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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893
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»Kúpim Simson alebo 
Jawa 250,350 aj nepojazd-
né.0949505827
KÚPIM motorky-JAWA/
CZ,BABETU,TATRAN,MANE-
T,STADION,PIONIER,AJ DIE-
LY.0905450533

»Hranoly 6a7m 0950 620 
352
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682W

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

»Som rozvedená mám 56 
rokov dve dospelé deti tou-
to cestou si hľadám priate-
ľa len vážne 0948 448 180

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                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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.

16 ZOZNAMKA    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

14 RôZNE / iné    

13 RôZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Jedni tieto dni volajú Dušičky, iní 
Sviatky zosnulých, ďalší zas Všet-
kých svätých. Je to úplne jedno. 

Sú to dni, počas ktorých viac ako 
inokedy spomíname na ľudí, ktorí ke-
dysi na tomto svete boli, bojovali s jeho 
nástrahami a prispievali k jeho ľudskej 
vľúdnosti.

Samozrejme, nemyslím teraz na sú-
ťaž, kto drahšie a honosnejšie vyzdobí 
miesta posledného odpočinku, ani na 
tých, ktorí stojac nad hrobmi so zopnu-
tými rukami ohovárajú prítomných, sú-
dia, čo kto má oblečené a s kým prišiel 
či nie.

Vychádzam aj zo starých „povier“, 
podľa ktorých sa v týchto dňoch vra-
cajú do domovov duše tých, ktorí ich 
už dávno nechtiac opustili. Niektorí 
predčasne, iní prirodzene, na „staro-
bu“. Každý odchod bolí, ak odchádza 
človek, ktorého sme mali radi. A bolí aj 
po rokoch. (Platí aj pre milované domá-
ce zvieratká.) Dobrí ľudia nám chýbajú, 
do našej blízkosti akoby sa natláčali ich 
opaky. Nasilu, agresívne bezohľadne, 
bezcitne.

Aj preto je dôležité pripomenúť si 
tých, po ktorých tu na zemi zostalo po-
solstvo dobra, lásky, citu, po ktorých 

zostalo dielo pre všetkých a nie iba 
vkladné knižky, ktoré si nikto na druhý 
breh zobrať nemôže.

Zasvieťme tým vracajúcim sa dušič-
kám svetlo na cestu domov, rozsvieťme 
im naše srdcia. Venujme im koncentro-
vanú spomienku a spomeňme si na ich 
odkaz pre nás, budúce generácie. Zašiel 
by som aj ďalej – naplňme ich výzvy, 
ktoré tu oni nestihli dokončiť. Nepreži-
me nadchádzajúce sviatky iba tak, pre-
sunom od cintorína k cintorínu, „lebo 
sa to patrí“. Ak nie priam musí.Toto nie 
sú sviatky pre „tých druhých“. Ani aby 
bolo iba „navonok“ čo sa patrí. Sú to 
sviatky spomínania, radosti z toho, že 
nám bolo dopriate žiť spolu so skvelými 
ľuďmi a určite aj čas náležitých a ospra-
vedlniteľne smutných spomienok. A 
nezabúdajme počas nich na tých ži-
vých, ktorí tu neraz sami žijú či živoria 
okolo nás a najviac im chýba 
pohladenie a dobré slovo.

Prosím, aj keď sú to 
dni už zomrelých, mysli-
me počas nich aj či najmä 
na živých!

Krásne sviatoč-
né dni vám želá

Víkend či dva pred

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 719 139

spissko.sk
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Naposledy som písal o riaditeľoch, 
ktorí chcú niečo meniť. Po čase to 
vzdajú, sú odvolaní alebo sa z nich 
stanú iba úradníci. Ukázal som to 
na svojom príklade, keď som radšej 
odišiel z pozície riaditeľa. 

Len preto, že som menil zlé veci a ve-
rejne som kritizoval systém. Nešlo mi o 
sebaľútosť. Chcel som na vlastnom prí-
klade ukázať, ako to (ne-)funguje. Ta-
kýchto prípadov poznám veľa, dejú sa. 
A budú sa diať. Preto je pre mňa dôle-
žité hovoriť a písať o tom. Aby sa potom 
ministerstvo nečudovalo, prečo nie je o 
miesto riaditeľa školy záujem. 

Určite sú aj veľmi dobrí riaditelia, 
ktorí majú silnú pozíciu. Môžu mať 
vlastnú školu alebo majú kontakty či 
nejakú moc, alebo skrátka riešia len 
školu a nekritizujú systém. Ale takých-
to je málo. Veľká časť riaditeľov škôl re-
zignovala na pedagogiku a aktivizmus, 
sú sluhami ministerstva, zriaďovateľa, 
zamestnancov, ktorí si neželajú zmeny. 

V systéme autokratického riadenia 
škôl je viac-menej práve riaditeľ ten, čo 
môže všetko zmeniť. Alebo nezmeniť. 
Isto, má nejaké poradné orgány. No le-
gislatíva je jasná - za všetko zodpovedá 
riaditeľ. Preto v konečnom dôsledku 
on rozhoduje, čo bude platiť. Môže sa 
prikloniť k väčšine, nech by aj mala zlý 
názor. Tým si zabezpečí sympatie. Ale 

môže sa prikloniť k zmene, ktorú za-
stáva menšia časť školy. A potom môže 
očakávať reakciu. Pozitívnu či negatív-
nu. Najhoršie je prikláňať sa na stranu 
osôb, úradov, ktoré netušia, ako má vy-
zerať škola. Avšak, je to pohodlnejšie, 
ako „cikať proti vetru“.

Občas mi je vyčítané, že veci zve-
rejňujem. Keby ste však počuli príbehy, 
ktoré mi ľudia hovoria.  Sú desivé. Jed-
notlivec si sám nepomôže. A to sa deje 
v školách, ktoré by mali byť symbolom 
dobra, ľudskosti a empatie. Príbehy 
týchto ľudí, nech sú to učitelia, rodičia 
či riaditelia, sú plné bolesti, utrpenia a 
nespravodlivosti. Záleží mi na tom, aby 
sa zlé konanie dostávalo na verejnosť. 
Mlčaním si síce nastolíme pokoj a vy-
tvoríme ružovú predstavu o svete. Po-
tom však zo škôl nikdy nevymiznú nad-
radenosť, totalita, rodinkárstvo, neúcta 
k deťom a k rodičom, devalvácia peda-
gogiky, bossing či mobbing, prekonané 
a zastarané postupy, nekomunikácia či 
byrokratickosť. Mlčať by nemali hlavne 
rodičia, ktorí majú neraz ako jediní moc 
naprávať veci.

Na to, že ste nič nespravili, si spo-
meňte, keď budete riešiť niečo so školou 
a narazíte. Mlčať sa rovná pochovaniu 
ďalšej generácie. Generácie budúcich 
občanov.  

Hlavne nemlčať 
o problémoch v školách 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

28. októbra 1918   
Česko-slovenská národná rada vyhlásila vznik Česko-slovenskej 
republiky na severných územiach Rakúsko-Uhorska

Výročia a udalosti
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26. októbra 1945   
bol vydaný posledný z tzv. Benešových 
dekrétov
27. októbra 1907   
odohrala sa Černovská tragédia

Výročia a udalosti
23. októbra 1956    
Začiatok povstania v Maďarsku

Výročia a udalosti

24. októbra 1885    
premiéra operety Cigánsky barón, od Jo-
hanna Straussa ml.

Výročia a udalosti
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2x DENNE

BRATISLAVA - Nitra -Banská Bystrica - 

POPRAD - Prešov 

ODCHODY Z POPRADU DO BRATISLAVY:

09:10, 15:10

bus.daka.sk 94
12
10
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OBHLIADKA A PRÍCHODNÉ ZDARMA

ŠETRITE NA PLYNE A VYKUROVANÍ
POCTIVÝ SERVIS ZA ROZUMNÉ CENY

VYMENÍME STARÉ TESNENIE

NASTAVÍME ZIMNÉ PRÍTLAKY 

PLASTOVÉ AJ EUROOKNÁ

9
9
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1
0

Hrabušice 32 tel.: 0902 111 773 

ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

priechodná šírka dverí = 80cm
HISEC TREND

20 DEKOROV

0908 995 976 | 0905 794 067

  
  - ZAMERANIE,

   - KOVANIE 

   - KUKÁTKO

   - ODVOZ STARÝCH DVERÍ
360 €

LICENCIA NA PREDAJ 
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ZATEPĽOVANIE 
PODKROVIA

 FÚKANÁ CELULÓZA

 MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

+48602521334

STRIEKANÁ 

PUR PENA

0951 636 225
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U nás si nemusíte 

od pondelka 25. 10 .

099

-50%
cena za 1 kg

Kuracie stehná
• 

239

-44%
cena za 1 kg

• 

139
-30%

(1 kg = 4,63)

300 g

189

400 g

(1 kg = 4,73)

• 

029

Supercena

(100 g = 0,15)

200 g

059

-40%

(1 kg = 1,31)

450 g

• 

• 

169

Supercena

(100 g = 0,73)

230 g

249

-49%
cena za 1 kg
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1299

-50%
100 praní

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

Vinea
• 

059

-33%
cena za 100 g

045

-34%
0,55 l

119

Supercena
95 g

• • 
079

-38%

(100 g = 0,40)

200 g

ROVNAKÁ 

KVALITA

NOVÝ
OBAL,

• 

015

-31%

(100 g = 0,38)

40 g

179

20 kusov

od pondelka
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Tohtoročná dopravno-preventívna 
akcia Deň bielej palice v uliciach 
slovenských miest potvrdila, že 
väčšina vodičov signál bielou pali-
cou zo strany nevidiaceho či slabo-
zrakého chodca pozná a vie, že mu 
treba zastaviť. 

Skonštatoval to organizátor akcie 
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska (ÚNSS) s tým, že počas akcie 
zaregistrovali 5188 áut, z toho figuran-
tom 4170 vodičov zastavilo a 1018 nevi-
diaceho ignorovalo.

Sumárne čísla podľa únie ukazujú, 
že na signál figuranta nezastavilo 19,6 
percenta vodičov. Oproti roku 2019 ide 
o mierne zhoršenie, v ňom totiž vodiči 
dosiahli v celkových výsledkoch 18,8 
percenta. „V Nitrianskom kraji neza-
stavilo nevidiacemu len 7,1 percenta 
vodičov. Naopak, štatisticky najhorším 
je Bratislavských kraj, v ktorom až 27,2 
percenta vodičov odignorovalo signali-
záciu figuranta,“ spresnila ÚNSS.

Kým v roku 2019 bolo do akcie za-
pojených 50 miest a 55 priechodov, do 
tohto ročníka bolo spočiatku prihláse-
ných 37 miest a 41 priechodov. „Žiaľ, 
zhoršujúca sa situácia v regiónoch spô-
sobila, že naši figuranti spolu s hliad-
kami dopravnej polície boli napokon 
v 33 mestách a na 38 priechodoch po 
celom Slovensku,“ spresnila hlavná 

koordinátorka Dňa bielej palice Ivana 
Frčová.

Deň bielej palice prebieha na vy-
typovaných priechodoch dve hodiny. 
Počas nich prechádzajú figuranti cez 
priechod pre chodcov a ďalší spolupra-
covník (zapisovateľ) si značí, ako na 
jeho signalizáciu zareagovali vodiči.

„Nevidiaci dáva najavo svoj záu-
jem prejsť cez cestu vodorovným zod-
vihnutím palice na niekoľko sekúnd. 
Následne by mal vodič zastaviť a keď 
nevidiaci či slabozraký vyhodnotí, že je 
preňho situácia bezpečná, prechádza 
cez priechod pre chodcov. Pri chôdzi po 
priechode pre chodcov bielou palicou 
systematicky pohybuje pred sebou po 
povrchu vozovky,“ vysvetlila Frčová. 
Blikanie či trúbenie na nevidiacich a 
slabozrakých je podľa ÚNSS nevhodné. 
Môže byť totiž pre nich varovným sig-
nálom, po ktorom treba ostať stáť.

Každý piaty vodič ignoruje 
nevidiacich na priechode

» red
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8
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

dubový nábytok  bytové doplnky

Po-Pia  09:00 - 12:00
 13:00 - 17:00 

Slánska 8, Nižná Šebastová, 08006 Prešov

+421 903 567 934, info@rasev.sk

www.rasev.sk

H o l a n d s ký 
r e š t a u r o v a n ý 
n á b y t o k

6
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Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

Jesenná akcia

20%
9
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Bio Organická VýŽiva
Vetrová 5, Levoča

0903 640 670

3
4
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8
0

OSLÁVTE S NAMI NARODENINY 

FORUM POPRAD A ZÍSKAJTE 

NAJVYŠŠIA KVALITA

nájdete nás na prízemí

OZETA pri nákupe nad 150 eur 
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V každom človeku sa skrýva nadanie 
na niečo iné. Dôležité je odhaliť ho a 
rozvíjať. Ako na to? Predvedú vám to 
najmenší súťažiaci talentovej súťa-
že Deti majú talent, ktorá pre veľký 
úspech štartuje aj tento rok.

Detská talentová súťaž vznikla s cie-
ľom podpory rozvoja mladých talentov 
na Slovensku. Ako hovorí organizátor 
súťaže Marián Beliš: „Na Slovensku sú ti-
síce šikovných a talentovaných detí. Nie-
ktoré majú šťastie a aktívne svoje talenty 
rozvíjajú, niektoré zas nemajú možnosti 
či prostriedky na to, aby ich talent bolo 
počuť a vidieť. Práve preto sme sa rozhod-
li dať šancu všetkým deťom, aby ukázali 
celému Slovensku ich nadanie”.

V minulom ročníku sa do súťaže pri-
hlásilo vyše 200 talentov zo 40 miest a 
obcí Slovenska. Videoprezentácie ich ta-
lentu mali na internete cez milión pozretí. 

Registrácia do druhého ročníka det-
skej talentovej súťaže odštartovala 10. 
októbra a potrvá do 7. novembra. Ak máte 
doma hviezdu, neskrývajte ju. Práve na-
opak, ukážte ju svetu. Stačí, ak svoju ra-
tolesť prihlásite prostredníctvom formu-
lára na webovej stránke detimajutalent.
sk a k priložíte video dieťaťa, ako tancuje, 
spieva, hrá na hudobný nástroj, ako robí 
koníčky s futbalovou loptou či trénuje bo-
jové umenie. Víťazi súťaže budú známi už 
15. novembra 2021. 

Deti vo veku 5 až 15 rokov majú mož-
nosť súťažiť v troch kategóriách – tanec, 
hudba a spev, voľná disciplína. Hodnotiť 
ich budú tri známe osobnosti, pričom 
každý z nich bude vyberať víťaza zo svo-
jej kategórie. Pre výhercov súťaže sú pri-
pravené finančné i vecné ceny.

„Na tento ročník sa veľmi tešíme. 
Minulý rok predviedli deti obrovské na-
danie. Očakávame, že tento rok  budú 
najmenší súťažiaci ešte kreatívnejší a ši-
kovnejší, aby oslovili hviezdnu porotu, 
ktorú tvorí speváčka a víťazka Superstar 
Barbora Piešová, herec Oliver Oswald a 
tanečníčka Nika Lehocká,“ doplnil Ma-
rián Beliš, organizátor detskej talentovej 
súťaže. 

Všetky dôležité informácie, pravidlá 
súťaže a postup, ako malý talent prihlá-
siť, nájdete na detimajutalent.sk 

Máte doma hviezdu? 
Ukážte ju svetu!

» red

Po tretíkrát hľadá Inštitút pre dobre 
spravovanú spoločnosť úradníkov, 
ktorí sú výnimoční a zaslúžia si, aby 
o ich činoch vedeli všetci. Pomôžte 
ich nájsť!

Inštitút pre dobre spravovanú spo-
ločnosť sa spolu s Klubom úradníkov 
dobrej vôle rozhodli oceniť inovatívne 
prístupy na úradoch, ktoré si zaslúžia po-
zornosť a mohli by byť vzorom. Chcú tým 
povzbudiť aktívnych úradníkov a ukázať 
verejnosti, aká dôležitá je kvalita ich prá-
ce. Všetky základné informácie v prípade 
záujmu nominovať z vášho pohľadu sku-
točne príkladných úradníkov nájdete na 
stránke https://www.uradnickycin.sk/.

Kritériá ocenenia:
1. Myslia na používateľov verejných slu-
žieb, ich komfort a záujmy
2. Dosahujú výsledky
3. Vznikli a fungujú na princípoch otvo-
renosti a spolupráce
4. Reagujú na vývoj v spoločnosti a vo 
svete, sú inovatívni a moderní.

Cieľom ocenenia Úradnícky čin roka 
je zviditeľniť iniciatívnosť, šikovnosť a 
moderné prístupy našich úradníkov a 
úradníčok. Každoročne sa takto oceňu-
jú tímy a kolektívy, ktoré významným 
spôsobom prispievajú k zvýšeniu kvali-
ty verejných služieb, zlepšovaniu života 
ľudí na Slovensku a napĺňaniu verejného 
záujmu. Zámerom je oceniť inovatívne 

prístupy na úradoch, ktoré si zaslúžia 
pozornosť a mohli by byť vzorom. Ide o 
sbahu práve teraz povzbudiť aktívnych 
úradníkov a úradníčky a ukázať verej-
nosti, aká dôležitá je kvalita ich práce.

Nominovať je možné projekt alebo 
aktivitu, ktoré sa konali a boli ukončené 
v období od septembra 2020 do októbra 
2021. Oceneným môže byť celý úrad, jeho 
časť, ktorá je organizovaná a má vlastné 
vedenie, alebo skupina úradníkov, ktorí 
sa na čine podieľali v oficiálnej kapacite 
vrátane medziodborovej alebo medzire-
zortnej skupiny. Najlepšie úradnícke činy 
roka 2021 musia myslieť na používateľov 
verejných služieb, dosahovať výsledky, 
byť otvorené a transparentné a zároveň 
inovatívne. Mená ocenených projektov 
oznámia organizátori ankety počas verej-
ného odovzdávania ocenenia na jar 2022.

Úradnícky čin roka 2021

» red

29. októbra 1923   
uskutočnil sa prvý let Česko-slovenských aerolínií na trase Praha 
– Bratislava

Výročia a udalosti

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

3
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0
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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€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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25. októbra 1996    
zomrel Vladimír Mináč, slovenský spiso-
vateľ (* 1922)

Výročia a udalosti

miesto: 

plat:

Tel: 0919 496 491 I 

, 

8
5
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8
5
_
0
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5
5

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121

0917 465 632

0917 839 697

0908 961 969

0948 002 048

3
4
-0
1
3

 8
5_

03
34

Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené 

Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky,  preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

www.simon-fleisch.de  I  job@simon-fleisch.de

BRAVČOVÁ PORÁŽKA 
 V NEMECKU

+421 944 995 400

13€ - 15€
BRUTTO NA HODINU

5
2
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1
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4
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162

52
-0
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5
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  

37
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