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Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Strihanie a ohýbanie plechov 
Klampiarska výroba
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu
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Tel:0905 267 750 PREŠOV
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 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 (48.090 domácností)

34
-0
00
8PLATBA

v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
 v Prešove
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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

TU mohla byť Vaša REKLAMA
Info: 0905 719 145

presovsko.sk

Marec patrí knihe, máj láske, apríl 
bláznom. Komu a čomu patrí no-
vember? Asi tiež bláznom a spomí-
nam si na dve revolúcie.

Tú októbrovú, ktorá sa odohrala 7. 
novembra v Petrohrade. Teda ozbroje-
ný prevrat v Rusku, ktorý sa odohral 
7. novembra 1917. Bol uskutočnený z 
iniciatívy vodcu niekdajšej boľševickej 
frakcie sociálno-demokratickej stra-
ny Ruska V. I. Lenina. Nuž a potom tu 
máme v novembri skutočnú novembro-
vú revolúciu – zo 17. novembra, vraj Za-
matovú, ale v podstate, ako sa ukazuje, 
išlo zjavne tiež „iba“ o prevrat. Takže, 
november je asi mesiac prevratov. Ale-
bo egoistov.

„Dušičky“ a „Všetci svätí“ sú za 
nami, môžeme byť zas bezcitní, bez-
božní, egoistickí, mysliaci sami na 
seba. Na Slovensku nikdy nebolo toľko 
egoizmu ako v týchto mesiacoch. Mo-
cenského, ideologického, ale aj čisto 
osobného. Egoizmus alebo sebectvo 
je cielené uplatňovanie osobných zá-
ujmov, nezohľadňujúce záujmy iných. 
Stredobodom záujmu som iba a pre-
dovšetkým ja sám. Moje výhody, moje 
postavenie, môj vlastný osobný profit. 
Moja strana, moja moc. Myslím sám 

na seba. Predovšetkým, hlavne a len! 
Vždy ide o mňa v prvom rade. Alebo, 
len ja som dôležitý. Ja a moje záujmy. 
Kto mi stojí v rozlete, je nepriateľ, špi-
navec, mafián! Záujmy iných neexistu-
jú. Nenechávam ľudí dokončiť ich myš-
lienky, pretože to, čo chcem povedať ja, 
je niečo väčšie a lepšie. Tí, ktorí majú 
veľké ego, si vyžadujú neustálu pozor-
nosť a vo svojich rukách chcú mať ešte 
väčšiu kontrolu. Egoisti podvádzajú, 
klamú a robia všetko preto, aby bola 
„výhra“ na ich strane. Jeden z ich naj-
väčších strachov je byť horší, zlý, naj-
horší. Za všetky úspechy si pripisujú 
zásluhy a naopak, všetky chyby zvaľu-
jú na ostatných. Egoistickí ľudia často 
cítia, že sú lepší ako ostatní, a preto 
necítia potrebu ďakovať iným za ich 
pomoc. Väčšinou trávia čas s takými 
ľuďmi, ktorý im ich ego hladkajú. Veď, 
viete ako sa hovorí, vrana 
k vrane sadá… a egoista 
egoistov si hľadá.

Vyhlasujem osobný 
boj proti egoistom všet-
kých krajín! Teraz, v 
novembri! Pekný 
týždeň vám želá

November, mesiac čoho?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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»Kúpim starý traktor aj po-
kazený 0905675749
»VÝKUP STARÝCH ÁUT A MO-
TOCYKLOV JAWA - ČZ, ŠKODA 
- TATRA - VOLGA - WARBURG - 
TRABANT - LADA ... A INÉ, tel: 
0908 053 657 

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

»Kúpim domáce tkané 
plátno,vrecia,kroje,šatky-
,sukne,starožitnosti ako 
obrazy,hodiny,maľované 
truhlice.0909117320.

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PO medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PO 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, PO zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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   
12 DEŤOM    
13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    
16 ZOZNAMKA    
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PREPICHY
        POD CESTY

presovsko.sk

Prehupli sme sa do zimného času a 
už počas prvých dní vidíme, že je na-
ozaj hodne tmavý čas. A tak svietime 
a svietime často veľa, prisilno a ne-
správne.

My totiž aj v zime potrebujeme v tele 
dostatok hormónu melatonín. Ak ho 
máme málo, tak zle spíme, alebo nespí-
me vôbec. A to je nástupošte k celému 
vlaku možných ochorení.

Práve vytváranie melatonínu v epi-
fýze ovplyvňuje intenzita svetla: svet-
lo brzdí jeho tvorbu. Tvorí sa ho osem 
až desaťnásobne viac v noci, ako cez 
deň, tým melatonín podmieňuje denný 
rytmus človeka a cicavcov a je signá-
lom pre telo o aktuálnom „subjektív-
nom čase“ jednak v rámci 24 hodín, 
jednak v priebehu roka. So striedaním 
sa dĺžky noci počas roka sa mení aj 
dĺžka trvania zvýšenej hladiny mela-
tonínu v krvnej plazme. Zmena dĺžky 
trvania vysokej hladiny je tak signál 
o aktuálnom „čase v roku“. No má aj 
imunomodulačný účinok, antioxidač-
ný, onkostatický a proapoptotický úči-
nok, vplyv na transportné procesy v 
tráviacej sústave, ovplyvňuje motilitu 
čriev. Takže zhrnuté a podčiarknuté – 
melatonín potrebujeme.

A na to, aby sme ho mali dostatok, 
potrebujeme kvalitné a primerané 
osvetlenie. Ak ho nemáme, hlási sa 

nadmerná únava a podráždenosť. 
Predovšetkým modré podsvietenie 

stimuluje k bdeniu a odsúva spánok. 
Väčšina televíznych prijímačov, po-
čítačov či tabletov je s modrým pod-
svietením, čo zhoršuje vyplavovanie 
spánkového hormónu melatonínu. Ak 
sme už nútení večer pracovať, treba si 
aspoň znížiť intenzitu podsvietenia ob-
razovky, aby sa nerozvinula porucha 
zaspávania. Na osvetlenie doma je naj-
vhodnejšie žlté žiarovkévé svetlo, nie 
biele „neónové“. Nevhodné je bodové 
osvetlenie, ak už svietiť, tak radšej ce-
lopriestorovo.

Ozaj - zvýšením melatonínu pros-
tredníctvom jedla môžete prirodzene 
zvýšiť produkciu našich hormónov 
proti starnutiu a spaľovaniu tukov. Me-
dzi vhodné voľby potravín patrí ovos, 
kukurica, ryža, jačmeň, zázvor, para-
dajky a banány. Vápnik a horčík sa tiež 
podieľajú na produkcii melatonínu.

Tma nie je príjemná, ale priveľa 
svetla nám škodí

» red
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SERVIS OKIEN
Máte plastové okná a prefukuje Vám?
Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?

Ďalej ponúkame

• Ponúkame údržbu a servis plastových okien všetkých typov
• Opravy a výmenu časti kovania
• Premazanie a impregnáciu tesnení
• Výmenu tesnení
• Odstránenie prefukovania okien
• Odblokovanie zaseknutého kovania

• Zaskenie balkónov
• Bezpečnostné dvere
• Interiérové dvere
• Plastové okná - Vchodové dvere
• Žalúzie - sieťky - roletky Deň a noc

Všetko za najlepšie ceny na trhu
zavolajte nám a my Vám urobíme individuálnu ponuku
podľa vašich predstáv. BEZKONKURENČNÉ CENY

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:
  

    
    

    
     

GARANCIA

S
P

O
KO JN OSTI
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AKCIOVÁPONUKA

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
 0905 216 926

Slovensku

Prijímame nových 

pacientov

Konečne ambulancia na ktorú ste čakali
Skúsení praktickí lekári pre dospelých

Ordinujeme 12 hodín denne 8.00 - 20.00 hod

Objednávanie na presný čas zadarmo

Vyšetrenia hradené zo zdravotného poistenia

Prešov, OC NOVUM, Legionárov 1,  tel.: 051/ 321 64 07 
www.praktickaambulancia.sk
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Ponuka
práce

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.

e-mail: presov@mahax.sk

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

 

78
-0

01
2-

44

Ponuka
práce

Príjmeme
skladníkov

do automobil. výroby

na TPP v Malom Šariši.
Práca na 3 zmeny.

Mzda od 872€/brutto
+ odmeny.

Stravné lístky 4,50 €/kus/deň.

e-mail: presov@mahax.sk

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o.
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Ponuka
práce

Príjmeme
 údržbára/elektrikára

na TPP v Malom Šariši.
Práca na 3 zmeny.

Mzda od 800€-1100€/brutto
(podľa skúseností uchádzača)

+ odmeny a príplatky.

e-mail: presov@mahax.sk

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

Isto ste sa už stretli s tým, že vášmu 
dieťaťu v škole zadali, aby spravi-
lo tzv. projekt na nejakú tému. Pre 
tých, čo disponujú počítačom a in-
ternetom, je to ľahko získaná znám-
ka. 

Stačí si vyhľadať text k danej téme a 
prekopírovať ho. Hoci niektorí učitelia 
žiadajú, aby bol text písaný vlastnou 
rukou. Nech sa žiak ponamáha. Potom 
sa text graficky upraví a vložia sa (vle-
pia) k nemu obrázky z internetu. Potom 
sa odovzdá učiteľovi a ten oznámkuje v 
podstate cudzí text a fotky. Lebo mladší 
žiaci nemajú ešte schopnosť abstraho-
vať z rôznych zdrojov a vytvárať vlastné 
myšlienky. Mohli by síce svoj „projekt“ 
ústne prezentovať. Tým by dali vlastný 
vklad. Ale to sa zväčša nerobí, projekt 
sa odovzdá a na konci roka sa zahodí, 
čo je „príkladným“ postupom environ-
mentálnej výchovy.

Takto poňatých „projektov“ do-
stanú žiaci niekoľko za polrok. Nejde 
o to, že by to nezvládli, hoci neraz na 
tom pracuje celá rodina. Ide o to, čo sa 
takýmto postupom žiaci naučia. Kopí-
rovať texty, hľadať fotografie? Alebo aj 
viac? Za našich čias sa takto vytvore-
né „projekty“ nazývali referáty a mi-
nimálne sme ich museli pred triedou 
prečítať, čo bolo však tiež bezúčelné 
monotónne čítanie. Označenie papiera 

s obrázkami za „projekt“ je mimo mo-
dernej pedagogiky.       

Projekt je vytvorenie niečoho, čo 
vychádza z viacerých učebných pred-
metov, spravidla sa robí vo dvojici, má 
ukázať, ako žiaci pochopili tému, ako 
ju vedia vylepšiť, ako vedia podľa svo-
jich vedomostí  zrealizovať vylepšenie, 
vynález, model, novú metódu. Isto, 
je to ťažšie pre mladších žiakov. Práve 
preto sa oni majú viesť pedagógom. Nie 
tak, že im to je zadané a sami si musia 
poradiť. Pokojne sa môžu robiť so žiak-
mi aj ozajstné projekty, napr. zveľade-
nie školského areálu. Existujú výzvy 
na získanie dotácie. Prečo neukázať 
žiakom, ako ich získať? Ak je to príliš 
zložité, tak ich učiť pretvárať učebný 
text na trojrozmerný projekt. Alebo vy-
tvoriť učebnú pomôcku. Pritom ich učiť 
vyhľadávať informácie, spolupracovať, 
pracovať s materiálmi a hlavne prezen-
tovať svoj projekt. Priamo na vyučova-
cej hodine. Až potom im dať samostat-
nú prácu. 

Ak sa pracuje na vyučovaní s pro-
jektmi v pravom zmysle slova, žiakov 
to obohatí o dôležitú kompetenciu, kto-
rú využijú v ďalšom vzdelávaní alebo 
v povolaní. Projekt je totiž vyššia myš-
lienková operácia, nie prepisovanie 
textov. 

Školský projekt 
nie je prepisovanie textu! 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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U nás si nemusíte 
od pondelka 8. 11.

Med kvetový

399
-38%

cena za 1 kg

prsné rezne

Supercena
cena za 1 kg

Hus
• 

• 
• 

199
-33%

(1 kg = 4,98)

400 g

• 

069

-27%

(100 g = 0,35)

200 g

• 

069

-36%
100 g

mäsa

Med kvetový

333
950 g

(1 kg = 3,51) 033

-15%

(100 g = 0,23)

145 g

• 
2

-21%

(1 kg = 7,90)

3 x 105 g = 315 g
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0
-33%

(1 l = 1,18)

0,5 l

• 

0
-50%

cena za 1 kg

prsné rezne

Supercena

• 
119

3 x 60 g
180 g

299

500 g

(1 kg = 5,98)

• 

200 g

299

600 g

(1 kg = 4,98)

1
-44%

250 g
145 g

1
1 l

0
1 kg

od pondelka
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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 a prostatitída?
Prostatitída alebo skrátene prostata, je 

urologické ochorenie s odhadovaným vý-
skytom u 2% až 9% v bežnej mužskej popu-
lácii.  Má negatívny dopad na kvalitu života 
a s ním spojené libido a sebavedomie.

Postihuje vekové skupiny mužov vo veku 
už od 45 rokov a každým rokom táto hranica 
alarmujúco klesá. Podľa amerických inštitú-
tov môže prostatitída predstavovať až 25% 
návštev u lekára a konzultácie spojené s 
ťažkosťami pri prvých príznakoch prostatití-
dy.

Zväčšenie prostaty môže automaticky viesť 
k slabšej erekcii a takto postihnutým mužom 
negatívne ovplyvňuje libido. Všetky tieto 
problémy ústia do zníženého sebavedomia a 
pocitu menejcennosti.

Prostatitída často spôsobuje veľmi ťažké 
a bolestivé močenie. Medzi ďalšie príznaky 
patrí bolesť v slabinách, panvovej oblasti 
alebo na genitáliách a často sa jej príznaky 
pripisujú chrípkovým stavom.

Príznaky prostatitídy, ktoré netreba 
podceňovať:

� naliehavá potreba močeniaťažkosti s mo-
čením, napríklad dribling  (dokvapkávanie)
��noktúria – časté močenie hlavne v noci
� pocity pálenie a bolesti pri močení (dyzú-
ria)
��zakalený moč
��krv v moči
��silná bolesť v slabinách, krížoch alebo v 

bruchu
� bolesti v oblasti medzi konečníkom a 
mieškom (perineum)
� bolesť alebo nepríjemné pocity v penise 
alebo semenníkoch
� ejakulácia, ktorá je sprevádzaná bolesťou 
alebo pálivým pocitom
� príznaky podobné chrípke (s bakteriálnou 
prostatitídou)

Prostatitída a jej možné ďalšie kompli-
kácie:

��bakteriálna infekcia krvi (bakteriémia)
��zápal stočenej trubice pri zadnej časti se-
menníka (epididymitída)
��dutina, ktorá je vyplnená hnisom v prosta-
te (prostatický absces)
� abnormalita semena a neplodnosť, ktoré sa 

zvyknú vyskytnúť pri chronickej prostatitíde
Tradičné lieky síce môžu zmierniť bolesť, 

ale často majú veľmi negatívny vplyv na cel-
kový metabolizmus a zaťaženie ľudských or-
gánov, hlavne obličiek a pečene

Priama interakcia CBD na prostatu?

Podľa posledných výskumov niekoľko kli-
nických štúdií potvrdilo schopnosť CBD bojo-
vať proti bolesti.

Liečivé schopnosti konope poznali lekári 
na celom svete už celé storočia, a aj práve 
preto mnoho pacientov z urologických am-
bulancií siaha práve po CBD olejoch v rôz-
nych formách.

Podľa článku z roku 2009 publikované-
ho v časopise Annals of New York Acade-
my of Sciences našli vedci receptory EKS 
(endokanabinoidný systém) v sexuálnych 
reprodukčných orgánoch, napríklad v se-
menníkoch. EKS sú receptory, ktoré sú roz-
miestnené po celom tele a majú za úlohu 
zabezpečovať správne fungovanie orgánov, 
nervového systému, pohybového aparátu 
ako aj celkového režimu deň / noc.

 
V článku v časopise BioMed Research In-

ternational praktikanti ajurvédy  rastlinu 
Cannabis sativa, z ktorej sa získava mari-
huana a CBD, používali už mnoho rokov na 
zlepšenie ejakulácie a sexuálnej výkonnosti.   
               » red.

Foto: freepik / jcomp
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NOVÁ DÁMSKA KOLEKCIA
OZETA, HLAVNÁ 52, PREŠOV
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Hľadáme
BRANDYS NAD LABEM, ČR
plat od 30 000 Kč

0919 496 491 info@empres.sk

práca v skladoch

Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR ponúka pomocnú 
ruku samosprávam na Slovensku v 
prípade, že identifikujú výskyt divia-
čej zveri vo svojich intravilánoch. 

Na základe príkazu hlavného veteri-
nárneho lekára SR prof. Jozefa Bíreša a v 
zmysle zákona o poľovníctve nie je možný 
lov diviačej zveri v intravilánoch miest a 
obcí v súčinnosti s poľovníckou obcou. 
MPRV SR preto mimoriadne zriadilo e-
-mailovú adresu, na ktorú môžu pred-
stavitelia samospráv zasielať informáciu 
o takomto výskyte a zároveň žiadosť o 
intervenciu zo strany veterinárnych leká-
rov SR.

Na základe posúdenia na mieste, kto-
ré vykonajú zástupcovia RVPS a poľovníci 
navrhnú odchyt zveri do klietok, pretože 
zbraň by sa mala používať v intravilánoch 
miest a obcí len v krajnej núdzi alebo imo-
bilizáciu diviakov, ktorá je účinná hlavne 
v prípade, ak ide o výskyt malého počtu 
zveri. Imobilizáciu zveri zabezpečuje ve-
terinárny lekár.

Adresa, na ktorú je možné nahlasovať 
uvedené prípady výskytu diviačej zveri je 
sekretariat-UR@svps.sk . Je to predovšet-
kým z dôvodu účinnej eradikácie ocho-
renia AMO, ako aj zvýšenej bezpečnosti 
a komfortu obyvateľov miest a obcí. Za-
stavme spoločne šírenie afrického moru 
ošípaných.

Už takmer polovica slovenských 
revírov má sprísnené opatrenia z dôvo-
du blízkosti AMO v okolitých okresoch. 
Taktiež prijímané opatrenia, ktoré sú v 
nadväznosti na právne normy Európskej 
komisie, predovšetkým čo sa týka zasta-
venia lovu diviakov po tom, čo bol v revíri 
diagnostikovaný pozitívny diviak. Preto 
ústredný riaditeľ Bíreš, i všetci účastníci 
sediaci za predsedníckym stolom vyzva-
li poľovníkov na urýchlené znižovanie 
stavov diviačej zveri po dobu, pokiaľ sa 
nedosiahne denzita maximálne 0,4-0,5 
diviaka na km2.

Choroba sa prejavuje vysokou horúč-
kou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, 
zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú 
sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvá-
caním v podkoží a tiež dýchacími ťažkos-
ťami. Typický je rýchly priebeh. Vyzna-
čuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. 
Úmrtnosť dosahuje až 90-95 percent.

Agrorezort podáva 
pomocnú ruku samosprávam

» red
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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ZATEPĽOVANIE 
PODKROVIA

 FÚKANÁ CELULÓZA
 MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

+48602521334

STRIEKANÁ 
PUR PENA

0951 636 225 99
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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Som univerzitný profesor. Dovolím si 
teda túto úvahu. Univerzity bývali mo-
torom pokroku. Dnes to tak nie je. 

Máme desiatky vysokých škôl. Míňa-
jú veľa peňazí a kvalita výučby a výsku-
mu na nich roky klesá. Ľudia, ktorí sa inde 
neuplatnili, získavajú na týchto školách 
tituly a pozície. Roky vidíme degeneráciu 
univerzít a  vysokých škôl. V  praxi chý-
bajú kvalitní absolventi a mladí ľudia po 
ukončení stredných škôl odchádzajú štu-
dovať do zahraničia. Vybudovali sa pek-
né budovy a upadli schopnosti ľudí, ktorí 
v nich pracujú.

Po rokoch sa zo zatuchnutého univer-
zitného prostredia ozýva silnejší hlas – aby 
všetko zostalo po starom. Ministerstvo chce 
konečne so školami, do ktorých sa v  po-
sledných rokoch nalialo veľa peňazí, urobiť 
poriadok. Páni profesori sa oháňajú akade-
mickými slobodami. Treťotriedni profesori 
a plagiátori si žiadne akademické slobody 
nezaslúžia. Mnohí z nich ani svoje tituly. 

Vysoké školy na Slovensku mali vyše 
30 rokov na to, aby dokázali svoje schop-
nosti. Mali autonómiu aj peniaze. Jediné 
čo dokázali je ich neschopnosť využívať 
zverené zdroje v  prospech študentov 
a spoločnosti. Dnes plačú, že im štát dáva 
málo peňazí na prevádzku potemkinov-

ských laboratórií vybudovaných za mi-
liardy z eurofondov. Spájajú a aktivizujú 
sa vždy, keď im hrozí reforma.

Nastal čas urobiť poriadok – zobrať 
akademickým funkcionárom právomoci, 
ktoré roky zneužívajú. Zrušiť univerzity, 
ktoré univerzitami nikdy neboli a prene-
chať riadenie vysokých škôl manažérom 
z praxe, aby sa už neplytvalo.

Na slovenských univerzitách je dosť 
špičkových odborníkov, ktorí pracujú 
v  laboratóriách a  venujú sa svojim štu-
dentom. Aj oni žiadajú, aby sa peniaze 
nedostávali do rúk neschopným  funk-
cionárom a  senátom na financovanie 
„cestovných“ kancelárií a nákup drahých 
„hračiek“ pre profesorov. 

Univerzity sú brzdou zmeny a chýba 
im sebareflexia. Je otázne, či je možné 
tieto dinosaury ešte reformovať. Treba dať 
ešte poslednú šancu. 
Krízový manažment 
a zrušenie akademic-
kých slobôd, ktoré 
sú anarchiou do seba 
zahľadených rektorov, 
s veľkými autami a 
osobnými šo-
férmi.

Spájanie univerzít proti zmene

» Ján Košturiak

presovsko.sk

Inzercia
0905 719 145
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Je veľmi dôležité, aby si aj firmy na Sloven-
sku boli vedomé vplyvu svojich aktivít nielen 
smerom na zamestnancov, obchodných part-
nerov ale  na životné prostredie, komunitu 
a  okolie, v  ktorom pôsobia. Spoločnosť Lidl 
preto prepojila zákazníkov a  základné školy. 
Spoločne tak prostredníctvom iniciatívy Váš 
nákup = veľká pomoc prispievajú k vzdelanej-
šej budúcnosti detí.

Hlavnou myšlienkou jedinečného projektu 
je darovať časť z  obratu v  prvý deň predaja 
novootvorenej prevádzky na zakúpenie špor-

tových, didaktických potrieb a posledný rok aj 
výpočtovej techniky. Za každý nákup v hodno-
te aspoň 10 eur totiž obľúbený diskont venuje 
jedno euro susedným základných alebo spoje-
ným školám. Získajú tak napríklad notebooky, 
bezdrôtové slúchadlá, počítačové myši, table-
ty, externé disky, balíček Microsoft Office 2019 
či tašky na počítačovú techniku.

 
Najnovšia predajňa obchodného reťazca 

Lidl svoje brány otvorila v bratislavskom Nivy 
centre, čím sa naskytla ďalšia unikátna príle-
žitosť podporiť okolité základné školy. „Teší 

nás, že mestská časť Nivy je bohatšia o nové 
zariadenie, ktoré má za cieľ podporovať ško-
ly v blízkom okolí. Na ZŠ Kulíškova 8 sa bude 
v  roku 2022 sláviť 70. výročie existencie ško-
ly. Želáme vašej predajni Lidl v Nivy centrum 
dlhovekosť, obľúbenosť u  verejnosti, príjem-
ných pracovníkov, úspechy v  uspokojovaní 
potrieb verejnosti na Nivách,“ odkázala Anto-
nia Snehotová, riaditeľka ZŠ Kulíškova 8. 

Z podpory sa teší aj ZŠ a MŠ M.R. Štefánika 
na Gröslingovej ulici a zároveň vyjadruje vďa-
ku, že spoločnosť Lidl pri svojich aktivitách 
nezabúda ani na školy, a  teda je oporou pri 
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu nielen pre žiakov, ale i  učiteľov. Najmä 
v náročnom období, kedy je dištančné vyučo-
vanie prekážkou, umožní deťom s nedostatoč-
nou technickou podporou plnohodnotný spô-
sob výučby a rovnaký prístup k vzdelávaniu, 
ako majú ostatní spolužiaci. 

Pre školy je aktuálne každá pomoc viac, než 
vítaná a dokonca v mnohých prípadoch aj po-
trebná. Preto je krásne vidieť, že aj dnes sa ľu-
dia vedia spojiť a prispieť tak spoločne k zme-
nám, ktoré majú veľký dopad. Nejde totiž len 
o  obyčajnú finančnú pomoc. Ide o  šancu na 
kvalitné vzdelanie detí, ktoré majú kľúčovú 
rolu na ceste k lepším zajtrajškom. 

Od spustenia iniciatívy Váš nákup = Veľká 
pomoc sa podarilo diskontu podporiť už 103 
škôl naprieč celým Slovenskom. Školy tak 
získali vybavenie podľa ich vlastného výberu 
v hodnote 312 000 eur. 

Lepšia vybavenosť škôl 
vďaka zákazníkom Lidl

Váš nákup = veľká pomoc. Týmto heslom sa Lidl snaží motivovať svojich zákazníkov a zároveň byť dobrým 
susedom. Práve preto už od roku 2015 podporuje základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí novootvorených 
predajní. Časť svojho obratu totiž venuje na kúpu športových a didaktických potrieb podľa výberu škôl. 
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V ZIME
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2Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatreniaD d ži

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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