
ktorú si treba dopriať častejšie, ba do-
konca, si vraj vďaka leňošeniu predĺži-
me život. Čo s tým?

Leňošenie alebo inak ponevieranie 
sa, hovenie si, nič nerobenie či zaháľanie 
považujú aj odborníci za niečo, čo náš 
organizmus jednoducho potrebuje. Ak 
budeme naďalej holdovať hektickému 
spôsobu života a neustále pracovať na 
plné obrátky, jediné, k čomu sa dopra-
cujeme, môže byť vyhorenie.

Leňošiť sa podľa od-
borníkov jednoducho 
oplatí. A tak vystúpme 
aspoň občas z toho 
rýchleho kolotoča 
všedných dní a do-
prajme si sladké nič 
nerobenie.

Chvála lenivosti

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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PEKNÁ STRECHA

NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne

0908 842 631

  
FARBA KTORÁ 
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0940 973 7770940 973 777
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NOVÉ STRECHY, OPRAVY, REKONŠTRUKCIE
KLAMPIAR - POKRÝVAČ 

0907 940 920

6
6
-0
2
0
0

6
6
-0
1
2

6
6
-0
3
2

6
6
-0
0
1
8

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

KLAMPIARS T VO
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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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L. Svobodu 72, Poprad

Otváracie hodiny: PO-PIA 7:00 - 17:00

Novootvorená predajna u pekára

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

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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mobil: 

0940 954 513

8
5
_
0
9
4
0

8
8
-0
0
2
4

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Oprava komínu GRÁTIS

- prvotriedny materiál 
  zn. Index mineral design- zľava pre seniorov

- záruka 30  rokov

www.bituflex.sk
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Rodičia dostanú príspevok pri naro-
dení dieťaťa automaticky, už nebudú 
musieť vypisovať žiadosti a predkla-
dať potvrdenia. Informuje o tom na 
svojej facebookovej stránke Minis-
terstvo zdravotníctva Slovenskej re-
publiky. 

„Mamičky a oteckovia majú po 
narodení svojich detí už viac času pre 
svoju rodinu a nemusia sa trápiť so zby-
točným papierovaním. Všetko za nich 
vybaví štát. Jediné, čo budú musieť 
podpísať ešte v nemocnici je Dohoda 
o mene a priezvisku dieťaťa,“ uvádza 
rezort na sociálnej sieti. Týka sa to aj 
príspevku pri narodení dieťaťa. Rodičia 
už o vyplatenie príspevku nebudú mu-
sieť žiadať a úradom dodávať vyplnené 
formuláre. 

Aké sú podmienky pre automatic-
ké vyplatenie tohto príspevku?
- mamička musí počas tehotenstva ab-
solvovať pravidelné prehliadky u gyne-
kológa
- v pôrodnici po narodení dieťaťa pod-
píše mamička (alebo rodičia) Dohodu o 
mene a priezvisku
- pôrodnica podpísanú Dohodu pošle 
na matriku a matrika následne vystaví 
rodný list, ktorý pošle mamičke alebo 
si ho bude môcť vyzdvihnúť na matrike
- dieťa sa po narodení automaticky sta-

ne poistencom zdravotnej poisťovne, v 
ktorej je poistená jeho matka (od 1. au-
gusta 2022)
- pôrodnica po prepustení mamičky s 
dieťaťom zapíše do informačného sys-
tému NCZI všetky údaje potrebné pre 
vyplatenie príspevku
- pediater po prvej návšteve matky a 
dieťaťa zapíše do systémov zdravotnej 
poisťovne a NCZI informáciu o uzatvo-
rení dohody o všeobecnej zdravotnej 
starostlivosti uzatvorenej pre novona-
rodené dieťa

Následne si úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny stiahne zo štátnych data-
báz všetky potrebné informácie, aby 
mohol príspevok vyplatiť. Príspevok 
pošle úrad práce buď na účet alebo poš-
tovou poukážkou.

Rodičia dostanú 
príspevok automaticky

» ren
Ilustračné foto, zdroj PublicDomainPictures pixabay

Odborníci chcú ľuďom priblížiť vý-
znam hypertenzie a jej závažných 
zdravotných komplikácií a poskytnúť 
informácie o tom, ako predchádzať, 
rozpoznať a liečiť vysoký krvný tlak. 
Dôležité podľa nich je, vedieť si ho 
správne zmerať a tiež kontrolovať.

Čo je hypertenzia? - Predstavte si, 
že hadicou polievate záhradu. Ak ju pri-
šliapnete, prúd vody sa zmenší, no tlak 
v hadici pred prekážkou - vašou nohou 
- stúpne. Podobne sa zvyšuje aj tlak v 
obehovom systéme, ak dôjde k zúženiu 
ciev. Hypertenzia znamená trvalé zvýše-
nie krvného tlaku, pričom v počiatočnom 
štádiu hypertenzie nemusíte pociťovať 
žiadne ťažkosti, a preto si vôbec nemu-
síte uvedomiť, že máte ťažkosti s krvným 
tlakom.

Ako si správne zmerať tlak? - Hyper-
tenzia postihuje 40 až 50 % dospelých 
osôb vo veku nad 18 rokov. Pravidelné 
meranie tlaku sa teda netýka len senio-
rov - vhodné je pre všetkých dospelých, 
a preto býva súčasťou preventívnych pre-
hliadok u všeobecného lekára. Meranie 
tlaku si však viete urobiť aj sami v pohod-
lí domova pomocou tlakomeru - dodržte 
tieto zásady:
- Aspoň hodinu pred meraním nepite al-
kohol, kávu, nefajčite.
- Pred každým meraním treba sedieť as-
poň päť minút v pokoji, nerozprávať.

- Celé meranie by malo prebehnúť bez prí-
tomnosti vonkajších rušivých vplyvov.
- Manžeta tlakomeru sa upevní na ruku 
tak, aby bola niekoľko centimetrov nad 
lakťom (približne 2-3 cm alebo na 2 prsty) 
– vo výške srdca. Predlaktie je voľne po-
ložené na stole a lakeť mierne ohnutý.
- Počas celého merania ruku nedvíhajte, 
opierajte dolné končatiny o zem, nestlá-
čajte brucho a nerozprávajte.
- Mali by ste uskutočniť 2 – 3 merania v od-
stupe 1 až 2 minúty. Zaznamenáva sa hod-
nota, ktorá je priemerom z posledných 
dvoch meraní alebo najnižšie nameraná 
hodnota (zvyčajne je to posledná).

Pozor - Hypertenzia nadmerne zaťa-
žuje srdce, trpia aj cievy, ktorými sa krv 
v tele prepravuje - poškodzuje sa ich vnú-
torná výstelka, v dôsledku čoho sa v nich 
môžu usádzať tuky a vznikať krvné zra-
zeniny. Vysoký krvný tlak tak spôsobuje 
okrem poškodenia srdca aj poškodenie 
mozgu, obličiek alebo očí. Zasiahnutý je 
celý krvný obeh, takže transport krvi, a 
tým aj kyslíka a živín od srdca k dôleži-
tým orgánom prebieha ťažšie. Ak sa na 
vysoký krvný tlak zavčasu nepríde a ne-
lieči sa, môže mať tento stav za následok 
ischemickú chorobu srdca, infarkt myo-
kardu či mozgovú mŕtvicu.

Informácie poskytol Odbor podpory 
zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR

Správne meraný krvný tlak 
pomáha predĺžiť život

» ren
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 ŽALÚZIE - interiér, exteriér
 SIETE PROTI HMYZU
 ROLETY - interiér, exteriér

• k   
•   k  • rek k  
• k   
•   k  • k k  

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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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.

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    

Panoramatické výhľady na Jasnú a 
Nízke Tatry ponúknu dve nové živé 
kamery. Skutočným i virtuálnym 
návštevníkom Demänovskej Doliny 
sprostredkujú v reálnom čase infor-
mácie o počasí v najnavštevovanej-
ších miestach Liptova.

Výlet do Demänovskej doliny môže 
byť spojený aj s návštevou atraktívnej 
rozhľadne na Ostredku takzvanej Bencú-
rovej veže. Práve tam nedávno nainšta-
lovali dve nové kamery. Turistom, ktorí 
navštívia rozhľadňu sa ako odmena za 
krátky výstup naskytajú nádherné vý-
hľady na Chopok, Ďumbier či Dereše, ale 
aj očarujúci pohľad na celú Demänovskú 
dolinu či Poľanu. „Kamery ponúkajú 
živý prenos na viacerých weboch vráta-
ne stránky našej obce a stránky regiónu 
Liptov. Súčasný i potenciálny návštevník 
vďaka nim dostane aktuálne informácie 
o počasí. Ako bonus sme na vyhliadkovej 
veži na Ostredku nainštalovali aj WIFI 
hotspot,“ hovorí zastupujúci starosta De-
mänovskej Doliny Richard Bros.

Obec Demänovská Dolina dala ka-
mery osadiť v spolupráci s Oblastnou 
organizáciou cestovného ruchu Region 
Liptov. „Demänovská dolina je vyhľadá-
vanou turistickou lokalitou, najmä kvôli 
možnosti dostať sa na Chopok pohodlne 
lanovkami. Táto naša dolina však ukrýva 
oveľa viac krásnych miest, ktoré sa oplatí 
navštíviť. Okrem rozhľadne Bencúrova 
veža sú nimi napríklad Vrbické pleso aj 

dve demänovské jaskyne. Rovnako aj 
naša atraktívna Lutonského promenáda, 
ktorá náučnou formou odkryje históriu 
cestovného ruchu na Liptove aj v Jasnej, 
či Náučný chodník Príbeh vody priamo 
v okolí potoka Demänovka. Ten pood-
halí tajomstvá potoka, ktorý túto dolinu 
roky formoval. Najmä v horúcich letných 
dňoch dovolenkári ocenia aj nižšie teplo-
ty či prirodzený chládok v tieni stromov,“ 
ozrejmila výkonná riaditeľka Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu REGION 
LIPTOV Darina Bartková. 

Pri návšteve horského strediska Jas-
ná rodiny s deťmi zabaví aj niečo naučí 
atraktívna Dračia cesta. Prázdninujúce 
deti počas nej pomôžu dráčikovi Demiá-
novi prekonať strach a všetky prekážky 
cestou na Chopok.

Informácie a foto poskytla 
Oblastná organizácia cestovného 

ruchu REGION LIPTOV

Nové kamery v Demänovskej doline

Bencúrova veža.

» ren
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1051/7718 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
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Používame materiál nemeckej kvalityPoužívame materiál nemeckej kvality

www.c
Pomníky s nápismi , krycie dosky

čistenie
betónových plôch

isteniehrobovsaris.sk

Predaj a stavba urnových
a detských pomníkov

0902 509 700

jednohrob
dvojhrob
maľba písma

60€
90€
1,00€/znak

Predaj a montáž svietnikov a váz

Vyčistenie
okolia hrobu,
impregnácia
a doprava

Používame materiál nemeckej kvalityPoužívame materiál nemeckej kvality

22. augusta 1941   
Druhá svetová vojna: nemecké vojská za-
čali blokádu Leningradu

Výročia a udalosti
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www.cromwell.sk

H�ADÁME 
SPO�AHLIVÝCH 
DORUČOVATEĽOV 
V TEJTO LOKALITE.
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24. augusta  79 n.l.  
erupcia sopky Vezuv zničila mestá Pompeje, Herculaneum a Sta-
biae (tradičný dátum, možnou reálnou alternatívou je 24. október)

Výročia a udalosti

Nezisková organizácia Nexteria už 
12 rokov pomáha mladým ľuďom na 
Slovensku rásť. Cieľom ich aktivít je, 
udržať šikovných mladých ľudí na 
Slovensku a meniť tak budúcnosť na-
šej krajiny k lepšiemu.

Nexteria mladým ľuďom pomáha 
objaviť svoje silné stránky a ľahšie do-
sahovať ciele, získať cenné skilly, prax aj 
osobného mentora, zvýšiť svoje šance na 
trhu práce či podnikania a byť súčasťou 
komunity aktívnych ľudí, ktorým záleží 
na Slovensku.

“Aj vďaka príležitostiam a vzťahom, 
ktoré v Nexterii študenti dostanú, ostáva 
90% z nich na Slovensku. To je dôležité 
číslo, inak by naša aktivita zameraná na 
rozvoj Slovenska nedávala zmysel.” Ho-
vorí Tomáš Hasala, CEO Nexteria. 

Program svojim študentom ponúka 
reálne projekty v praxi v top slovenských 
firmách, guide program v rámci ktorého 
získajú svojho osobného mentora, kurzy 
a workshopy od top slovenských lekto-
rov, diskusie s inšpiratívnymi osobnos-
ťami a komunitu s vyše 300 zaujímavými 
lektormi, mentormi, firmami, organizá-
ciami, alumni a študentmi programu.

Pandémia bola pre Nexteriu spočiat-
ku výzvou, no aj vďaka podmienkam, 
ktoré vytvorila v rámci online komuni-
kácie, sa podarilo otvoriť nový online 
program Nexteria Lab a posúvať tak vízie 

Nexterie do všetkých kútov Slovenska.
„Pre mňa osobne, objaviť celú túto 

komunitu a platformu, bolo ako objaviť 
novú vrstvu internetu alebo také voľačo. 
:)” - Peter, absolvent Nexteria Lab, 2020.

Online program Nexteria Lab vzni-
kol ako odpoveď na otázku, ako udržať 
študentov aktívnych aj počas lockdownu 
a priniesť im popri online vyučovaní nie-
čo navyše. A tiež na otázku - ako viac roz-
víjať mladých ľudí vo všetkých regiónoch 
Slovenska, nielen v Bratislave a okolí.

Vďaka online profi workshopom, 
mentoringu a skvelej komunite aktív-
nych ľudí môžu študenti objaviť svoje 
silné stránky, rýchlejšie dosiahnuť svo-
je ciele a prepájať sa s inšpiratívnymi 
ľuďmi. Program absolvovalo už 145 
mladých ľudí z celého Slovenska a ďalej 
sa posúvajú vpred v záujmových skupi-
nách priamo na online platforme.Viac o 
programe sa dočítate tu → 
https://nexteria.sk/lab/ 

Nexteria teraz posúva vpred 
ľudí z celého Slovenska

P O P R A D S K O
na facebooku

- nové inzeráty

Páči sa mi
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Madagaskar, druhý najväčší ostrov-
ný štát na svete, je prírodným rajom 
s bohatou biodiverzitou. V posled-
ných desaťročiach tu však dochádza 
k rozsiahlemu ničeniu a využívaniu 
prírody, a väčšina obyvateľstva žije v 
chudobe. Ľudia musia čeliť aj prírod-
ným katastrofám, ktoré citeľne zhor-
šujú biedu. 

Cirkev sa v tejto situácii usiluje 
pracovať ako tím: menej zasiahnuté 
diecézy podporujú tie, ktoré trpia viac. 
Kňazi a rehoľníci pravidelne navšte-
vujú vzdialené komunity, hoci pri tom 
musia prekonávať dlhé a nebezpečné 
cesty. Pomáhajú ľuďom zabezpečiť 
dôstojnejší život, zakladajú a vedú ško-
ly, nemocnice a sirotince. 

Prírodné katastrofy boli impulzom 
pre sestry sv. Františka Saleského v 
diecéze Morondava. Pochopili, že zni-
čenie mangrovových porastov pozdĺž 
pobrežia spôsobilo vyplavovanie ba-
henných plôch do oceánu. Utrpel tým 
kedysi produktívny rybolov a pobrež-
né dediny sú ohrozované hurikánmi, 
cunami a záplavami. Odlesňovanie 
na Madagaskare devastuje jeden z 
najvzácnejších a najrozmanitejších les-

ných systémov na svete.

Preto rehoľníčky nadchli pre pro-
jekt zalesňovania aj ľudí vo svojom 
okolí. Spoločnými silami sa podujali 
na projekt opätovného zalesňovania 
listnatých lesov, aby zabezpečili sta-
bilitu pôdy a ochránili ju pred eróziou 
a záplavami. Pomáhajú tak chrániť 
pôvodné rastlinné bohatstvo, ktoré je 
jedinečné pre Madagaskar. Farbou ná-
deje sa postupne zelenajú ďalšie a ďal-
šie vyklčované, vypálené či vykosené 
územia..

Viac informácií o nádeji pre Madagas-
kar nájdete na www.acnslovensko.sk.

Zelená je farba nádeje

» red

Broskyne nás dokážu v letných 
mesiacoch príjemne osviežiť a ob-
sahujú aj veľa zdraviu prospešných 
látok. Je čas ich dozrievania, tak si 
ich doprajme dosýta.

Broskyňa pochádza z Číny a jej 
obyvatelia ju považovali za symbol 
nesmrteľnosti. V súčasnosti je najrozší-
renejšia v Európe. Na Slovensku sa toto 
ovocie s aromatickou vôňou udomácni-
lo v 16. storočí.

Broskyne sú ovocie s jemnými 
chĺpkami na povrchu. Môžu mať rôznu 
farbu jedlej šupky, od žltej, cez oran-
žovú, až po tmavo červenú. Sfarbenie 
záleží od intenzity slnečného žiarenia.

Broskyne sú plné šťavy, vitamínov, 
minerálov a rôznych iných látok, ktoré 
sú dôležité pre naše zdravie. Obsahujú 
veľké množstvo draslíka, vápnika, so-
díka, železa, horčíka, zinku a niacínu, 
ktoré pozitívne vplývajú na duševnú 
pohodu človeka. Sú typickým antis-
tresovým ovocím. „Vďaka vysokému 
podielu niacínu spolu s horčíkom, se-
lénom a zinkom potláčajú vnútorný ne-
pokoj, nervozitu a zlepšujú náladu, sú 
bohaté na vitamín C, A, B1 a B2, karoté-

ny a xantofyly, ktoré zlepšujú imunitný 
systém“, hovorí Mgr. Klinčáková, vedú-
ca odboru podpory zdravia Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva 
Bratislava. Broskyne tiež majú nízky 
glykemický index, takže sú vhodné aj 
pre diabetikov.

Z broskýň si môžete pripraviť veľ-
mi veľa dobrôt, samozrejme najlepšie 
je ich konzumovať čerstvé. Skvelé sú 
v ovocných šalátoch alebo zmrzlino-
vých pohároch, dajú sa z nich pripraviť 
osviežujúce nápoje, smoothie, mraze-
né drene, kompóty či džemy. Môžu byť 
súčasťou rôznych koláčov, zákuskov a 
dezertov. 

Informácie poskytol Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava

Voňavé broskyne pre naše zdravie

» ren
zdroj foto Couleur pixabay
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Redakcia Popradsko
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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
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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