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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:

9
9
-0
2

SYSTÉM

TM 77HI

PO
SU
VN
É

DV
ER
E

HS
PORTAL

  
 R

O

ČN
É           S

K
U

S

ENOSTI16

9
9
-0
0
0
7
-1

9
9
-0
6

Okamžitý výkup

tel. 0905 924 303tel. 0905 924 303

Kúpime ornú pôdu
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PALIVOVÉPALIVOVÉ
DREVODREVO

- tvrdé- tvrdé
- štiepané- štiepané
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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)

Páči sa mi

POPRADSKO.SK
na facebooku

- nové inzeráty, 
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Technické služby Mesta Svit 

ponúkajú na krátkodobý prenájom 

plošinu s obsluhou 
(výška 16 metrov)

0908 429 138
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SERVIS 
OKIEN A DVERÍ

Ponúkame kvalitnú opravu 

plastových okien a dverí. Výmena 

skla, tesnenia, nastavenie okien

a dverí, výmena komponentov

a iné.

Kancelária:

Podtatranská 135/2

bl. Lipa, 058 01  Poprad

www.oprava-servis-okien.sk

9
9
-0
0
0
9
-3

Obhliadka TERMOKAMEROU
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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

OV

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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3,50 m
²

 VYDVIHNEME - VYČISTÍME - SUCHÉ PRIVEZIEME
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Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    18 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

kčnosť a stav jednotlivých orgánov
ov  Vášho ochorenia

bolestí, alergií, skrytých chorôb

t zorodých organizmov
kamžite rieši zdravotné problémy,

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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NOVÉ STRECHY, OPRAVY, REKONŠTRUKCIE
KLAMPIAR - POKRÝVAČ 

0907 940 920
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0904 121 559 | www.tulis.sk KLTPs.r.o.

KLAMPIARS T VO
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Uplynulú nedeľu sa vonku ženili všet-
ci čerti. Mohutný vietor doslova lom-
coval konármi stromov a do toho sa 
spustil silný lejak. Zakrátko, ešte ani 
nestihli na zem dopadnúť posledné 
kvapky, vyšla na oblohe prekrásna 
dúha, akoby chcela trošku zmierniť 
toto neskutočné besnenie. Vtedy som 
si uvedomila, že leto už asi zavrelo za 
sebou dvere a my sa musíme pripraviť 
na príchod jesene.

Hoci jeseň nepatrí k tým najobľúbe-
nejším ročným obdobiam, myslím si, že 
nám má čo ponúknuť a netreba ju zatra-
covať  či len pretrpieť. Je fakt, že nás už 
čakajú kratšie, chladnejšie a sychravej-
šie dni, no nemali by sme preto upadať 
na duchu, ale hľadať to, čo je na jeseni 
pekné.

Jesenná príroda predsa hýri prekrás-
nymi pestrými farbami. V záhradách, o 
ktoré sme sa počas roka starali, dozrie-
va posledná úroda a my môžeme zberať 
plody našej usilovnej práce. Nasušiť si 
jablká, hrušky či tekvicové semiačka, či 
nachystať všakovaké poklady do špajzy.

Vybrať sa môžeme na potulky do prí-
rody, na turistiku či len tak na vychádz-
ku do lesa a dýchať jeho nezameniteľnú 
vôňu. Ak budeme mať šťastie, natrafíme 

na huby krčiace sa pod oroseným ma-
chom. Okrem nich si však môžeme 
nazbierať aj rozličné plody, či už šišky, 
bukvice, žalude ako aj farebné listy, z 
ktorých môžeme počas dlhých večerov 
vykúzliť prekrásne jesenné dekorácie. 
Mesiace október a november sú tiež naj-
vhodnejším obdobím na zber koreňov 
liečivých rastlín, pretože práve v tomto 
čase sú veľmi bohaté na liečivé látky. 
Za našu pozornosť isto stojí púpava le-
kárska, echinacea purpurová a mnoho 
ďalších byliniek. Na stráňach či na okraji 
lesa istotne natrafíme aj na šípky či jara-
binu vtáčiu. Voňavý, vitamínmi nabitý 
čaj, ktorý si z nich po návrate z jesennej 
vychádzky celí uzimení a skrehnutí pri-
pravíme, nás príjemne zahreje a posilní 
aj naše zdravie. A ak si tieto plody nasu-
šíme do zásoby, budú nám robiť dobrú 
službu počas celého roka.

A ak počas jesene ná-
hodou pocítime splín, 
zabaľme sa do mäkuč-
kého teplého svetra 
a kochajme sa všet-
kou tou krásou, 
ktorú nám príroda 
nachystala.

Užime si farebnú jeseň

» Renáta Kopáčová, redaktorka

27. septembra 1825   
George Stephenson riadil svoju parnú Locomotion na trase dlhej 38 
kilometrov medzi mestami Stockton a Darlington

Výročia a udalosti
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-  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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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

4
2
-0
9
2

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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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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VÝVOZ 
LAPAČOV
KUCHYNSKÝCH 
TUKOV

Cena od 110 € bez DPH
za jeden lapač

Michal Pjatek   tel. 0907 353 790
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Obhliadka
a návrh 
ZDARMA
- realizácia
- servis

ŠETRENIE ENERGIE 
PRI VYKUROVANÍ 

RODINNÉHO DOMU

REKUPERÁCIA
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Design Technology s.r.o.
Priemyselná 4880
059 51 Poprad - Matejovce

0917 687 376  0908 971 184 www.d-t.sk

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
petrekova@regionpress.sk
berithova@regionpress.sk
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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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Dom nábytku Košice

VÝPREDAJ 
VYBRANÝCH 
VYSTAVENÝCH
KUCHÝŇ

-70%ZĽAVY
AŽ DO

DO VYPREDANIA 
ZÁSOB!

Ak sa chcete na jar tešiť z pohľadu na 
prvých poslov jari, treba sa už teraz 
pustiť do práce. Rozkvitnuté prvé 
jarné kvietky sa vám za to odvďa-
čia svojou krásou. Vybrať si môžete 
snežienky, krókusy, tulipány, narci-
sy, bledule, modrice či hyacinty.

Ako si vybrať cibuľoviny - v obcho-
doch je v tomto období pestrá ponuka 
cibuľovín. Tie balené sú zvyčajne o 
čosi drahšie, máte však väčšiu záruku, 
že ide o cibuľky rovnakej odrody. Ak 
uprednostníte voľne predávané cibuľo-
viny, treba si skontrolovať ich kvalitu. 
Zamerajte sa najmä na to, aby neboli 
poškodené, naklíčené, prípadne po-
kryté plesňou. Zdravá cibuľka by mala 
byť pevná, nie mäkká a scvrknutá.

Ako sadiť cibuľoviny - pôdu dô-
kladne prekyprite a odstráňte z nej bu-
rinu. Ak je pôda príliš ťažká, pridajte na 
zlepšenie jej štruktúry jemný štrk ale-
bo hrubší piesok. Cibuľky treba sadiť 
do hĺbky, ktorá by mala predstavovať 
dvojnásobok výšky cibuľky. Ak cibuľ-
ka meria napríklad tri centimetre, zasa-
diť ju musíte do hĺbky šesť centimetrov. 
Vzdialenosť medzi jednotlivými cibuľ-
kami by mal byť približne trojnásobok 
veľkosti cibuľky. A nezabudnite, že ci-
buľky sa sadia špičkou hore. Po výsad-
be zasypte cibuľky zeminou, utlačte a 
polejte.

Náš tip: Cibuľoviny vyniknú, ak ich 

budete sadiť do skupiniek, pričom jed-
notlivé druhy môžete aj kombinovať.

Cibuľoviny ukážu aj v trávniku - 
narcisy, tulipány, modrice či krókusy 
sa budú na jar veľmi pekne vynímať aj 
vo vašom trávniku. Stačí nožom vyre-
zať potrebný kus trávnika aj s pôdou. 
Odkrytú pôdu prekyprite, vysaďte ci-
buľky a zatlačte ich do pôdy. Odhalené 
miesto po výsadbe opäť prikryte vyre-
zaným kusom a dobre pritlačte.

Náš tip: Na výsadbu si zvoľte vlhké 
počasie.

Pestovanie cibuľovín - cibuľovi-
nám prospeje každoročné jarné pri-
hnojenie kompostom. Po odkvitnutí 
nechajte listy rastlín zosušiť a odkvit-
nuté kvety zostrihajte.

Na záhony vysádzame cibuľoviny

» ren
Je čas na výsadbu cibuľovín. 

autor foto Capri23auto pixabay
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

Najnižšie podanie: 19 500 EUR

Páči sa mi

POPRADSKO.SK

na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

- nové inzeráty

- dôležité info
- tipy na voľný čas
- súťaže, ...

 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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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
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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

69€
99€
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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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

až -20%

UVÁDZACIE CENY

akcia platí do konca roka 

Rodinné domy/výstavby

Výhodné ceny pre stabené firmy

 Hliníkové a plastové 
 OKNÁ - DVERE - HST
 Zasklenie balkónov od 880€/komplet
 Zimné záhrady
 Presklenie 
 terasy - prístreškov
 Presklené fasády 
 Prekrytie bazénov
 Servis okien 
 - obhliadka ZDARMA

0944 222 057

www.alimont.sk

LED svetlá 
GRÁTIS

už od 3200 €
bez DPH

3000x4000 mm

zníženie 
energetických 
nákladov až 
20% ročne

OCHOTNÝ PRÍSTUP  KVALITNÁ MONTÁŽ  ODBORNÉ PORADENTSTVO  OVERENÉ VÝROBKY

Hliníkové 
a plastové 

dvere 
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24. septembra 1046   
počas tzv. pohanského povstania v Uhor-
sku boli umučení biskupi Gerard a Buldus 
a smrteľne zranený bol nitriansky biskup 
Bystrík, ktorý zraneniam podľahol 26. 
septembra 1046

Výročia a udalosti

26. septembra 1969    
Beatles vydali svoj posledný štúdiový al-
bum Abbey Road

Výročia a udalosti
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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
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September

 

 

 

 

 

 

23.  Zdenka

24.  Ľuboš, Ľubor

25.  Vladislav, 

 Vladislava

26.  Edita

27.  Cyprián

28.  Václav

29.  Michal,  

 Michaela

30.  Jarolím
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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POPRADSKO
petrekova@regionpress.sk

berithova@regionpress.sk Alena Berithová:  0907 877 862

Marcela Petreková:  0905 338 878
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Výročná medaila zušľachtená rýdzim zlatom!

 Objednajte tu:
 Internetový rezervačný systém:

 www.samostatneslovensko.sk
 Telefónna rezervačná linka:

 0850 606 777
 PO-PIA 9.00-18.00, SO-NE 9.00-15.00

 Voláte za bežnú cenu miestneho hovoru

Averz: Kriváň, majestátny orol a tatranská flóra, nápis

Reverz: Štátny znak, lipové listy, rok vzniku Slovenskej republiky

Priemer: 30 mm

Hmotnosť: 11,9 g

Zušľachtenie: Rýdze zlato (999/1000)

Kov: Obecný základný kov

Internetová rezervácia

www.samostatneslovensko.sk

QR objednávka

DOPRAVA ZADARMO!

Téma:
30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky

Distribútor:
Národná Pokladnica

Cena:
5,95 € a poštovné ZADARMO!

V nadchádzajúcom roku si pripomíname 30 rokov 
od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 

Aby sme si toto významné výročie náležite uctili, 
Národná Pokladnica exkluzívne pripravila výročnú 
pamätnú medailu s národnými symbolmi len za 5,95 €. 
Poštovné NEPLATÍTE!
Každý tak bude mať možnosť získať trvalú spomienku 
a uchovať si ju v nádhernom numizmatickom prevedení 
aj pre budúce generácie.

Vzhľadom na exkluzivitu ponuky a očakávaný 
veľký záujem je možné objednať len 1 ks výročnej 
pamätnej medaily venovanej tomuto výročiu. 
Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť! Objednávka 
je bez akýchkoľvek ďalších záväzkov.

www.samostatneslovensko.sk

POZNÁMKA: Pri objednávke, prosím, uveďte číslo rezervácie

ČÍSLO 
REZERVÁCIE:

32010884

CENA: len 5,95 € a poštovné ZADARMO!

DÔLEŽITÉ: Iba 1 medaila pre každého

OBJEDNANIE: www.samostatneslovensko.sk, tel: 0850 606 777

Získajte pamiatku v podobe krásnej výročnej medaily!
EXKLUZÍVNE:

Majestátny orol a Kriváň na rýdzim zlatom zušľachtenej medaile

DÔLEŽITÉ:
Iba 1 medaila pre každého zákazníka

Objednajte tu:
www.samostatneslovensko.sk alebo tel: 0850 606 777

len za 5,95 €

30. VÝROČIE SAMOSTATNOSTI
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

30. VÝROČIE SAMOSTATNOSTI
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poštovné a balné ZADARMO!

Exkluzívna ponuka je platná len 10 dní!
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deťom

» Predám kočík, kočík pre 
bábiky, detský bicykel, bi-
cykel pre 10 ročných RMX, 
Pionier. Cena dohodou. 
0902159453

rôzne/iné
» KÚPIM STARÉ HOKEJO-
VÉ KARTIČKY HK POPRAD. 
0908876988
» Kúpim domáce tkané 
plátno, vrecia, kroje, šatky, 
sukne, starožitnosti ako 
obrazy, hodiny, maľované 
truhlice. 0909117320

zoznamka
» Ponúkam lásku žene. 
0907290001

Občianska
riadková
inzercia

12 DEŤOM    

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.

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

6
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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

Bazalka je jednoročná bylinka, kto-
rej listy a vňať zberáme od júna až 
do septembra. Má príjemnú vôňu, 
široké uplatnenie v našej kuchyni a 
dopestovať si ju môžeme počas celé-
ho roka aj na okennom parapete.

Bazalka sa používa do omáčok, 
šalátov i polievok, pridávať ju však mô-
žete aj do smoothie, limonád či šalátov. 
Ochutí tiež marinády a zálievky. Veľmi 
dobre sa hodí k paradajkám či baklažá-
nu a pravdaže k cestovinám. Do vare-
ných jedál ju pridávajte až tesne pred 
ich dokončením, aby nestratila svoju 
vôňu.

Účinky na zdravie
Bazalka obsahuje veľa zdraviu pro-

spešných látok. Patria medzi ne železo, 
horčík, vápnik, fosfor, draslík, zinok, 
selén, sodík, mangán, omega 3, ome-
ga 6 kyseliny, vitamíny A, B, C, E, K, 
luteín, betakarotén, kyselina listová, 
kyselina pantoténová. Bylinka má pro-
tizápalové a protivírusové účinky a je 
tak skvelým pomocníkom v boji proti 
rôznym infekciám. Podporuje chuť do 
jedla, uľaví pri nechutenstve, nevoľ-
nosti, ale aj pri bolestiach hlavy. Vďaka 
svojim upokojujúcim účinkom pomáha 
zmierniť stres.

Náš tip: Z bazalky si môžete pripra-
viť chutné pesto, ktoré výborne do-
chutí cestoviny, ryby ale aj opekanú 
bruschettu. Ak ho odložíte do chlad-

ničky, vydrží aj niekoľko týždňov.
Budete potrebovať: 2 šálky čerst-

vých lístkov bazalky, strúčik cesnaku, 
30 g nasucho opražených píniových 
orieškov, 30 g syru parmezán, 60 ml 
olivového oleja, soľ, mleté čierne kore-
nie, pár kvapiek citrónovej šťavy.

Postup: Lístky bazalky umyte pod 
tečúcou vodou a poriadne osušte. Do 
kuchynského elektrického sekáčika 
alebo mixéra vložte cesnak, nasucho 
opražené vychladnuté píniové oriešky 
a dôkladne rozsekajte. Postupne po 
dávkach pridávajte bazalku a prilie-
vajte olivový olej. Mixujte krátko, aby 
prehrievaním bazalka nezhorkla a 
nestratila svoju zelenú farbu. Nako-
niec pridajte strúhaný parmezán, pár 
kvapiek citrónovej šťavy, soľ, korenie 
a domixujte. Pesto preložte do uzatvá-
rateľnej nádoby, jeho povrch zalejte 
olivovým olejom, uzatvorte viečkom a 
vložte do chladničky.

Bazalka pravá

» ren
zdroj foto Jill Wellington pixabay

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

Najnižšie podanie: 19 500 EUR

Páči sa mi

POPRADSKO.SK

na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

- nové inzeráty

- dôležité info
- tipy na voľný čas
- súťaže, ...
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www.regionpress.sk

25. septembra 1576    
Rudolf II. Habsburský bol korunovaný za 
uhorského kráľa

Výročia a udalosti
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Život v úseku rieky Hron, ktorý bol 
minulý rok postihnutý haváriou na 
bioplynovej stanici v Budči, sa aj na-
priek opatreniam stále nepribližuje 
k pôvodnému stavu. Poukazuje na 
to séria odborných ichtyologických 
prieskumov, ktoré počas letných me-
siacov vykonali pracovníci Štátnej 
ochrany prírody (ŠOP) SR, Slovenské-
ho vodohospodárskeho podniku, š. p. 
(SVP) ako aj zástupcovia Slovenského 
rybárskeho zväzu (SRZ). 

Počas letných mesiacov boli na vy-
braných prítokoch rieky Hron realizo-
vané viaceré ichtyologické prieskumy. 
Medzi podrobne skúmané prítoky 
patrí Kľak, Jasenica a Lutilský potok. 
Ide o lokality, ktoré patria medzi vý-
znamné neresiská rýb v úseku Hrona 
zasiahnutom haváriou v júli minulého 
roka. „Predbežné výsledky priesku-
mov poukazujú na výrazný bariérový 
efekt stupňov na uvedených tokoch, 
vybudovaných v bezprostrednej blíz-
kosti ich ústia do rieky Hron. Zazna-
menaný bol pokles druhovej pestrosti 
i početného zastúpenia ichtyofauny 
nad migračnými bariérami, ktorý na 
niektorých lokalitách dosahoval úro-
veň až 50%,“ informuje Juraj Hajdú. 
ŠOP SR preto poukazuje na nevyhnut-
nú potrebu funkčného spriechodnenia 
týchto tokov tak, aby bola umožnená 
migrácia rýb. V prípade, že migračnú 
bariéru nie je možné odstrániť priamo, 

navrhujeme budovanie priechodov či 
rybovodov.

„Počas letných prieskumov sme 
na monitorovaných úsekoch zazname-
nali aj výskyt chránených druhov rýb 
európskeho významu ako napríklad 
mrena karpatská alebo lopatka dú-
hová. Z druhov, na ktoré sa vzťahujú 
špecifické podmienky ochrany boli za-
znamenané napríklad ploska pásavá, 
podustva severná či nosáľ sťahovavý. 
Z ďalších druhov rýb sa bežne vysky-
tovali jalec hlavatý, hrúz tuponosý, 
čerebľa pestrá a slíž severný,“ uzatvára 
Juraj Hajdú zo Štátnej ochrany príro-
dy SR. Prieskum na rieke Hron bude 
naďalej pokračovať a ukáže sa do akej 
miery tohtoročné výsledky monitorin-
gu ovplyvnili extrémne suché letné 
mesiace. 

Zdroj informácií 
Odbor komunikácie a propagácie 

ŠOP SR

Život v rieke Hron potrebuje pomoc

» ren
Migračná bariéra na Jasenici. autor foto J.Hajdú

Na získanie potvrdenia o prekona-
ní ochorenia Covid-19 stačí aj po-
zitívny AG test. Národné centrum 
zdravotníckych informácií (NCZI) v 
spolupráci s Ministerstvom zdravot-
níctva Slovenskej republiky (MZ SR) 
pristúpilo k tomuto kroku s cieľom 
uľahčiť očakávanú jesennú vlnu 
pandémie pacientom aj lekárom.

Zatiaľ čo všeobecnému lekárovi 
stačil na diagnostikovanie pacienta a 
predpísanie liečby aj pozitívny AG test, 
na získanie certifikátu o prekonaní bol 
až doteraz potrebný PCR test. S cieľom 
zabrániť zbytočnému duplikovaniu 
testov pristupuje NCZI k vydávaniu 
Európskych digitálnych certifikátov 
o prekonaní ochorenia Covid-19 už 
aj po pozitívnom antigénovom teste. 
Neplatí to však pre všetky AG testy. 
Zoznam akceptovaných testov určuje 
Európska komisia a nachádza sa na 
https://health.ec.europa.eu/system/
files/2022-07/covid-19_eu-common-
-list-antigen-tests_en.pdf.

„V nijakom prípade na získanie 
potvrdenia o prekonaní nemožno 
použiť samoodberové domáce testy. 
NCZI vydáva potvrdenia o prekonaní 
len na základe pozitívnych AG testov 
z mobilných odberových miest (MOM) 
vykonaných od 5. septembra 2022,“ in-

formuje NCZI.

Po pozitívnom AG teste je nevy-
hnutná domáca izolácia v trvaní 5 
dní od pozitívneho testu. Ak v rámci 
päťdňovej izolácie človek nemá po-
sledných 24 hodín nijaké príznaky 
ochorenia Covid-19, izolácia sa skončí. 
Ďalších päť dní však platí povinnosť 
nosiť respirátor FFP2. Až potom je mož-
né získať potvrdenie o prekonaní ocho-
renia Covid-19. Generuje sa na 11. deň 
od potvrdenia pozitivity, v tomto prípa-
de od vykonania AG testu.

Potvrdenie o prekonaní sa generu-
je automaticky, NCZI odporúča nastaviť 
si automatické zasielanie certifikátov, 
aby bol aj tento certifikát doručený do 
mailboxu. O certifikát sa dá požiadať 
kedykoľvek cez „samoobslužný“ por-
tál registrovaného žiadateľa - https://
covidforms.nczisk.sk/patient_por-
tal/covid-19-validate-patient_IDSK.
php, pričom na to stačí len COVID pass, 
rok narodenia a v systéme registrované 
telefónne číslo.

Digitálny COVID preukaz EÚ o 
prekonaní ochorenia COVID-19 možno 
stiahnuť i deťom a platí v období naj-
viac 180 dní od odobratia pozitívnej 
vzorky biologického materiálu.

Potvrdenie o prekonaní Covid-19 
už aj po pozitívnom AG teste

» ren
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