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POPRADSKO
KEŽMARSKO

Č. 37 / 16. SEPTEMBER  2022 / 26. ROČNÍK

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Popradsko

0905 338 878
0907 877 862

  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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www. .sk

0910 281 674

koberce a sedačky

KOBERCE

tepujeme
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3,50 m
²

 VYDVIHNEME - VYČISTÍME - SUCHÉ PRIVEZIEME
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PPALALIIVVOOVVÉÉ  DRDREEVVOO

- - ttvvrrdédé - štiepané- štiepané

Tel: 0917 88 77 80Tel: 0917 88 77 80
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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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Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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17. septembra 1976   
NASA predstavila prvý raketoplán Enter-
prise

Výročia a udalosti

18. septembra   
Židia v tento deň slávia sviatok Roš ha-ša-
na, príchod nového roka 5781

Výročia a udalosti
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Každý týždeň: 
Poprad, Kežmarok, Abrahámovce, 
Huncovce, Ľubica, Spišská Belá, Veľká 
Lomnica, Vlková, Vrbov, Spišská Sobota, 
Stráže pod Tatrami, Batizovce, Gánovce, 
Hozelec, Hôrka, Hranovnica, Jánovce, 
Kravany, Lučivná, Mlynica, Spišská Tep-
lica, Spišské Bystré, Spišský Štiavnik, 
Svit, Štrba, Švábovce, 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    34.980 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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Technické služby Mesta Svit 

ponúkajú na krátkodobý prenájom 

plošinu s obsluhou 
(výška 16 metrov)

0908 429 138

-  Zahraničná spoločnosť obsadzuje 
 voľné pracovné miesta na čiastočný záväzok 
-  Jednoduchá práca na pár minút denne 
-  Jednoduchý, rýchly a overený spôsob zárobku  

Pre bližšie informácie kontaktujte:                
0950 231 541 alebo naborka22@gmail.com
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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

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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NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

ZA VÝHODNÚ CENU

NÁTERY 
STRIECH

OPRAVA KOMÍNOV
mobil: 

  

FARBA KTORÁ VYDRŽÍ
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0940 973 7770940 973 777
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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

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

V kalendári medzinárodných dní a 
sviatkov je 21. september zapísaný 
ako Svetový deň vďačnosti. Mnohí 
mi isto dajú za pravdu, že si nie vždy 
celkom uvedomujeme, za čo všetko 
môžeme byť v živote vďační. Mnoho 
vecí vnímame ako samozrejmé či 
automatické a častokrát sa zameria-
vame viac na to, čo nám chýba, ako 
na to, čo máme.

Niekedy nastane v našich životoch 
situácia, keď hrniec jednoducho pre-
kypí a potom už stačí celkom málo a my 
sa zrazu, ani nevieme ako, vezieme na 
vlne nespokojnosti. Prskáme na všetky 
strany, s ničím nie sme spokojní, vidí-
me všetko len čierne, dostaví sa frustrá-
cia, smútok, nepohoda. Pozná to asi 
každý z nás a je to celkom prirodzené. 
A možno práve v takýchto chvíľach je 
ten správny čas na uvedomenie si toho 
všetkého dobrého, čo nás na našej ži-
votnej púti postretlo, a že máme byť za 
čo vďační, o tom rozhodne niet pochýb.

Naša vďaka sa môže začať už ráno, 
veď sme sa zobudili, možno sme vypili 
svoju obľúbenú šálku kávy či čaju, na-
raňajkovali sa a môžeme vyjsť v ústrety 
novému dňu. Vďační by sme mali byť za 

zdravie, za to, že môžeme ísť do práce a 
naše deti do školy, za to, že deti vôbec 
máme, za partnerov, s ktorými môže-
me zdieľať svoje osudy, za to že máme 
kolegov či priateľov, ktorí sú pri nás v 
lepších i horších dňoch, aj za stretnutia 
s ľuďmi, ktorí nás niečím obohatili. Ďa-
kovať treba aj za to, že sa môžeme veno-
vať svojim blízkym, svojim záľubám či 
pomoci tým, ktorí nemali toľko šťastia 
ako my, ale aj za to, že môžeme sami o 
sebe rozhodovať, že môžeme žiť v mie-
ri, že máme možnosť spoznávať svet a 
rovnako aj za to, že sa máme kam vrátiť 
a máme domov.

Ak na nás niekedy opäť doľahne 
ten deň „frfľoš“, a začneme hundrať na 
preplnené cesty, na dážď, ktorý nám 
zmaril plány, na ťažký deň v práci, ale-
bo na to, že musíme čistiť 
stenu, ktorú si naša ra-
tolesť opäť zamenila s 
maliarskym plátnom, 
buďme za to vďační, 
veď čo by iní za to 
dali.

Máme byť za čo vďační

» Renáta Kopáčová, redaktorka

www.regionpress.sk

19. septembra 1848   
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej 
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

Výročia a udalosti
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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
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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

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 3030911 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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Novootvorená predajna u pekára

NNáájjddeettee  nnááss  aajj  nnaa  LL..  SSvvoobboodduu  7722,,  PPoopprraadd
Otváracie hodiny: PO-PIA 7:00 - 17:00

DDoossttoojjeevvsskkééhhoo  44553322//6655,,  PPoopprraadd
(polyfunkčný dom za Výkrikom)

Otváracie hodiny: PO-PIA 7:00 - 17:00
SO: 7.00 - 11.00

Čerstvé voňavé pečivo priamo z pece 
z pekárne s 30 ročnou tradíciou
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22. septembra 1818   
bulou rímskeho pápeža Pia VII. Relata Semper bola kanonicky 
zriadená Prešovská eparchia

Výročia a udalosti

20. septembra 1633   
Galileo Galilei bol súdený inkvizíciou

Výročia a udalosti
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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

9
9
-3
0

8
3
-0
0
1
1

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

KOMPLETNÉ
REKONŠTRUKCIE

stavby domov na kľúč
bytové jadrá
sadrokartonárske práce
maliarske práce
vnútorné omietky
obklady a dlažby
kúpeľne na kľúč
3D vizualizácie

JBV servis s.r.o. 0910 214 488
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PEKNÁ STRECHA

NÁTERY STRIECH
VÝMENA STRIECH

 

Za priateľnú cenu
0908 842 631

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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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
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VÝVOZ 
LAPAČOV
KUCHYNSKÝCH 
TUKOV

Cena od 110 € bez DPH
za jeden lapač

Michal Pjatek   tel. 0907 353 790
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sieť 39
regionálnych

novín
www.regionpress.sk
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Platnosť do 31.10. 2022.  Táto cena platí iba na prevádzke.
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Obhliadka
a návrh 
ZDARMA
- realizácia
- servis

ŠETRENIE ENERGIE 
PRI VYKUROVANÍ 

RODINNÉHO DOMU

REKUPERÁCIA

Design Technology s.r.o.
Priemyselná 4880
059 51 Poprad - Matejovce
0917 687 376 
0908 971 184 www.d-t.sk
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Dom nábytku Košice

VÝPREDAJ 
VYBRANÝCH 
VYSTAVENÝCH
KUCHÝŇ

-70%ZĽAVY
AŽ DO

DO VYPREDANIA 
ZÁSOB!

21. septembra 1937   
bol vydaný román J. R. R. Tolkiena Hobbit

Výročia a udalosti www.regionpress.sk
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Záujemcovia nás môžu kontaktovať na tel. čísle: 
0911 212 068, e-mail: pam@strojarnesvabovce.sk

PONUKA PRÁCE

 zvárači a zámočníci

 obsluha páliaceho stroja a deliacich zariadení

 Ponúkaná mzda: od 1100 eur

	Možnosť zabezpečiť ubytovanie

www.regionpress.sk

» Predám letné pneumati-
ky na hliníkových diskoch 
185/65 R14. Cena 120 eur. 
Info 0910146801

» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE. 
0905350531

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

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.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Podnikateľským subjektom a samo-
statne zárobkovo činným osobám 
(SZČO), ktoré počas pandémie v 
minulosti požiadali Sociálnu pois-
ťovňu o odklad poistného za mesiac 
júl 2020, sa blíži odložená splatnosť 
tohto poistného. Povinnosť jeho 
úrady uplynie 30. septembra 2022. 
Sociálna poisťovňa ich na tento 
termín upozorní pripomínajúcim 
e-mailom.

Pri úhrade poistného za kalendár-
ny mesiac júl 2020 je potrebné uviesť 
špecifický symbol v štandardnom tva-
re 072020. Následne úhradu vykonať 
na číslo účtu príslušnej pobočky, ktoré 
sú zverejnené na webovej stránke So-
ciálnej poisťovne tu: Čísla účtov pobo-
čiek. Potrebné je tiež použiť správny 
variabilný symbol.

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch 
posiela SZČO a zamestnávateľom e-
-mailové správy, v ktorých ich priamo 
upozorní na úhradu odložených pla-
tieb poistného za mesiac júl 2020 do 30. 

septembra 2022. „Ide o ústretovú služ-
bu Sociálnej poisťovne, ktorá pomáha 
podnikateľom predísť situácii s nedo-
platkami na poistnom. Upozornenia 
dostanú tie subjekty, ktorým Sociálna 
poisťovňa zaslala aj e-mailovú notifi-
káciu o zapracovaní čestného vyhlá-
senia k odkladu splatnosti poistného, 
teda na nich eviduje emailový kontakt. 

V prípade neuhradenia odloženého po-
istného bude Sociálna poisťovňa zo zá-
kona povinná predpísať penále za dni 
omeškania a dlžnú sumu poistného a 
penále vymáhať,“ informuje inštitúcia 
na svojej webovej stránke.

Odklad poistného – Zamestnávate-
lia a SZČO, ktorí vykázali pokles čisté-
ho obratu alebo pokles príjmov z pod-
nikania a z inej samostatnej zárobkovej 
činnosti o 40 % a viac, si v rokoch 2020, 
2021 a 2022 mohli za niektoré mesiace 
požiadať o odklad poistného. Predĺže-
nie lehoty sa týka povinne nemocensky 
a povinne dôchodkovo poistenej SZČO 
a zamestnávateľa za časť poistného za 
zamestnávateľa (nie za zamestnanca).

Nové termíny splatnosti odložené-
ho poistného na sociálne poistenie sú 
predĺžené za mesiac:

júl 2020 do 30. septembra 2022, de-
cember 2020 do 31. decembra 2022, 
január 2021 do 31. marca 2023, február 
2021 do 30. júna 2023, marec 2021 do 
30. septembra 2023, apríl 2021 do 31. 
decembra 2023, máj 2021 do 31. marca 
2024, október 2021 do 30. júna 2024, za 
november 2021 do 30. septembra 2024, 
december 2021 do 31. decembra 2024, 
za január 2022 do 31. marca 2025, za 
február 2022 do 30. júna 2025.

Splatnosť odloženého poistného

» ren
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www.hilfe-in-wuerde.at

office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 20 rokov

 +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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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
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Potrebujete oživiť priestor  
v staršej kúpeľni? Postačí zopár 
listel s trochou obkladu, či  
dlažby. Využite výpredajové  
maličkosti z nášho skladu,  
ktorými pretvoríte celkový  
dojem.

RIEŠENIE ZA 
DROBNÝ PENIAZ

Kúpeľňový 
MIRAD set
sprchová tyč CUBITO 
s posuvným držiakom 
ručnej sprchy a plasto-
vou mydelničkou 
+sprchová hlavica
chróm 

AKCIA

19,90 € 
69,90 €

Large Roca mini
 VÝPREDAJ
ZĽAVA 70%

Umývadlo mini 45x25cm so skrinkou 
+ zrkadlová skrinka so zrkadlom 
 vodovodná batéria Monodin
farba: dub

Mini poskytuje dvojité  
úložné riešenie, aby ste  
čo najlepšie využili priestor  
vo vašej malej kúpeľni

Umývadlo LAUFEN
MIMO SO ROUGE 
55 x 44 cm

VÝPREDAJ

49,90 € 
180,18  €

149 € 
478,70 €

Kompletný prehľad akcií a výpredajov nájdete na  www.mirad.sk   |   Hraničná 5300, Poprad

Zásuvka pod umývadlo 
110x50cm orech

VÝPREDAJ
ZĽAVA 77%

99,90 € 
439 €

Umývadlová misa 
VITRA GEO NEW 
oval 54,5x40x17 cm

VÝPREDAJ
159,90 € 

203,70 €

Umývadlo  
LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE
160x50 cm, s otvorom v strede
odkladacia plocha vpravo, šedé

VÝPREDAJ

199 € 
2 064,80 €

Stojanková umývadlová 
batériaJIKA MIO 
vysoká s perlátorom
výška 17 cm

VÝPREDAJ

29,90 € 
155,24 €

WC KOMBI ARTECO  
CLEAN ON + SLOWLOSE 
sedátko duroplast
AKCIA

144,95 € 
180 €
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Zabezpečíme vína
podľa vašej chuti 

na svadby, oslavy, do penziónov 
za najlepšiu cenu 

aj s vami navrhnutou etiketou.

Nad 15 eur robíme rozvoz  
v rámci mesta Poprad.

Nájdete nás
Fraňa Kráľa 44,  Poprad-Veľká

(pri pekárni Velička)

Tel.: 0905 603 683
E-mail: umiglanca@gmail.com

Ako jediní ponúkame sudové

Ríbezľové víno PEREG
od Pereg, s. r. o., Modra
a červené víno HRON,

ktorý patrí k Slovenským
novošľachtencom.

V ponuke máme aj kvalitné
fľaškové vína

len zo Slovenských viníc.

Ponúkame 15 druhov 
čapovaných vín

z rôznych vinárskych oblastí 
ako z Topoľčianok, Vrábel, Dvorov nad Žitavou, 

Modry, Veľkého Krtíša, Častej

 

 

 

 

AKTUáLNE V PREDAJI 
FANTASTICKý 

BURèIAK 



PP22-37 strana- 11

SPRAVODAJSTVO / VOĽBY 2022POPRADSKO

11

Drop veľký je najväčší lietajúci európ-
sky vtáčí druh. Na Slovensku bol ke-
dysi bežný, no dnes patrí medzi naše 
najviac ohrozené druhy a jeho hniez-
denie je mimoriadne vzácne. Pravi-
delne sa vyskytuje už len na jedinej 
lokalite, na hraniciach Slovenska, 
Rakúska a Maďarska. Tento rok sa tu 
podarilo prvýkrát po 12 rokoch nájsť 
hniezdo.

„Na základe monitoringu predpo-
kladáme, že tento rok hniezdilo v Chrá-
nenom vtáčom území (CHVÚ) Sysľovské 
polia 2 až 5 sliepok dropa veľkého. V 
jednom prípade sa nám, prvýkrát po 12 
rokoch, podarilo dohľadať aj hniezdo, z 
čoho máme mimoriadnu radosť. V spolu-
práci s užívateľom určili príslušné orgány 
taký režim hospodárenia, aby bolo vylú-
čené vyrušovanie a drop mohol vyhniez-
diť,“ hovorí Jozef Ridzoň zo Slovenskej or-
nitologickej spoločnosti/BirdLife. „Dropy 
hniezdili nepochybne aj vďaka tomu, že 
ľudia viac rešpektujú pravidlá na ochra-
nu prírody v tejto oblasti, napríklad zá-
kaz vstupu do tých častí, kde je dôležité 
zabezpečiť pre hniezdiace a zimujúce 
vtáctvo pokoj,“ objasňuje Radovan Mi-
chalka zo Štátnej ochrany prírody SR. 
„Mnohí ľudia sú prekvapení, že dropy sa 
pri Bratislave vyskytujú, ide z prevažnej 
časti o intenzívne obrábané polia. Ve-
decké práce hovoria o tom, že na pohyb 
mechanizmov - traktory, kombajny a po-
dobne, si vedia dropy zvyknúť a vzďaľujú 

sa od nich pokojne, ľudia v kabínkach 
im neprekážajú. Naopak, ak ide o peších 
návštevníkov, bicyklistov, korčuliarov a 
podobne, dropy sú znepokojené a odlie-
tajú,“ popisuje Jozef Chavko z Ochrany 
dravcov na Slovensku (RPS).

„V súčasnom období sa dropy zosku-
pujú do kŕdľov. V spolupráci s kolegami 
z Maďarska a Rakúska realizujeme mo-
nitoring zimujúcej populácie v oblasti 
trojhraničia. Zásadné bude zabezpečiť 
dropom kľud aj v chladných dňoch, kedy 
nachádzajú menej potravy a potrebujú 
energiu na prežitie. Prelety v dôsledku 
vyrušenia by ich mohli príliš vyčerpať. 
S podporou Európskej únie aktuálne 
prebieha projekt LIFE Steppe on border. 
Vďaka nemu sa v CHVÚ Sysľovské polia 
premení viac ako 112 hektárov intenzívne 
obrábanej pôdy na pestré trávne porasty, 
tie zlepšia dostupnosť potravy aj pre dro-
pa,“ dodáva Ridzoň.

Podrobnejšie sa budeme téme už 
onedlho venovať na našej webovej strán-
ke čujte.sk.

Našli hniezdo dropa, bojuje o prežitie

» ren
autor foto Stanislav Harvancik_dravce.sk

V minulom roku sa v okrese Piešťany 
objavili dva zaujímavé archeologic-
ké nálezy z mladšej až neskorej doby 
bronzovej, teda 1 300/1 200 až 900/800 
p.n.l., ktoré môžeme podľa odborní-
kov považovať za ojedinelé, keďže sa 
zatiaľ nepreukázalo, že by pochádzali 
z pokladu alebo súdobého sídliska či 
pohrebiska.

V Hubine sa našiel počas úpravy 
terénu, kvôli lepšiemu prístupu na le-
zeckú stenu, bronzový kosák v tvare 
polmesiaca. „Kosák nie je dochovaný 
v plnej dĺžke. Má odlomený hrot a aj 
ukončenie rúčky na opačnej strane. 
Na vrchnej strane sa nachádzajú dve 
plastické rebrá vo funkcii výzdobného, 
ale i funkčného prvku, nakoľko kosák 
spevňujú voči deformácii ohybom. Zo 
spodnej strany je kosák plochý, bez aké-
hokoľvek plastického stvárnenia alebo 
dodatočných úprav. V časti rukoväte sa 
nachádza plastický výčnelok a oválny 
otvor na uchytenie. Pôvodne mala ru-
koväť ešte násadu, napríklad z dreva či 
z parohu,“ popisuje nález Matúš Sládok 
z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) 
Trnava a dodáva, že na kosáku sú tiež 
stopy po odlievaní v podobe ostrých 
okrajov bez stôp po finálnej úprave pil-
níkom. Takéto kosáky sa podľa jeho slov 
používali na ručnú žatvu obilia. „Z loka-
lity je známe osídlenie z obdobia mlad-

šej doby kamennej. Prieskumom okolia, 
po ohlásení nálezu, bol získaný črep, 
ktorý je možné datovať len rámcovo do 
medenej (neskorej kamennej doby) až 
rímskej doby,“ objasňuje odborník. 

V Piešťanoch sa našla počas špor-
tovej aktivity pri poľnej ceste bronzová 
sekera s tuľajkou a postranným uškom. 
„Nástroj má zosilnené a rovné ústie s 
oválnym prierezom. Uško s oválnym 
otvorom vyčnieva v mieste napojenia 
ponad ústie. Pod ústím sú dve horizon-
tálne plastické rebrá. Pod nimi je hrboľ. 
Na oboch bokoch sú dve vertikálne 
oblúkové rebrá vychádzajúce z úrovne 
napojenia uška na telo a končiace v roz-
hraní tela a ostria. Ostrie je plynulo na-
pojené na telo, zaoblené len pri krajoch 
a vylámané na viacerých miestach,“ 
hovorí o ďalšom z nálezov Matúš Sládok 
a prezrádza, že tuľajka a uško slúžili na 
pripevnenie dreveného poriska.

Ojedinelé nálezy bronzových 
predmetov v okrese Piešťany

» ren
autor foto Matúš Sládok, KPÚ Trnava
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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���TO, RÝCHL���������������

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

0949 444 033

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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