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Hovoríme, no nepočúvame

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pokojný a najmä - zdravý - už tretí týž-
deň tohto roka, vážení čitatelia!

Nie je jednoduché žiť v týchto ča-
soch. Kto je chorý, želá si vyzdravieť ( a 
my sa k tomu želaniu v našom vydavateľ-
stve čo najúprimnejšie pridávame), kto je 
zdravý, želá si neskrachovať. Alebo, čo 
by bolo ešte horšie - neochorieť a neskra-
chovať.

Situácia v mnohých našich rodinách, 
ale aj v prostredí ľudí, žijúcich osamo-
tene, je katastrofálna. Depresie, strach, 
izolácia, málo dôvodov na úsmev, eko-
nomické existenčné ohrozenie. Štastný je 
ten, kto to nezažíva.

Do toho nám o pár dní prichádza po-
vinnosť upraviť si odvody, samozrejme, 
smerom hore, podať daňové priznania 
a zaplatiť dane. Nikto z tých, ktorí by sa 
tým mali zaoberať, sa nezamýšľa nad 
tým, z čoho to zvládneme. Ako to zvlád-
neme. Ešte aj možnosť chodiť niečo zaro-
biť do práce je podmienená povinnosťou, 
inak ani zarobiť nesmieme.

Nikto nepočúva ľudí, bežných obča-
nov, tých, ktorí živia štát. Nikto z tých, 
ktorí ten štát navonok “zastupujú”. Melú 
a idú si “svoje”. Lekári a zdravotníci sú na 
smrť vyčerpaní, predavači a predavačky 
v obchodoch, ktorí by mali byť chránení 

a zaradení do prvej línie, idú každý deň 
do rizika, či sa domov vrátia v poriadku.

„Kto má uši na počúvanie, nech po-
čúva.“ (Lk 14,35; Mk 7,16; Mt 13,9) Schvál-
ne, koľko politikov na Slovensku ešte po-
zná text Biblie? Schválne, kto z nich ešte 
dokáže a chce počúvať ubiedených? Ako 
chcú tí, ktorí iba rozprávajú, aby sme ich 
počúvali, keď oni nepočúvajú nás?

Toto chýba v medziľudských vzťa-
hoch, chýba to vo vzťahoch medzi po-
litikmi, chýba to novinárom v médiách. 
Chýba to vo vzťahu moci k občanom. 
Akoby sa Slovensko stalo krajinou 
hluchých.

Možno nám pomôže príroda, od 
iných to asi ťažko čakať. Najmä od tých 
mocných. Možno si pomôžu susedia na-
vzájom, priatelia, známi i neznámi. Život 
je postavený na ľudskosti. A ľudskosť na 
počúvaní. Na ochote počuť.

Počúvajme sa, keď už nás 
nepočúvajú, pomáhajme si, 
keď už nám nepomáhajú a 
podporujme sa navzájom, 
keď už nás nepodporujú.

Stále sme ešte ľudia, 
ktorí majú právo na 
dôstojný život! 
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OK TRANS POPRAD s.r.o.

0911 405 400
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Predaj - Preprava
sypkých materiálov 
Štrk Piesok Obilie

Makadam Zemina

Palivové drevo

Preprava - Prenájom

kontajnerov 
Suťové
Veľkoobjemové 

Preprava strojov 
Stavebných

Lesných 

Poľnohospodárskych 

a iné... 
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0904 121 559 | www.tulis.sk

KLAMPIARS T VO
KL Ps.r.o.
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Chcete si
podať 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 
nefunguje u operátora 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.

V médiách sa vyskytujú takzvaní in-
fluenceri. Sú to často známi ľudia a 
dávajú na internet rôzne príspevky s 
cieľom získať čo najväčšie publikum. 
Svojich fanúšikov potom zásobujú 
fotografiami, videami alebo rôznymi 
textami. 

Často je to iba obyčajná reklama. 
Bývalá tenistka sa ukazuje na internete 
v plavkách alebo kožuchoch. Možno jej 
za to platia. A možno sa len rada pretŕ-
ča. Horšie je, keď otvorí ústa a snaží sa 
ľuďom povedať nejakú múdrosť. Je mi 
týchto „celebrít“ niekedy ľúto. Rodičia 
ich od malička vozili na tréningy. Naučili 
ich oháňať sa tenisovou raketou alebo 
kopať do lopty. Vidíme potom mladého 
človeka, ktorý sa nevie zmestiť do kože. 
Nedostal mnohé z toho, čo iné deti do-
stali – emočnú inteligenciu, vzdelanie, 
vzťahy. Nebolo kedy, od malička iba tré-
ningy a súťaže. Kopaním do lopty si za-
robil veľa peňazí, ale v normálnom živote 
ho možno čaká veľa problémov. Podobne 
ako rôzne slečinky a mladíkov na sociál-
nych sieťach, ktorí si o sebe myslia, že sú 
výnimoční. Majú síce fotografie svojich 
zadkov a predkov na internete, ale chýba 
im veľa z toho, čo normálni ľudia potre-
bujú pre šťastný a zmysluplný život.

Poznám však inú influencerku. 
Volá sa Erika, ako polovica jej rodiny. 
Pochovala dvoch mužov a sama vycho-
vala dve dcéry a syna. Dokázala postaviť 
dom. Pomáhali jej príbuzní a priatelia. 
Ona pracovala od rána do večera. Nie-
koľko rokov sa starala o vyše 500 prasiat 
v dvoch dedinách. Aj doma sa starala 
o dobytok, aby mali deti mlieko a boli 
peniaze na dom. Pracovala aj vo firme 
na výrobu topánok. Ťažká práca medzi 
automatmi, ale zvládla všetky postupy 
a operácie. Aj keď jej prvé mesiace tiekli 
slzy, lebo jej práca nešla. Vie tvrdo pra-
covať a prekonávať prekážky. A vie sa 
aj dobre modliť a rozdávať lásku. Toto 
všetko naučila svoje deti a oni to dajú 
ďalej. Toto má väčší vplyv na zlepšova-
nie sveta ako hlúpe statusy na internete. 
Nepozná ju celé Slovensko, len rodina a 
blízki priatelia. Pomá-
ha v Dobrom Pastie-
rovi v Kláštore pod 
Znievom. Rozdáva 
úsmevy a dobrú 
energiu. Erika z Le-
žiachova je väčšia 
influencerka 
ako Domini-
ka z Dubaja.

Influencerka

» Ján Košturiak
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

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

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0905 468 802 objednávky príjmame telefonicky

STRECHY  M

LIKVIDÁCIA
AZBESTU
zo striech

 0908 082 634 STRECHY  M

www.strechym.sk

 facebook/ StrechyM Likvidácia azbestu
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25. januára 1961       
John Fitzgerald Kennedy uskutočnil prvú prezidentskú televíznu 
tlačovú konferenciu vysielanú naživo.

Výročia a udalosti
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Výnimky zo zákazu vychádzania, 
na ktoré TREBA negatívny test:

 Cesta do a zo zamestnania za-
mestnanca, ktorý vzhľadom na pova-
hu práce podľa rozhodnutia zamestná-
vateľa nemôže vykonávať prácu formou 
home office, a cesta späť;

 Cesta na výkon podnikateľskej 
činnosti alebo inej obdobnej činnosti, 
ktorá nemôže byť vykonávaná formou 
home office, a cesta späť;

 Cesta na účel pobytu v prírode 
vrátane individuálneho športu v rámci 
okresu a cesta späť; táto požiadavka sa 
však netýka detí pod 15 rokov ani senio-
rov nad 65 rokov;

 Cesta do čistiarne odevov, na 
doplnenie pohonných hmôt, na 
kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, 
do banky, poisťovne, do servisu bicyk-
lov, servisu motorových vozidiel, na poš-
tu (vrátane výdajného miesta zásielkov-
ní), cesta do služby technickej a emisnej 
kontroly vozidiel, do opravovne obuvi;

 Cesta na výdajné miesto inter-
netových obchodov (e-shopov), 
cesta na výdajné miesto iných obchodov 
a cesta späť;

 Cesta s cieľom vycestovania do 
zahraničia a cesta späť pri návrate zo 
zahraničia;

 Cesta dospelého s cieľom spre-
vádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča 
strednej školy do školy a školského za-
riadenia a cesta späť;

 Cesta na úrad či iný orgán štát-
nej moci, ak úkon nemohol byť vyko-
naný na diaľku, a cesta späť.

Výnimky zo zákazu vychádzania, 
na ktoré NETREBA negatívny test:

 Cesta v nevyhnutnom rozsahu 
na účel obstarania nevyhnutných 
životných potrieb do najbližšej ma-
loobchodnej predajne (čiže potraviny, 
lieky, drogéria, hygienický tovar, krmivá 
pre zvieratá);

 Cesta do lekárne či do zdravot-
níckeho zariadenia na účel neod-
kladnej zdravotnej starostlivosti, pre-
ventívnej prehliadky alebo plánovanej 
zdravotnej starostlivosti, vrátane spre-
vádzania blízkej osoby alebo príbuzné-
ho, a cesta späť;

 Cesta na testovanie, teda vykona-
nie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 
alebo do mobilného odberového miesta 
na účel vykonania antigénového testu;

 Deti do 15 rokov a seniori nad 
65 rokov nebudú potrebovať test ani na 
pobyt v prírode;

 Cesta na pohreb blízkej osoby, 

uzavretie manželstva, krst a cesta späť;
 Cesta s cieľom starostlivosti o 

blízku osobu alebo príbuzného, ktorý 
je na takú starostlivosť odkázaný, a cesta 
späť;

 Vychádzka so psom alebo mač-
kou do vzdialenosti 1000 m od bydliska 
a cesta s cieľom starostlivosti o hospo-
dárske zvieratá;

 Zdravotná vychádzka osoby 
staršej ako 65 rokov, alebo zdravotne 
ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohy-
buje pomocou vozíčka, do vzdialenosti 
1000 metrov od bydliska, pričom takúto 
vychádzku vykonáva samostatne alebo 
s členmi spoločnej domácnosti;

 Cesta dieťaťa a jeho sprevádza-

júcej osoby za rodičom alebo oso-
bou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a 
cesta späť; to isté platí aj na cestu rodi-
ča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa 
realizovanú v súvislosti s rozhodnutím 
súdu vo veci styku rodiča;

 Cesta dieťaťa materskej školy 
do a zo školy a školského zariade-
nia, cesta žiaka prvého stupňa základ-
nej školy do a zo školy a školského za-
riadenia;

 Cesta pri zabezpečovaní a pre-
súvaní sa do zariadení sociálnych 
služieb a sociálnej pomoci;

 Cesta na súdne pojednávanie či 
na predvolanie orgánmi činnými v trest-
nom konaní.                                               red

ZDRAVIE Najčítanejšie regionálne noviny

Kedy potrebujete a kedy nemusíte 
mať preukaz o negatívnom teste
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CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Losos divý
• vo�ne lovený

119

Supercena
cena za 100 g

Jacobs Velvet 
• instantá káva

349

Supercena

(100 g = 1,75)

200 g

109

-35%

(100 g = 0,87)

125 g balenie

1.69

�u�oredky

Kur�a + 2 štvrte

129

-46%
cena za 1 kg

2.39

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

165

-49%

(1 kg = 0,33)

5 kg balenie

3.29*

Cibu�a

5 kg

155

-42%

(1 kg = 1,03)

1,5 kg balenie

2.69

Suché krmivo 
pre psy 789

Supercena

(1 kg = 0,79)

10 kg

10 kg

�ervené 
poaran�e

Ponuka tovaru platí od 25. 1. do 31. 1. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 25. 1.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 1. 2021.



SN21-03 strana- 5

bývanieSPišSko
5

33
-0
00
1

Pilsner Urquell 
• svetlý ležiak

085

-32%

(1 l = 1,70)

0,5 l

1.25

Becherovka 

799

Supercena

(1 l = 11,41)

0,7 l

38 % 
alkoholu

Kohút klobása

444

Supercena

(1 kg = 6,43)

690 g

Tvaroh 
hrudkovitý
• jemný

077

Supercena

(1 kg = 3,08)

250 g

CCHHLLLAAADDEENNÉÉSotana 
na š�ahanie 
• 33 % tuku

077

-40%

(1 l = 3,08)

250 ml

1.29

Šarš
• svetlé vý�apné pivo

044

Supercena

(1 l = 0,88)

0,5 l

Nitansky 
jogurt 
• rôzne druhy

029

Supercena

(100 g = 0,19)

150 g

Kávenky/
Kakaové 
rezy/Vesna 
• rôzne druhy 

029

Supercena

(100 g = 
0,64/0,58)

45/50 g

Su

Tekutý prací 
prostedok 
• rôzne druhy
• v ponuke aj Prací prášok 

3,51 kg za 7,99 €

60 praní
1 pranie = 0,13 €

799

Supercena

(1 l = 2,66)

3 l

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 25. 1. do 31. 1. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

OD PONDELKA
25. JANUÁRA
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Letecký tím fotografov a pilotov pri-
pravuje doteraz najväčšie letecké 
snímkovanie Slovenska. Snímky 
plánujú sprístupniť aj verejnosti.

Nadšenci lietania a fotografovania 
krajiny zo skupiny Slovensko z neba 
pracujú na prípravách najväčšieho 
leteckého snímkovania našej rodnej 
zeme. Uskutoční sa počasu jari a leta. 
Posádky štyroch lietadiel na čele s au-
torom myšlienky, Milanom Paprčkom, 
pracujú na leteckom pláne, ako z po-
hľadu vtákov nafotografovať celé naše 
Slovensko.

“Najkrajší zo všetkých je pohľad 
z výšky na Slovensko”, hovorí pilot a 
letecký fotograf Milan Paprčka. “Ale 
tento pohľad nemá možnosť zažiť kaž-
dý. Preto sme sa podujali vyfotografo-
vať celé Slovensko z kokpitu lietadla a 
sprístupniť zábery na našu krajinu aj 
ostatným. Pretože odtiaľ zhora je úplne 
iná” dodáva Paprčka.

Prostredníctvom športových 
dvojmiestnych lietadiel dokážu krú-
žiť nad obcou aj v najnižších možných 
výškach. Vtedy má fotograf najťažšiu 
úlohu, a to vytvoriť jedinečný záber, 
ktorý si vopred nemôže pripraviť. Musí 
pracovať s tým, čo má aktuálne k dis-
pozícii a to, že je dokonale zohratý s 
pilotom je mnohokrát najdôležitejšie.” 
Niekedy zopár oblakov pridá na dra-

matickosti fotografie”, hovorí fotograf 
Jakub Chovan.

Doteraz, za 13 rokov toto letecké 
zoskupenie spravilo približne jeden 
milión záberov územia Slovenska. V 
novom roku si dali predsavzatie sprí-
stupniť celú túto databázu verejnosti. 
“Tento rok plánujeme zvečniť z neba 
450 až 500 slovenských obcí a miest. 
Okrem klasického fotografovania bu-
deme aj filmovať. Bude to doteraz asi 
najväčší záťah v histórii. Navyše pracu-
jeme na obrovskej webovej stránke, na 
ktorej sprístupníme verejnosti všetky 
naše letecké fotografie od roku 2007. 
Asi neexistuje slovenská obec, ktorú 
by sme ešte nefotili a každý Slovák si 
potom na tomto webe bude môcť nájsť 
práve tú svoju a navyše v rôznych ro-
koch” spresňuje Paprčka.

Medzi pilotmi sa nachádza aj Kamil 
Glovňa, bývalý vojenský pilot legen-
dárnej stíhačky MIG 29.

Pripravuje sa najrozsiahlejšie 
fotografovanie Slovenska zo vzduchu

» red

Nadácia REDOX ako partner pre mestá, 
obce a samosprávy v podpore aktivít 
na ochranu životného prostredia, zvý-
šenia enviromentálneho povedomia 
verejnosti a zodpovedného prístupu k 
odpadom, si dovoľuje upozorniť na na-
sledovné. 

Vyzývame Slovákov, aby v čase pan-
démie korona vírusu covid-19, vo zvýšenej 
miere zodpovedne nakladali s komunál-
nym odpadom. Manipulácia s bežným 
komunálnym odpadom v čase pandémie 
môže predstavovať riziko prenosu náka-
zy. Osobitou kategóriou je manipulácia s 
komunálnym odpadom kontaminovaným 
vírusom SARS–COV2 (covid-19), ktorý by 
rozhodne nemal vyletovať z preplnených 
smetných košov alebo zostať voľne pohode-
ný pri smetných nádobách.

V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité 
ochranné prostriedky, ktoré vznikajú obča-
nom v domácnosti alebo zamestnancom v 
bežných prevádzkach – rúška, respirátory, 
rukavice, vreckovky, likvidujú ako bežný 
odpad. Nakoľko sa neuplatňuje špeciálny 
prístup pri nakladaní s odpadom, ktorý 
vzniká pri používaní ochranných pros-
triedkov, dovoľujeme si upozorniť na nasle-
dovné:
• Použité ochranné prostriedky je dôležité 
odkladať do plastovej tašky alebo vreca a 
pevne uzavrieť, aby tento odpad nemohol 
voľne vyletovať. 

• Vrecia a tašky s týmto odpadom vyha-
dzujte do nevytriedeného komunálneho 
odpadu (čierny kontajner).
• Upozorňujeme, že použité ochranné pros-
triedky v žiadnom prípade nepatria do trie-
deného odpadu.

V čase prvej vlny pandémie nového ko-
ronavírusu objem komunálneho odpadu v 
Bratislave stúpol až o 25 percent, čo vyústi-
lo do nadmerne preplnených smetných ná-
dob a zhoršenú manipuláciu s nimi. Počas 
mimoriadnej situácie, akou je pandémia 
ochorenia COVID-19, sa objem kontamino-
vaných odpadov zvyšuje, pravdepodobná 
bezpečná manipulácia a účinné zneškod-
ňovanie klesá, čo sa môže prejaviť na se-
kundárnom dopade na ľudské zdravie a ži-
votné prostredie.  Nesprávne spracované a 
vyhodené odpady kontaminované vírusom 
SARS–COV2 (covid-19), môžu predstavovať 
riziko prenosu sekundárnej choroby. 

Výzva na zodpovedné nakladanie 
s odpadom ( COVID-19)

» red
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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
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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 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

objednavky@montter.sk

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ 
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121


