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Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Čistenie striech a fasád
od rias a machu
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu
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OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY
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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 370€všetky dvere
SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40 Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník) Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A, Otvorené: Po-Pia: 8-17
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
 v Prešove
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Dnes Covid 19, borelióza
pozri web: Mudr. Šimko aku s.r.o.

Október je zvláštny mesiac. Je prvý 
astronomický, obvykle býva v podobe 
niekoľkých dní „babieho leta“ aj akou-
si post scriptum spomienkou na leto, z 
času na čas sa v dejinách vynárali aj iné 
prívlastky. 

Napríklad mesiac priateľstva so So-
vietskym zväzom, ktorý sa však oficiálne 
začínal až v novembri a trval takmer do 
Vianoc. Nevadí, mesiac priateľstva s jed-
nou krajinou sme vymenili za rok priateľ-
stva s inou. Rozdiel je iba v tom, že jedna 
bola na východe, druhá je na západe. Inak 
sa nič nezmenilo. Nič to, aj Zem sa občas 
prepóluje, vraj sa jej magnetický pól opäť 
začal meniť a už je kdesi nad Sibírou.

Október je aj mesiacom úcty k star-
ším – pre tých, ktorí netušia, že naši starkí 
si zaslúžia úctu celoročne oveľa viac ako 
to celoročné priateľstvo so zámorím. Tak 
iba pripomínam, každý raz bude starší a 
starý, ak sa dožije.

Lenže, október je aj mesiac misií a 
mesiac chudoby. Sú rôzne druhy chudo-
by – mentálna, morálna, etická, vzdela-
nostná, napríklad. To je epidémia, ktorá 
zasiahla naše politické kruhy. Potom je 
chudoba citová, tá pustoší v čoraz širšej 
časti populácie, chudoba hodnotová je 
zas príznačná pre svet médií.

No a ešte je tu chudoba – chudobná. 
Chudoba ľudských bytostí, ktoré môžu byť 
aj vzdelané, aj múdre, aj morálne, aj hod-
notovo orientované, len proste nemajú z 
čoho uspokojiť základné životné potreby. 
On je to začarovaný kruh. Ak v politike pre-
vláda hodnotová chudoba, v spoločnosti 
zas dominuje tá ozajstná chudoba či bieda.

Chudobní v drvivej väčšine nemô-
žu za to, že sú chudobní. Že nemajú na 
elektriku, plyn, desiatu pre deti do školy. 
Často ani na strechu nad vlastnou hlavou. 
A tí ostatní – mentálne, hodnotovo a etic-
ky nechudobní by si ich mali všímať. A 
pomáhať im. Ako vedia, v rámci možností 
každého jednotlivca. A keď sa nedá eko-
nomicky, finančne, hmotne, tak určite as-
poň ľudským slovom. Chudoba nie je nič 
odpudivé. Nie je to malomocenstvo, ani 
lepra. Je to jav, ktorý je v našej spoločnosti 
bežný a čoraz častejší. A zaslúži si stať sa 
celoročným mesiacom chudo-
by. Viac, ako čokoľvek iné.

Kým niekomu u nás 
ide o moc, mnohým už o 
život.

Pekný mesiac s mno-
hými prívlastkami, 
milí čitatelia!

Mesiac chudoby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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2. októbra 1995   
Oasis vydali jeden z najúspešnejších albumov vôbec – (What’s the 
Story) Morning Glory?

Výročia a udalosti

4. októbra 1865    
Vo Viedni začala premávať prvá konská 
električka

Výročia a udalosti
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FOTOVOLTIKA

N Á V R H  N A
M I E R U

A D M I N I S T R A T Í V A
A  P O R A D E N S T V O

K O M P L E T N Á
D O D Á V K A  A
I N Š T A L Á C I A

0948 910 787
Navštívte náš eShop www.climex.sk 

Zhotoviteľ v programe
ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM,
dotácie pre rodinné domy

Dodávame kompletný
systém s inštaláciou,
softvérom a Online
správovu cez WiFi modul

ONGRID - pripojenie k
sieti
HYBRID - s batériami
OFFGRID - funguje bez
pripojenia na sieť
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info@climex.sk

TEPELNÉ ČERPADLÁ

5. október 1962   
vo Veľkej Británii vyšiel prvý hit skupiny The Beatles „Love Me Do“

Výročia a udalosti

V minulom roku sme diskutovali s 
politikmi a podnikateľmi o tom, že 
krajina potrebuje novú víziu a plán. 
Vznikol plán obnovy. 

Krajina sa neskladá z rezortov a jej 
inovácia sa nedá urobiť na minister-
stvách. Je to vzájomne prepojený živý 
organizmus, ktorého rozvoj sa nedá riadiť 
vyhláškami a smernicami, ale proaktív-
nym pohybom zdola. Vizionár Gerd Leon-
hard na našom stretnutí Inofest povedal, 
že v najbližších 10 rokoch zažijeme väčšie 
zmeny, ako v posledných 100 rokoch. 
Musíme sa na ne pripraviť. Systémy a or-
ganizmy, ktoré sa menia pomalšie ako 
okolité prostredie postupne zanikajú. 

Potrebujeme hlavne duchovnú ob-
novu sami seba. Každý z nás. Vrátiť sa ku 
koreňom a hodnotám fungovania tohto 
sveta. Obnoviť dôveru a spoluprácu na-
miesto konfliktov a sporov. Premiér na 
našom stretnutí v piatok povedal príklad: 
Keď niekomu z nás ochorie blízky človek, 
väčšina hľadá známosti k dobrému leká-
rovi. Musíme to zmeniť. Vytvoriť krajinu 
pre všetkých. Krajinu, kde nepotrebujeme 
známosti, úplatky a predbiehanie sa, aby 
sme dostali dobré služby. Obyčajní ľudia 
na Slovensku stáročia žili pod vládou 
iných národov. Vládli nám nacionalisti, 

fašisti, komunisti, papaláši, oligarcho-
via aj mafiáni. Zanechalo to na nás stopy 
nedôvery, negativizmu, závisti aj nená-
visti. Potrebujeme obnoviť svoj vzťah k 
Bohu k sebe, k ľuďom a veciam okolo nás. 
Hľadajme vieru, lásku a nádej. Postavme 
do stredu spoločnosti obyčajných ľudí 
a pomôžme im rozvinúť ich neobyčajné 
talenty. Svätý otec nás vyzýval k slobode, 
tvorivosti a dialógu. Inovátori premieňajú 
problémy na príležitosti a opravujú svet. 

Staňme sa inovátormi našich životov 
a prostredia, v ktorom žijeme. Obnovme 
v sebe to, čo sme dostali do výbavy keď 
sme boli malými deťmi - fantáziu, tvori-
vosť, odvahu a čistotu. Sedeli sme s pre-
miérom celé dopoludnie a diskutovali o 
budúcnosti našej krajiny. Zapaľovali sme 
malé plamienky nádeje a niesli ich do 
svojich rodín a firiem ako Betlehemské 
svetlo. Premiér nie je 
superman ani spasi-
teľ tejto krajiny. Je to 
poctivý a pracovitý 
chlap. On sám Slo-
vensko nezmení, ale s 
nami sa mu to môže 
podariť. 

Plán obnovy

» Ján Košturiak
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podkrovia, 
priečky
stropy
kúpeľne 
na KOMPLET

0919 270 443

PONÚKAME 
SADROKARTÓNOVÉ 
PRÁCE
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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

presovsko.sk

6. október 2012    
Jána Slotu vo vedení SNS nahradil Andrej 
Danko

Výročia a udalosti

Nejak sa traduje, že vysádzanie dre-
vín do záhrady je vhodné v jarnom či 
jesennom období. Má to veľa do seba, 
takže teraz je jedno z dvoch správ-
nych období na takúto činnosť.

Na výsadbu je ideálny zamračený 
deň. Rastliny potom rastú ako z vody. 
Najvýhodnejšie obdobie na vysádza-
nie ovocných stromov je práve počas 
jesene. Vtedy je mladý stromček v ob-
dobí vegetačného obdobia. Riadime sa 
alepodľa toho, akou pôdou disponuje 
naša záhrada (humusovitá, ílovitá a 
pod.). 

Ak sa ovocný strom zakorení bez 
akýchkoľvek komplikácií a pôda do 
ktorej sme ho zasadili nám vyhovu-
je, rodivosť bude rýchlejšia. Výkop 
výsadbovej jamy  sa urobí najľahšie 
rýľom. Veľkosť jamy prispôsobujeme 
každému stromčeku osobitne. Pravid-
lom je, aby bola jama dvakrát hlbšia a 
dvakrát širšia než je aktuálna veľkosť 
koreňového systému. Ešte pred vysa-
dením stromčeka do jamy, pridáme 
na jej dno pár hrstí kompostu a pre-
kryjeme ho zeminou. Dôležité je, aby 
kompost nebol v priamom kontakte s 
koreňmi stromčeka - mohol by korene 
spáliť a strom by odumrel. Rovnakým 
spôsobom použijeme aj iné hnojivá. 
Stromček vyberieme z vedra s vodou 
a vložíme do jamy, ktorú zahrnieme 
zeminou. Hĺbka v ktorej je strom vysa-
dený by mala korešpondovať s hĺbkou 

výsadby v škôlke. Rovnako dbáme na 
výšku štepu, ktorá by mala prevyšovať 
nad zemou minimálne 10-15 centimet-
rov. Pre stromček pripravíme oporu.vo 
forme dvoch kolov, ktoré zatlčieme do 
zeme s rovnakým odstupom od kmeňa 
stromu, pričom by mali byť koly oproti 
sebe. Potom medzi ne upevníme strom-
ček osmičkovým uzlom, ktorý zafixuje 
strom voči poveternostným podmien-
kam. 

Jeseň je ideálna aj na vysádzanie 
cibuľovín a hľuznatých rastlín kvitnú-
cich počas jarných mesiacov. Ako prvé 
treba vysadiť narcisy, snežienky a tavo-
líny. Narcisy potrebujú na zakorenenie 
o niečo viac tepla a aj dlhší čas. Do kon-
ca októbra môžeme vysádzať tulipány, 
hyacinty, modrice, krókusy, korunky 
či drobné cibuľoviny (puškínie, scily) 
a ďalšie. Cibuľoviny vysádzame do 
skupín (v rámci skupiny musí byť len 
jeden druh), nie jednotlivo. 

Podumajte, ako si obohatiť záhradu

» red
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www.facebook.com/cbdexpert.sk

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45,90
EUR 63,00

EUR

31,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
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CBD ako nádej pre epileptikov
  Historicky prvý liek na epileptické zá-
chvaty obsahuje aj CBD

Patrí medzi najčastejšie neurologické po-
ruchy, písomne sme epilepsiu zaznamenali 
už v babylonskej ríši pred vyše 2000 rokmi 
pred našim letopočtom. Epilepsia je chro-
nické ochorenie spôsobujúce rušivé pod-
nety v mozgu. Podľa Svetovej zdravotníckej 
organizácie epilepsiou trpí viac ako 50 mi-
liónov ľudí na svete, v drvivej väčšine však 
postihuje ľudí z menej rozvinutých krajín.

V posledných rokoch sa do popredia do-
stáva liečba epilepsie pomocou kanabidio-
lu (CBD), nepsychoaktívnej látky získava-
nej z konopy siatej. Pomohla najmä deťom, 
u ktorých bežná liečba nezaberá.

Životná príťaž

Poznávacím znakom epilepsie sú opako-
vané záchvaty v intervale približne dvad-
siatich štyroch hodín. Priebeh záchvatu 
môže vyzerať rôzne. Pacienti často prežíva-
jú nekontrolovateľné pohyby svalov, môžu 
byť zmätení, mení sa im tiež vnímanie. Pri-
družiť sa môžu aj psychické príznaky ako 
úzkosť či pocit déja vu.

Napriek tomu, že epilepsia je nevylie-
čiteľná a my neveme prísť na jej presnú 
príčinu, podľa Svetovej zdravotníckej or-
ganizácie je schopných až 70% pacientov 
záchvaty obmedziť. Najrozšírenejšou tera-

piou je užívanie syntetických liekov proti 
epilepsii. Tie však nezaberajú každému, a 
preto sa niektorí obracajú po alternatívach.

Šarlotina pavučina – epilepsia

U epileptikov preslávil CBD príbeh diev-
čaťa Charlotte Figi, ktorá zomrela vlani ako 
13-ročná na akútny zápal pľúc spojený so 
zástavou srdca. Charlotte trpela Darveto-
vým syndrómom a počas svojho života sa 
stala ikonou svetového hnutia pre využi-
tie medicínskej marihuany. V roku 2011 jej 
bratia Joel, Jesse, Jon, Jordan, Jared a Josh 
Stanleyovci vyšľachtili špeciálnu odrodu 
konope s vysokým obsahom CBD. Títo 
šiesti pionieri šľachtenia medicínskej ma-
rihuany odrodu nazvali Charlotte’s Web, 
čiže Šarlotina pavučina. Mladá pacientka 
látku konzumovala vo forme oleja a podľa 
vyjadrení jej rodičov pre denník New York 
Times jej CBD výrazne pomohlo od inak 
opakovaných záchvatov a tak jej výrazne 

CBD zlepšilo životný komfort.
Odborný zdravotnícky portál Healthline 

uverejnil výskum na zvieratách, ktorý vy-
svetľuje vplyv CBD na epilepsiu. V interak-
cii so skupinami určitých receptorov CBD 
redukuje dráždivosť neurónov, čo obme-
dzuje náhlu abnormálnu mozgovú aktivi-
tu, typickú pri epileptickom záchvate.

 
Epidyolex v boji s epilepsiou

Najväčší posun v konopnej medicíne 
však nastal v roku 2018, kedy firma GW 
Pharmaceuticals získala v USA povolenie 
na predaj lieku Epidyolex. Ten bol vyvinutý 
na báze rastlinnej konopy na liečbu epilep-
sie spôsobenej Darvetovým alebo Len-
nox-Gastautovým syndrómom. Stal sa tak 
historicky prvým povoleným liekom s ob-
sahom CBD, pričom v marci tohto roku ho 
schválila už aj Európska lieková agentúra. 
Podľa štúdie z roku 2019 pre žurnál Mole-
cules je preto CBD „nádejou pre pacientov, 
ktorí sú odolní voči všetkým konvenčným 
proti-epileptickým liekom“. Medzi liekom 
Epidyolex a CBD olejom je však niekoľko 
rozdielov – ako syntetický liek je Epidyolex 
proti záchvatom účinnejší.

Napriek tomu však viaceré štúdie nazna-
čujú, že aj CBD vo formách, ktoré nie sú na 
predpis, môžu epileptikom pomôcť. Dôle-
žitý je hlavne správny výber. Etiketa musí 
informovať o obsahu látky CBD vo výrobku 
a jej percentuálnej koncentrácii.» red.

Foto: freepik / jcomp

Škola okrem vzdelávania má mno-
ho výchovných úloh, ktoré by mala 
aplikovať, najmä keď sa neriešia v 
rodinách. Známym okruhom je se-
xuálna výchova (SV), ktorá môže byť 
pre mnohých rodičov  háklivá. 

Keďže v škole trávia dospievajúci 
žiaci časť života, je prirodzené, že sa 
otázky sexuality nedajú obísť a treba 
sa im venovať. Učiteľ má byť pri tejto 
téme osobnostne zrelý, kvalifikovaný, 
„pohodový“, diskrétny, mal by vedieť 
poradiť. Výhodou pedagógov je, že deti 
poznajú a vedia zvoliť primeraný spô-
sob komunikácie o tejto téme.  

Pravidelne sa objavuje idea za-
viesť SV ako vyučovací predmet. Keby 
sa však mala každá výchova vyčleniť 
ako osobitný predmet, deti by v škole aj 
nocovali. Pritom existujúce predmety 
umožňujú rozvíjať témy sexuality, ne-
zabúdajúc aj na diskusie o rodičovstve, 
manželstve, priateľstve či láske (nie iba 
o sexe). Dôležité je, aby sa táto výchov-
ná téma rozvíjala systematicky. 

Niektoré školy využívajú na SV 
externých odborníkov. Niekedy je zau-
jímavejšie, keď sa „o tom“ hovorí s ne-
známym človekom. Extrovertnejšie deti 
sa zapoja do diskusie, iným to môže byť 
nepríjemné. Ale ide zväčša o jednorazo-
vé aktivity, ktorým chýba kontinuita a 
dlhodobejšie spoznávanie rôznych mo-
delov správania v procese dospievania. 

Dnes sa rodičia obávajú podsúva-

nia agendy sexuálnych menšín, keďže 
počúvajú to, že sa už deťom ponúka vý-
ber svojho pohlavia, výber orientácie, 
že sa mení model rodiny. Samozrejme, 
je dôležité chápavo vnímať homosexu-
álov alebo tých, ktorí sa cítia byť iným 
pohlavím. Toleranciu vo všeobecnosti 
treba rozvíjať nielen vo svete detí, ale aj 
dospelých. 

Ministerstvo školstva chce posie-
lať do škôl laikov, ktorí budú hovoriť o 
sexe. Pred deti by však nemal predstú-
piť hocikto. Aspoň doposiaľ to platilo. A 
už vôbec nie pri tejto citlivej téme. Isto, 
z úst celebrity či internetovej osobnosti 
je zaujímavé počuť niečo o sexe. Avšak 
potrebné sú pedagogický prístup, pro-
fesionalita, takt a znalosť vývinových 
období žiakov. Škola sa však nemusí 
zapojiť do tohto  spôsobu šírenia osve-
ty, môže si nájsť vlastnú formu. SV má 
mať postupnosť, vekovú primeranosť 
a špirálovité vrstvenie, teda nemožno 
žiakom zrazu „buchnúť“ pochybnosti o 
sexuálnej identite, orientácii a poruchy 
sexuality.      

SV rozhodne patrí do škôl, ale tre-
ba nájsť zmysluplný spôsob, ako k nej 
pristupovať, aby boli žiaci v tejto oblasti 
opatrní, zodpovední, aby poznanie pre-
niklo aj do sociálne slabších rodín, kde 
sa o dospievaní nehovorí, čo neraz ústi 
do predčasných sexuálnych skúseností 
či deviácií.  

O sexualite v školách

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Únia miest Slovenska (ÚMS) zazna-
menala informácie, podľa ktorých 
by samosprávy mali prijímať Vše-
obecné záväzné nariadenia, ktorý-
mi obmedzia otváracie hodiny, noč-
né vychádzanie, či nariadia ďalšie 
epidemiologické opatrenia pri II. 
stupni (bordová farba) ohrozenia 
podľa COVID automatu. 

Na základe výsledkov právnej ana-
lýzy ÚMS je ale zrejmé, že obec nemá 
kompetencie zákonne obmedziť slobo-
du pohybu od 21 hod. do 05 hod. a ob-
medziť prevádzkový čas podnikov na-
chádzajúcich sa na jej území z dôvodu 
ochrany verejného zdravia obyvateľov.

Nevyhnutným predpokladom, 
podľa našej súčasnej právnej úpravy, k 
tomu, aby bolo možné obmedziť slobo-
du pohybu, je vyhlásenie núdzového 
stavu. Orgánom oprávneným k takému 
rozhodnutiu v rámci opatrení na zmier-
nenie a odstraňovanie škôd a iných 
následkov spôsobených v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu 
a núdzového stavu, je vláda SR. Obec 
nemá kompetenciu vydať nariadenie, 
ktorým dočasne zmení prevádzkovú 
dobu podnikov z dôvodu zhoršenej epi-
demiologickej situácie. Obec dokonca 
nie je ani oprávneným subjektom na 
obmedzenie pohybu jej obyvateľov.

Richard Rybníček, prezident Únie 

miest Slovenska: „Požiadavky štátu 
vnímame ako nereálne a nevykona-
teľné z pozície miest. Preto nemôžeme 
odporučiť primátorom a primátorkám 
miest a ich zastupiteľstvám, aby prijí-
mali takéto rozhodnutia v situácii, keď 
nemajú pre tieto rozhodnutia právnu 
oporu, ani inú možnosť zmysluplne 
zasiahnuť. Je dobré, že ministerstvo 
zdravotníctva SR pripravuje epidemio-
logické opatrenia nie celoplošne, ale 
podľa lokálnych podmienok a vítame 
tento prístup. Avšak, navrhovaný spô-
sob zapojenia samosprávy je nereali-
zovateľný a preto je potrebné nájsť iné 
riešenie.“

ÚMS je presvedčená, že tieto kom-
petencie si má, aj kvôli zrozumiteľnosti 
a jednotnému postupu, ponechať štát a 
samospráva má byť ich vykonávateľom 
a partnerom.

Štát (asi) nepozná kompetencie 
miest a obcí

» Zdroj: Stanovisko Únie miest 
Slovenska
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Čo je to „epiketa“? Pomenovanie je 
slovnou hračkou - ide o súbor jed-
noduchých a praktických návodov, 
ako sa správať v čase šírenia víru-
su SARS-CoV-2. Jednotlivé postupy 
vám pomôžu znižovať riziko infek-
cie v každodenných situáciách a 
uľahčia orientáciu v priestore medzi 
platnými opatreniami a ohľadupl-
nosťou voči ostatným.

Nákup potravín a návšteva obchodov
Do predajne vstupujte s premysle-

ným nákupným zoznamom, aby ste v 
priestore s inými ľuďmi trávili čo naj-
menej času. Snažte sa vyhýbať špičke 
a nakupujte najmä v čase, kedy sa v 
predajniach zvykne pohybovať menej 
ľudí. Rešpektujte čas vyhradený na ná-
kupy rizikových skupín, ak je v danom 
okrese v platnosti.

Seniorom nad 65 rokov a ľuďom s 
ťažkým zdravotným postihnutím sa 
odporúča, aby v záujme ochrany svoj-
ho zdravia využívali nákupný čas pre 
nich vyhradený, ak je v danom okrese 
v platnosti.

S personálom a inými zákazníkmi 
komunikujte iba v nevyhnutnom roz-
sahu.

Noste správne nasadené rúško ale-
bo respirátor, prekryté majte ústa aj 
nos. Pri vstupe do predajne si dôkladne 
vydezinfikujte ruky alebo si nasaďte 
rukavice.

Rešpektujte pokyny zamestnan-

cov predajne a sledujte značenie, ktoré 
napomáha dodržiavať potrebné rozo-
stupy.

Nenarúšajte osobný priestor iných 
ľudí pri regáloch a pri pokladni. Ak je 
v uličke viac ľudí, vráťte sa po tovar 
neskôr.

Dotýkajte sa iba toho tovaru, ktorý 
plánujete kúpiť.

Kým si neumyjete/nedezinfikujete 
ruky, snažte sa nedotýkať sa tváre.

Pri nákupe použite samoobslužné 
skenery, ak je to možné.

Uprednostňujte bezkontaktnú plat-
bu.

Po východe z obchodu vyhoďte ru-
kavice (z rúk si ich stiahnite tak, že ich 
vyvrátite, aby vonkajšia strana rukavíc 
zostala vo vnútri) a opäť si vydezinfi-
kujte ruky.

Ak budete nútení využiť toaletu v 
obchode (nákupnom centre), snažte sa 
čo najmenej dotýkať povrchov, násled-
ne si dôkladne umyte a vydezinfikujte 
ruky.

Ako sa správať v čase šírenia COVID-19 I

» Zdroj: UVZ SR 
(pokračovanie nabudúce)
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3. októbra 1789    
George Washington vyhlásil prvý Deň 
vďakyvzdania

Výročia a udalosti
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presovsko.sk

PRIJMEME 
20-30 ĽUDÍ 

IHNEĎ
- práca v ČR
- obsluha VZV
- Operátor výroby
- muži aj ženy
- plat od 28 000 KČ 
   do 35 000 KČ
- zálohy a bonusy
- dlhodobá a 
  stabilná práca
- ubytovanie

0908 914 180
TEL.:
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Slovenskí agropotravinári produ-
kujú dostatok surovín, v celoeuróp-
skej konkurencii však zaostáva ich 
druhotné spracovanie. 

Jedinou cestou, ako zabezpečiť 
konkurencieschopnosť našich agropot-
ravinárov v európskom meradle je ich 
špecializácia a unikátnosť výrobkov, 
ktoré ponúkajú: ,,Ja verím, že sa nám 
podarí nastaviť tie pravidlá tak, že pod-
poríme rozvoj aj menších podnikov, 
ktoré budú integrované v odbytových 
vertikálach. Tie budú schopné ponúkať 
potraviny regionálneho charakteru, 
ktoré sa budú predávať aj za vyššiu 
cenu, ako to je v prípade potravín veľ-
kých producentov. O tom je prichádza-
júci trend, že sa nám celý sektor rozdelí 
na veľkých agropotravinárskych pro-
ducentov a na miestnych dobre zorga-
nizovaných výrobcov, ktorí budú pod 
ochranou vlastných, nimi riadených 
odbytových združení,“ uviedol minis-
ter Samuel Vlčan.

Ďalšou prioritou Intervenčnej stra-
tégie je nastavenie a podpora ekologic-
kejších postupov v pôdohospodárstve. 
Ide o nevyhnutný krok na zachovanie 
biodiverzity a ochranu pôdy v podobe 
tzv. eko-schém. Je to novinka v Spo-
ločnej poľnohospodárskej politike do 
roku 2027. Preto je prirodzené, že sa 
pôdohospodári eko-schém obávali. Po 

rokovaniach ministerstvo pristúpilo na 
celofarmový spôsob vyplácania pod-
pôr: ,,Na vidieku nám záleží, preto na 
ďalšie obdobie 2023-2027 je v prvom a 
druhom pilieri celkovo viac zdrojov. 
Predovšetkým vďaka tomu, že sloven-
ská vláda rozhodla o zvýšení spolufi-
nancovania z 25,7 percenta na 36,92 
percenta. Meníme aj nastavenie dotácií 
vyplácaných na farmu tak, že až 93 
percent poľnohospodárov dostane v 
neviazaných platbách, teda v platbách 
na plochu, viac peňazí ako v predchá-
dzajúcom období. Najmä malí, mladí a 
začínajúci farmári, ktorých pre budúc-
nosť agrosektoru potrebujeme ako soľ,“ 
zdôraznil minister Vlčan a dodal: „Zá-
roveň vyššiu podporu dostanú aj poľ-
nohospodári hospodáriaci na veľkých 
plochách, ale v závislosti od kvality a 
pridanej hodnoty rozvojových projek-
tov, ktoré budú vďaka vyššiemu spolu-
financovaniu podporené dodatočnými 
102 miliónmi eur ročne.“

Ministerstvo sľubuje posilnenie 
slovenských agropodnikov

» red

Zdá sa, že vláda ľudí nepotrebuje – 
nie je pred voľbami. A tak sa vypla-
čú iba na sociálnych sieťach. Meno 
podnikateľky, ktorá napísala na-
sledujúci text, i jej zariadenia, však 
nezverejňujeme.

„Cítime smútok… Ako naozaj mu-
síme mať my ľudia v sebe až toľko zla 
a nenávisti? Kto nás poznáte chodíte 
k nám, ako zákazníci viete, že sme 
radi keď to u nás žije. Za posledné dni 
sa potýkame s vlnou nepochopenia, 
nenávisti, osočovania len preto, lebo 
dodržiavame nariadenia. Nariadenia, 
ktoré rozdeľujú spoločnosť ( OTP ) tri 
písmená, ktoré menia aj naše životy. 
Som majiteľkou podniku, ktorý má už 
28 rokov a zamestnávam 25 zamest-
nancov. Nám naozaj ide o veľa, ide o 
naše fungovanie a naše životy. Možno 
nie som dosť silná sa postaviť štátnemu 
aparátu - hygienikom, polícii, ŠOI a ísť 
hlavou proti múru. Aj my túžime, aby 
sa to už všetko skončilo, aby sme ne-
museli nosiť ruška, nerozdeľovať ľudí, 
ktorí sú zaočkovaní od tých, ktorí sa 
očkovať nechcú, aby sme žili tak ako 
predtým. Vám, ktorí nepociťujete zod-
povednosť za svoju firmu a ľudí, ktorí s 
Vami pracujú tažko vysvetliť. 

Vyjadrenia typu skrachute, zdoch-
nite….a len preto, lebo dodržiavame 
nariadenia? My sme si ich nevymysleli! 

Chcem vidieť Vás, ako by ste sa posta-
vili k realite, keby ste vlastnili podnik a 
mali by ste sa rozhodnúť či sa s naria-
deniami stotožníte, alebo ich budete 
bojkotovať! Platiť pokuty, ktoré nie su v 
desiatkách eur len preto, aby ste ulaho-
dili všetkým! Áno, rozdelilo to spoloč-
nosť.. a ukázalo v ľudoch tie najhoršie 
stránky.. nenávisť, hyenizmus.. A tak 
Vás prosím Všetci naši neprajníci, keď 
nesúhlasíte s tým, že sme sa rozhodli 
rešpektovať nariadenia vlády, aby ste 
ku nám ako náštevníci nechodili a ne-
ubližovali nám Vašimi komentármi. 
Verím, že táto zlá doba raz skončí a do 
našich srdci sa opäť vráti slnko a láska.“

(text zo sociálnej siete zverejňuje-
me bez akejkoľvek redakčnej úpravy 
či krátenia, ako „hlas ľudu“.)

Zo statusu jednej 
drobnej podnikateľky

» red
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Reálna  záruka

12 rokov

OBNOVA STRIECH

0949 765 613

OBNOVA
ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA
ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA

JESENNÁ AKCIA
JESENNÁ AKCIA

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Príjmeme 
 operátorov 

 do automobil. výroby na TPP 
v Malom Šariši. Práca na zmeny.

Mzda od 690€/brutto 
+ odmeny a príplatky.

Stravné lístky 4,50€/kus/deň. 
email: presov@mahax.sk
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PREPICHY
        POD CESTY
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TU
mohla byť Vaša reklama

Info: 0905 719 145

Uvažovali ste už niekedy o ohromnej 
sile úprimnej detskej modlitby? Mod-
litby, ktorá vyviera z oddanosti a dô-
very detského srdca voči Otcovi, ktorý 
sa oň s láskou stará?

Ak ste sa s takouto modlitbou osob-
ne stretli, možno ste sa pri nej ani vy ne-
mohli ubrániť nutkavej myšlienke: či je 
vôbec možné, aby ju Boh vo svojej dobro-
te nevypočul...

Navyše, skúste si predstaviť, že takto 
modliace sa dieťa nie je jedno, ani dve, 
či tri. Ale je ich rovno celý milión. Milión 
detí, ktoré v  ten istý deň naprieč konti-
nentami a každé vo svojom jazyku odrie-
kajú rovnaké modlitby, a všetky spoločne 
vyprosujú celému svetu pokoj a mier.

Tento obraz sa už niekoľko rokov pra-
videlne usiluje stať realitou – a inak tomu 
nebude ani tento rok. Už 18. októbra 2021 
sa totiž opäť uskutoční celosvetová modli-
tebná iniciatíva, ktorú organizuje pápež-
ská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, 
s názvom Milión detí sa modlí ruženec.

Jedinečná kampaň nám pripomína 
slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba 
s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť 
svet, poraziť zlo a  priniesť pokoj. Mod-
litba svätého ruženca spolu s  deťmi má 
tiež za cieľ posilňovať jednotu v  Cirkvi 
i medzi národmi, a otvárať nám srdce pre 
konkrétnu pomoc núdznym, trpiacim 
a prenasledovaným.

V tomto roku sa iniciatíva špeciálne za-
meria na svätého Jozefa. „On sám sa naučil 

od Panny Márie, ako sa modliť celým srd-
com,“ vysvetľuje kardinál Piacenza, prezi-
dent nadácie ACN. „Vďaka nemu vidíme, 
ako môže Boh cez našu modlitbu, našu ver-
nosť a poslušnosť jeho Slovu všetko obrátiť 
na dobré. Táto dôvera je našou silou, ktorá 
nás robí schopnými prijímať aj bolestné si-
tuácie, znášať ich, pomáhať si navzájom a 
tak sa stretať vo vzájomnej láske.“

V  minulom roku modlitebná inicia-
tíva zaznamenala aj napriek pandémii 
rekordnú účasť. Zapojili sa do nej deti zo 
136 krajín vrátane Sýrie, Iraku, Mexika, 
Arménska, Papuy Novej Guiney, Nigérie 
či Konžskej demokratickej republiky. Len 
na Slovensku sa do spoločnej modlitby 
zapojilo vyše 34 tisíc detí.

Koľko ich bude tento rok?
Viac informácií a možnosť registrácie 

na webovej stránke: www.miliondeti.sk.

Milión (modliacich sa) detí

» Zdroj: ACN

Pomaly zabúdame na niektoré 
činnosti, ich názvy a zvyky s nimi 
spojené. Tak si ich pripomeňme.

Páračky, to je názov pre spoločné 
páranie peria z chovanej hydiny ako 
forma výpomoci. Isto si spomínate na 
veľké perové periny starých mám. Boli 
nadýchané a voňali/smrdeli tak, ako 
to len periny z husieho peria vedeli. 
Získať takúto perinu ale nebolo vôbec 
jednoduché. Bolo treba napárať veľa 
peria. To si gazdiné počas celého roka 
odkladali a v jesenných a zimných me-
siacoch ho potom v skupinách párali. 
Ženy a dospievajúce dievčatá z obce, 
spravidla susedky a príbuzné, sa v 
zimnom období a cez fašiangy schá-
dzali v jednej domácnosti, kde párali 
perie domácej gazdinej do chystanej 
výbavy pre dcéru alebo pred krstinami. 
Perie sa páralo vo večerných hodinách 
do polnoci. Nikdy si nemohli vziať viac 
peria ako by zvládli, inak by gazdinej 
husi v budúcom roku zle rástli. .

Priadky prichádzali na rad po 
sviatku sv. Martina. Trvali miestami po 
celý advent až do štvrtej pôstnej nedele. 
Ide opäť o spoločenskú udalosť. Teda o 
stretnutie žien, ktoré vypĺňalo čas be-
hom dlhých jesenných a zimných nocí. 
Vlákna bolo potrebné spriasť a samo-
zrejme sa to spojilo so zábavou. Ženy 
a dievčatá priadli doma, alebo spolu u 
niektorej z gazdín a pri prácu sa rozprá-
vali a spievali. Každý večer sa schádza-

li dievčatá s kolovrátkom a s košíčkom 
ľanu. Bývalo zvykom, že pradlena si 
mohla nechať to, čo napriadla. V dobe 
pôstu sa slávila tzv. „dlhá noc“, pri kto-
rej všetky pradleny prepočítali uprade-
nú priadzu a tá, ktorá napriadla najviac 
bola zvolená za kráľovnu dlhej noci. 

Každá kráľovná si musela zvoliť 
svojho kráľa, ktorý jej musel vyrobiť 
vrkoč, podobajúci sa homoli cukru. Na 
guľatom, farebnom papierom oblože-
nom  lopáriku bol položený upečený 
veniec, v ktorom boli zastrčené palič-
ky, na ktorých bol narazený ďalší, o 
niečo menší veniec. Vrkoč mával aj šesť 
„vencových poschodí“ od najväčšieho 
k najmenšiemu. Na samotnom vrchu 
býval rozmarín.

Jesenné páračky a priadky

» red
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Príjmeme 
skladníkov

do automobil. výroby 
na dohodu o vykonaní práce 

v Malom Šariši s platným 
preukazom na obsluhu VZV.

Mzda  4,50 Eur/hod./brutto. 
email: presov@mahax.sk

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Príjmeme 
 údržbára/elektrikára 

 na TPP v Malom Šariši. 
Práca na 3 zmeny.

Mzda od 800€-1000€/brutto 
 (podľa skúseností uchádzača) 

+ odmeny a príplatky.
email: presov@mahax.sk

Po úspešnej 2. sezóne projektu Slo-
venská a  Česká stredoškolská ešpor-
tová liga sú spustené registrácie do 
novej sezóny, ktorá začína už 13. ok-
tóbra 2021. 

Žiaci môžu reprezentovať svoju školu 
online z pohodlia domova v hrách CS:GO, 
League of Legends, Brawl Stars a  vyhrať 
ceny v celkovej hodnote viac ako 5 500 EUR.

V predchádzajúcej sezóne bolo za-
pojených viac ako 2 000 hráčov zo 150 
slovenských a  českých stredných škôl. 
Hlavným cieľom herného turnaja SČSEL 
je podporiť u študentov rozvoj komunika-
tívnych a kognitívnych schopností, ktoré 
podľa najnovších vedeckých štúdií výbor-
ne rozvíjajú práve počítačové hry. Pohár 
je zameraný primárne na tímové súťaže, 
kde je nevyhnutná rýchla a vecná komu-
nikácia, bezchybná spolupráca a správna 
voľba taktiky. Takáto intenzívna tímová 
spolupráca so spoločným cieľom  rozví-
ja schopnosť študentov komunikovať v 
tíme. Rovnako učí základom soft-skillo-
vých zručností ako manažment a práca v 
tíme, ktoré sú nevyhnutné pre úspech na 
dnešnom trhu práce. Niektoré zo súťaž-
ných hier nabádajú študentov k sústavné-
mu štúdiu podkladových materiálov k da-
nej hre, resp. k jej novej verzii. Podklady k 
hrám sa väčšinou vyskytujú iba v anglic-
kom jazyku a tak okrem budovania vzťa-
hu k čítaniu a samoštúdiu sa tieto hry po-

dieľajú aj na rozvoji anglického jazyka, 
ktorého znalosť je dnes samozrejmosťou. 
Herný turnaj tak zábavným a hravým 
spôsobom u študentov rozvíja aj zručnos-
ti, ktoré im značne zjednodušia situáciu 
na trhu práce, ale aj v bežnom živote.

Najlepšie tímy/hráči postúpia do 
záverečného finále, ktoré je naživo  vy-
sielané v  úplne prvej hernej televízii  na 
Slovensku. Študenti tým získajú jedineč-
nú  príležitosť  reprezentovať svoje školy 
medzi divákmi elektronických športov.

Registrovať sa do turnaja je možné 
do 11. októbra 2021 v týchto hrách:
• CS:GO – SK: bit.ly/SSEL21CS ; CZ: bit.ly/
CSEL21CS
• League of Legends – SK: bit.ly/SSEL-
21LoL ; CZ: bit.ly/CSEL21LoL
• BrawlStars – SK: bit.ly/SSEL21bs ; CZ: 
bit.ly/CSEL21bs
• APEX Legends – SK/CZ: bit.ly/SCSE-
L21Apex

Podrobnejšie informácie o  projekte 
nájdete na stránke www.yzone.sk, na so-
ciálnych sieťach Facebook a Instagram.

Tisícky stredoškolákov 
zabojujú o viac ako 5500 €

» red, Zdroj – TS Ekopolis
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2300 EUR/mesačne Brutto
Pomocník(Rakúsko)

2300 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)


