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Pokorne o pokore

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pokora nie je rezignácia, pokora nie je 
vzdanie sa, pokora nieje ani mlčanli-
vosť. Je to jedna z cností. Prvá z nich.

Milí čitatelia, končíme prvý mesiac 
ďalšieho roka, čas uteká rýchlejšie, ako 
si uvedomujeme a s ním mnohým ute-
ká aj život. Život v nepokore, život často 
sebecký, nemajúci rešpekt. Život bez 
dôvery tam, kde sa dôvera očakáva. 
Mnohí ľudia neúmerne velebia sami 
seba.

„Život je dlhá lekcia pokory,“ od-
kázal nám James M. Barrie. Sir James 
Matthew Barrie, baronet, bol škótsky 
spisovateľ a dramatik. Je autorom zná-
mej literárnej postavičky Petra Pana, 
rozprávky, v ktorej priateľstvo, pokora 
a slušná statočnosť víťazí nad zlom, 
hlúposťou, nadutosťou a - nepokorou. 
Barry sa narodil ako druhý najmladší 
syn z desiatich detí. Študoval na akadé-
miách v Glasgow, Forfar, Dumfries a na 
Univerzite v Edinburgu. Stal sa žurna-
listom v Nottinghame aj v Londýne. To 
boli časy, keď aj žurnalistika preberala 
takéto témy. Keď sa zaoberala cnosťa-
mi, kým tá dnešná velebí a sprístupňu-
je iba ich opak.

Zle sa musí žiť neprispôsobivým. 
Nie, teraz nemyslím na sociálnu nepri-

spôsobivosť, myslím na to, že mnohí 
sa nedokážu zžiť s faktom, že existuje 
slušnosť, nenadranenosť, že sa dá žiť aj 
bez rôznych funkcií a mocenských po-
stov, že sa možno na človeka aj usmiať, 
nielen sa zdúvať a večne na všetko 
nadávať. A, samozrejme vo svojej neo-
hrozenej dokonalosti - aj na každého. 
Musí to byť zúfalé, od rána do večera 
žiť s tým, že už v práci nemôžem ni-
koho zvoziť, nebodaj vyhodiť, že už 
nepatrím k závoju poslušných verných 
neochvejnej moci.

Pritom by stačilo tak málo. Naozaj 
iba troška pokory. Lebo - iba človek 
dobrý a pokojný obracia všetko na 
dobré. Kto žije naozaj v pokoji, nikoho 
nepodozrieva. Kto však je nespokojný 
a podráždený, toho trápia najrôznej-
šie podozrenia, sám nenájde pokoj a 
nestrpí, aby mali pokoj druhí. Často 
povie, čo by hovoriť nemal, 
káže, čo je povinnosťou 
druhých, no zanedbáva 
svoje povinnosti. 

Život je lekcia pokory. 
Múdri sa podučia, hlu-
pákom to do smrti 
nedôjde.
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PLÁNUJETE NOVÉ 
AUTO? 

U NÁS NAJVÝHODNEJŠÍ 
LEASING 
ÚVER 
POISTENIE 
NA VAŠE NOVE AUTO

www.poistimevas.sk
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0904 121 559 | www.tulis.sk

KLAMPIARS T VO
KL Ps.r.o.

79
-0
09 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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»Kúpim Suzuki Samurai, Vi-
tara, Jimmy v akomkoľvek 
stave 0949532310

»Predám 2 iz. byt po kom-
pletnej rekonštrukcii. Krom-
pachy. Cena 35000,- EUR. 
0903905998

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE, kozie. 
ovčie. líšky... 0905350531

»KTO DARUJE OBLEČENIE 
OBUV HRAČKY ŠKOLSKÉ PO-
MÔCKY POTRAVINY ĎAKUJEM 
0948710036

»Prív.vozík bez ŠPZ 
0950620352
»Pluh-2nak 0950620852

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

13 RôZNE / predaj    

12 DEŤOM    

Chcete si
ripodať riadkový
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SN 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
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.

Hlupák väčšinou nevie, čo nevie. A 
myslí si, že všetkému rozumie. Neprijí-
ma spätnú väzbu od odborníkov a útočí 
na nich. Nemá logické argumenty a tak 
si vymýšľa hlúposti. 

Zoberie si niečo do hlavy a tvrdohlavo 
to presadzuje. Najhoršie je, ak chce takýto 
človek riešiť vážne problémy a zachra-
ňovať životy. Narobí veľa škody. Nemá 
znalosti, skúsenosti ani systematický prí-
stup. Iba útočnú aroganciu. Normálni ľu-
dia sa mu radšej vyhnú alebo sa ho boja. 
A tak vo svojej neomylnosti postupuje ďa-
lej. A ničí všetko okolo seba. 

Niekedy sa takýchto bláznov vyskyt-
ne na jednom mieste viac. Vymýšľajú bl-
bosti a hádajú sa medzi sebou. A obyčajní 
ľudia trpia, keď sa na to musia pozerať. Sú 
krajiny, ktoré v minulosti trpeli tým, že 
ich drancovali armády silnejších štátov. 
Potom sa ich zmocnili fašisti, komunisti 
a neskôr rôzni nebezpeční ľudia – zlodeji, 
mafiáni a blázni. 

Keď kuchár uvarí zlé jedlo, tak mu 
ho zákazník vráti. Keď remeselník urobí 
zlú prácu, musí ju po sebe opraviť. Šofér 
auta dostane pri nesprávnej jazde pokutu. 
Lekár, ktorý poškodí zdravie pacienta sa 
môže dostať pred súd. Projektant, ktorému 
spadne most alebo budova, skončí vo väze-

ní. Všetci títo ľudia musia mať predpísanú 
kvalifikáciu, aby mohli robiť svoju profesiu 
alebo živnosť. Niektorí musia absolvovať aj 
psychotesty alebo iné druhy skúšok.

Ľudia, ktorí riadia krajinu, žiadnu 
kvalifikáciu mať nemusia. Skúšky nero-
bia, psychologické a psychiatrické vy-
šetrenia absolvovať nemusia a za svoje 
skutky trestnú zodpovednosť nemajú. Je 
to normálne? 

Myslím si, že nie. A to sa na platy 
týchto ľudí skladajú občania, ktorí sú 
obeťami ich nekompetentnosti a hlúposti. 

Najhoršie na tom je, že tí hore si o 
sebe myslia, že tomu rozumejú a robia 
dobré veci. Akurát by niekedy potrebo-
vali vymeniť svojich občanov. Keby sme 
náhodne vylosovali napríklad šoféra, 
sestričku, učiteľku, tesára, inžiniera, 
kňaza alebo študenta a nechali ich riadiť 
štát, fungovalo by to 
lepšie. Možno by títo 
ľudia mali aspoň po-
koru a nechali si po-
radiť od skutočných 
odborníkov. Takto sa 
musíme štyri roky 
trápiť. Znova 
a znova.

Nebezpeční hlupáci

» Ján Košturiak

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
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STRECHY  M

LIKVIDÁCIA
AZBESTU
zo striech

 0908 082 634 STRECHY  M

www.strechym.sk

 facebook/ StrechyM Likvidácia azbestu
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www.oknorenova.skViac info a objednávky:
Hrabušice 32

PLASTOVÉ AJ EUROOKNÁ

NÁJDEME KDE OKNO NETESNÍ A OPRAVÍME HO

ROSIA SA OKNÁ? SÁLA Z NICH CHLAD?
TERAZ JE IDEÁLNY

MÁME

VYCENTRUJEME KRÍDLO
VYMENÍME TESNENIE
VYTMELÍME ŠKÁRY
NASTAVÍME PRÍTLAKY
PRÍCHODNÉ ZDARMA

2. februára 1943      
Druhá svetová vojna: o 8:40 sa skončila Bitka o 
Stalingrad, po tom čo sa vzdali poslední nemec-
kí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode.
3. februára 1940       
sa narodil Milan Lasica, slovenský herec, zabá-
vač a podnikateľ

Výročia a udalosti
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�erstvé vajcia „M 20“ 169

Supercena

(1 kus = 0,08)

20 kusov

Pomaran�e 199

Supercena

(1 kg = 0,66)

3 kg balenie

Sle�ové flety 
v oleji  
• rôzne druhy 

069

-22%

(100 g = 
0,81/0,68/PP)

170 g

0.89

Mrkva s hráškom

099

Supercena

(1 kg = 2,48/PP)

640 g

(100 g =
0,81/0,68/PP)

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Mleté brav�ové 
mäso XXL 299

Supercena
1 kg balenie

CCHHLLLAADDEENNÉÉ

Kuracie prsné rezne 299

-44%
cena za 1 kg

5.39

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Treska v majonéze 
Exklusiv  
• v ponuke aj Treska 

v majonéze 
400 g za 1,79 €

239

Supercena

(1 kg = 5,98)

400 g

Ponuka tovaru platí od 1. 2. do 7. 2. 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.

Tassimo 
Jacobs  
• kávové kapsuly 
• rôzne druhy

369

Supercena

(1 kapsula = 
0,46/0,23)

8/16 kapsúl

170 g170 g

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 1. 2.
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Pepsi
Mirnda UP
Pepsii 079

Supercena

(1 l = 0,32)

2,5 l

Jägereister

999

Supercena

(1 l = 14,27)

0,7 l

  
alkoholu

Hra é 
korbá�ik  
• údené/neúdené 

119

Supercena

(100 g = 1,59/1,49)

75/80 g

Rajo m�am DUO 
• smotanový jogurt 
• rôzne druhy

025

Supercena

(100 g = 0,17)

145 g

Lipto  
Br nd a 089

-31%

(100 g = 0,71)

125 g

1.29
S ro á 
náterka 
• rôzne druhy 079

Supercena

(100 g = 0,53)

150 g

Zlat  
Ba ant
• svetlé 
vý�apné 
pivo

049

Supercena

(1 l = 0,98)

0,5 l

Kr štálo  
cukor 053

Supercena
1 kg

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

CCHHLLLAADDEENNÉÉ

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 1. 2. do 7. 2. 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
1. FEBRUÁRA
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jes        
(det.)

obral   
(expr.)

kokosové  
vlákno

Otília      
(dom.)

pri glganí   
vydá lo -   
kavý zvuk

vrchná     
lesklá     

náterová   
látka

popichá    
rohami

1. as     
tajni ky

banda     
(expr.)     

mužské    
meno

Pomôcky: 
rezeda,    

kamarila,   
elana     

pretla      
na býva-   

lých znám- 
kach

kamarátia  
sa

staršia po - 
ná miera   
záruka     
(práv.)

zn. niklu   
udia pôso- 
biaci na    

panovníka

poopadá-  
val

kapustovi-  
tá zelenina 
záhradný 
kvietok

neprestá-  
va

zna ka    
rádia      
otec    

(hypok.)

inak       
zoskupuj

3. as     
tajni ky

Pomôcky: 
Asa, aul,   
koir, Iam,   

alka       

ind. boh    
podsvetia  
2. as     
tajni ky

stupe     
rýchlosti   

Hospodár-  
ske noviny

nasával 

hazar-     
dérstvo    
meni      
iónov

zna ka    
pre ab-    
tesla

záujem    
(hovor.)    
parádil    
(expr.)

zeleninové 
jedlo

odisti      
inými      

slovami    
(kniž.)

umelé    
vlákno     
po skej    
výroby

morský    
vták       

obloky

pustošilo

hydrid     
zlata      

kaukaz-    
ská osada

premysle-  
ný postup  
v konaní

E V     
Púchova   
zna ka  
lantánu

judejský   
krá

vyhlás     
za neplat-  

né

usadenina  
roztoku

vyžarujú   
teplo

Pri dverách zvoní remeselník a ke  
domáca pani otvorí, hovorí jej:
- Tak, prišiel som vám opravi  to 
umývadlo.
- Aké umývadlo? Ve  my máme 
umývadlo v poriadku.
- Ale ve  ste ma sama volali, pani 
Nováková.
- Nováková?... Ve  ja som Ková iková. 
Novákovci sa pred rokom ods ahovali.
- No, to sú spôsoby! udia si objednajú 
inštalatéra...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom
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Žiadosti o poukážky z projektu Ze-
lená domácnostiam II bude možné 
znovu podávať od februára 2021. 

Na inštaláciu zariadení na využíva-
nie obnoviteľných zdrojov energie budú 
mať domácnosti naďalej päť mesiacov. 
„Sme radi, že aj napriek zložitej situácii 
záujem o túto formu podpory pretrvá-
va, a preto dopĺňame do zásobníkov 
10,8 milióna €, čo sú všetky voľné pros-
triedky, ktoré sú momentálne v projekte 
k dispozícii. Aj naďalej ponechávame 
predĺženú platnosť poukážok na 5 me-
siacov, aby mali domácnosti dostatok 
času na zabezpečenie inštalácie zaria-
dení. ,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA 
Peter Blaškovitš. Z doplnenej sumy 10,8 
mil. € je na tepelné čerpadlá vyčlene-
ných 6 mil. €, na slnečné kolektory 1,7 
mil. €, na fotovoltické panely 1,6 mil. € 
a na kotly na biomasu 1,5 mil. €. 

Výška podpory zostáva v roku 2021 
nezmenená a naďalej závisí od inštalo-
vaného výkonu zariadenia. Maximálny 
príspevok na tepelné čerpadlá je 3 400 
€, pri slnečných kolektoroch je to 1 750 
€ a po 1 500 € môžu získať domácnosti 
na inštalácie fotovoltických panelov a 
kotlov na biomasu.Celkom je v projekte  
na podporu inštalácií určených 37 mi-
liónov €. „Aj v tomto roku budú môcť 
domácnosti registrovať svoje žiadosti 
prostredníctvom elektronického systé-

mu s využitím zásobníkov. Zásobníky 
pre jednotlivé druhy zariadení budeme 
otvárať postupne s postupným vydá-
vaním poukážok,“ uviedol Peter Blaš-
kovitš. 

V súlade s osobitnými podmienka-
mi bude možné registrovať žiadosti o 
poukážky v termínoch:
–  fotovoltické panely od 8. februára 
2021,  slnečné kolektory od 10. februára 
2021,
–  tepelné čerpadlá od 15. februára 2021,    
kotly na biomasu od 17. februára 2021.

„Zásobníky otvoríme v tradičnom 
čase vždy o 15. hodine v uvedené dni 
a prvé tohtoročné poukážky budú vy-
dané v nasledujúcich dňoch - v utorok 
alebo vo štvrtok o 11. hodine. Tak ako 
v minulom roku aj naďalej platí, že do 
vydania poukážky je možné žiadosti v 
elektronickom systéme upravovať,“ do-
plnil P. Blaškovitš.

Nové termíny pre žiadosti 
o ekodotácie do domácností

» red
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   Mnoho
     dôvodov 
       pre
          úsmev

- Implant, Straumann najlepší systém na svete
- Protetika s 3D digitalizáciou zuba
- Namiesto bolestivého vàtania 
  bezbolestné ošetrenie laserom s vodným lúèom
- Dentálna hygiena
- Bielenie zubov technológiami Zoom alebo Purewhitening
- Vlastné laboratórium
-

DENTICON dentálne centrum, Zlatá 15, Košice
Po - Št: 7:30 - 17:00 | Pia: 7:30 - 13:00

denticon

     0915 961 072         www.denticon.sk         denticon košice

Zabudnete
na strach

zo zubárov

66
-0
02
9-
1



SN21-04 strana- 8

spravodajstvo / služby Najčítanejšie regionálne noviny
8

52
-0
00
3

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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8100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

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

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMIENKY

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091


