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Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Pílenie, zrez rizikových stromov

Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

MiViTepujeme

TEPOVANIE

0908 844 057
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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 400€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

85
_0
93
9

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

11. decembra 1967    
predstavenie nadzvukového dopravného 
lietadla Concorde v Toulouse

Výročia a udalosti
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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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Ponuka
práce

Pre klienta v Malom Šariši 
obsadzujeme

v automob. výrobe
nasledovné pozície na TPP:

operátor výroby,
skladník s platným

preukazom na obsluhu VZV, 
údržbár/elektrikár.

Práca na 3 zmeny.
Mzda podľa pozície a 

skúseností uchádzača.
e-mail: presov@mahax.sk

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

12. decembra 1941
Slovenská republika vyhlásila vojnu Spojenému kráľovstvu a 
Spojeným štátom

Výročia a udalosti

Teda, vraj. Čas adventný, z rádia už 
zaznela aj stará klasika (v češtine 
Rolničky, rolničky). Vraj čas pokoja, 
stíšenia, vstúpenia do seba. 

Už aj tá hnusná pandémia akosi 
ustupuje - v Českej republike, podľa ta-
mojšej hlavnej hygieničky. 

Nejak mi do toho času nezapadajú 
hrubé nadávky, urážky, ponižovanie sa 
navzájom, ktorého sme svedkami v te-
levíznom vysielaní. Za mojich detských 
čias sa v tom čase vysielaval Kremienok 
a Chocholúšik, zbojník Rumpeľ a ďalšie 
podobné nezabudnuteľné skvosty.

Dnes počúvame primitívne nadávky 
z úst primitívov. V advente. Pripomí-
nam. A pripomínam to zámerne. Mnohí 
z tých nadávajúcich totiž radi nad sebou 
nosia veľké transparenty, majúce zdô-
razniť, že ich v rukách držia tí najlepší, 
najčistejší, najvyvolenejší. A veď – spo-
veď očistí všetko.

Nie, neočistí. Spoveď, na ktorú sa 
mnohí z nás v tomto období chystajú, je 
spoveďou iba vtedy, ak je úprimná. Ak 
oľutovanie všetkého nesprávneho, čoho 
sme sa dopustili, vychádza zo srdca a 
nie z nejakej povinnosti, ktorá sa „patrí“.

Na internete je možné nájsť naozaj 
takmer všetko. Často na ňom hľadám to, 

čo nájsť chcem. Našiel som i toto: „Božia 
milosť nepôsobí len prostredníctvom 
sviatostí Cirkvi, ale aj v kontexte Lásky: 
Kto veľa miluje, tomu sa veľa odpúšťa, 
kto menej miluje, tomu sa menej odpúš-
ťa. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich 
najmenších bratov, mne ste to urobili. 
Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vy-
znám pred svojím Otcom. Láska zakrýva 
množstvo hriechov. Boh hľadá na zemi 
ľudí, ktorí majú skrúšené a pokorné srd-
cia. Pyšné srdce sa protiví Bohu!“

Z toho mi logicky vyplýva, že z 
človeka by nemala tiecť nenávisť voči 
všetkému a každému, človek by nemal 
milovať predovšetkým sám seba, človek 
by nemal iným robiť to, čo sa nepáči, 
ak sa deje jemu. Často spomínam slovo 
„človek“. Nuž. Vytratilo sa akosi z na-
šich slovníkov, vytlačil ho výraz straník, 
stranícky šéf.

Ak nechcem byť nenávi-
dený, musím skúsiť prestať 
nenávidieť. Inak to naozaj 
nejde. Aj keď si to daktorí 
myslia.

Krásny pokojný, 
tichý a pokorný ad-
vent, vážení čita-
telia

Iba taký tichý čas...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Kompletný prehľad akcií a výpredajov nájdete na  www.mirad.sk   |   Bardejovská 23, Prešov

čerpacia 
technika

krby
pece
k
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plyn, voda
kúrenie

kúpeľňové 
štúdio
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MIRAD  
JE V KÚPEĽNI
AKO DOMA

NOVINKY  
A TRENDY

Prezrite si naše 
najnovšie výstavné kóje  

na www.mirad.sk
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INZERCIA

 

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Monika Janovčíková     0905 719 145

Distribúcia:
distribucia.po@regionpress.sk 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Bzenov, Demjata, 
Fričovce, Chmeľov, Kapušany, Ken-
dice, Kokošovce, Ľubotice, Pušovce, 
Sedlice, Prešov, Veľký Šariš, Ďačov, 
Drienica, Jakubovany, Sabinov, Lipa-
ny, Brezovica, Kameniaca, Pečovská 
Nová Ves, Šarišské Michaľany   

nepárny týždeň: Drienov, Drienov-
ská Nová Ves, Dulova Ves, Fintice, 
Haniska, Hermanovce, Chminianska 
Nová Ves, Lada, Lemešany, Ličar-
tovce, Malý Šariš, Petrovany, Ruská 
Nová Ves, Sedlice, Široké, Tulčík, Víťaz, 
Vyšná Šebastová, Župčany, Prešov, 
Sabinov, Krivany, Ražňany, Šarišské 
Dravce, Rožkovany, Šarišské Sokolov-
ce, Torysa a Dubovica, Nižný Slavkov  

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Budovateľská 50 
PREŠOV

Sabinov

Prešov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
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)

ESHOP PRE VÁŠ BYT A DOM

ELEKTRO

EGO-POWER

34
-2

02

34
-0
00
8PLATBA

v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
 v Prešove
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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

Je jasné, že naša vláda nezvláda nielen 
komunikáciu o opatreniach, ale ani 
ich logické zdôvodnenie. Samozrejme, 
tomu nadbieha aj provládne konzí-
lium. A tak sa plošne zatvárajú mnohé 
školy, hoci väčšina z nich s vírusom 
nemá problém. 

Namiesto dýchania čerstvého vzdu-
chu sa deťom upchávajú ústa a nos. No a 
napokon sa po rokoch snahy o pohyb detí 
likvidujú športové krúžky a telesná výcho-
va. Práve pohyb je pozitívnym prínosom 
pre imunitu a zdravý životný štýl.

Sám pracujem na počítači. Neraz 
zabudnem na to, aby som sa prebehol. 
Rovnako sedia deti pri počítači, keď je 
dištančné vzdelávanie. Možno by sa aj 
prebehli, no väčšinou ide hodina za hodi-
nou. A preto je dôležité umožniť deťom ísť 
po online vyučovaní von. V rámci okresu 
sa môžu voľne pohybovať a tento pohyb 
im treba umožniť, resp. dbať na to, aby ho 
mali. Pravidelne. Nech sú aspoň 2 - 3 hodi-
ny mimo počítačovej techniky, internetu 
a mobilu. Isto, pubertiaci. Im treba jasne 
a logicky zdôvodniť, prečo je pohyb dôle-
žitý, prečo nemôžu „drtiť komp“ celý deň. 
Ak sa toto zanedbá, môže to mať negatív-
ne  následky najmä v oblasti telesnej kon-
dície. Rôzne choroby a bolesti chrbtice há-
dam netreba spomínať, ako ani poruchy 
zraku, sluchu, spánku či jemnej motoriky.

Opakujem, že je fatálnou chybou, 

že sa pohyb detí v rámci prezenčného či 
dištančného vyučovania zaradil medzi ri-
ziká. V čase, keď sa deti rady hýbu, prihlá-
sili sa na krúžky a samy si zvolili aktívny 
pohyb. My to však z pozície bežných ľudí 
nezmeníme. Ale vieme veľa vecí riešiť. 
Dieťa hrá futbal? Aj keď je zima, nech si 
pokojne vezme loptu von. Turistika nie je 
zakázaná, nech chodí, lozí, putuje, venčí 
psa. Ani pohyb s obľúbenou kolobežkou 
či freestylovým bicyklom sa nezakazuje. 
Aj posilňovať sa dá. Keď aj nemáte činky, 
zdvíhať sa dá hocičo v domácnosti. Obľú-
bený beh? Myslím, že v rámci okresu sa dá 
nabehať nejaký ten kilometer. Pri malých 
deťoch to môže kompenzovať naháňačka, 
guľovačka. 

Veľmi veľa športového pohybu a ak-
tivít sa dá realizovať doma a v okolí. Na 
internete je dostatok inšpirácií na cvičenie 
alebo športové aktivity v obmedzených 
podmienkach. Dokonca si viem predstaviť 
aj telesnú výchovu online. Žiaľ, tá sa z tejto 
výučby zväčša vynecháva.

Keď už štát odsúdeniahodne zakázal 
organizovaný pohyb detí, v rámci zacho-
vania ich zdravia nedovoľme, aby celý deň 
zostali pri počítači, televízii, v posteli. Aj 
keď sa zdá, že tínedžerský vek je  včasný 
na zdravotné problémy, negatívne násled-
ky pasivity sa prejavujú v čoraz skoršom 
veku. 

Nezabúdajme 
na aktívny pohyb detí!

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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veľ kosť L

22,99 

veľ kosť M

15,99 

veľ kosť S

11,99  
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U nás si nemusíte 
od pondelka 13. 12.

Maslo

159
-46%

(1 kg = 0,80)

2 kg balenie

369
-35%

cena za 1 kg

189
-36%

(1 kg = 4,73)

400 g

• blok
• 

149
Supercena

(100 g = 7,45)

20 g

• 

199
-50%

(1 kg = 7,37 – 6,63)

270 – 300 g

• 

• 
069

(1 kg = 2,76)

250 g

• 

185
Supercena

(1 kg = 7,40)

250 g

329
-26%

cena za 1 kg
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Kofola
• 

Supercena

169
-41%

(1 kg = 4,23)

400 g

• 

039

-40%

(1 l = 0,78)

0,5 l

139(1 kg = 5,15)

270 g

pláty

šunka

1,25 kg1,25 kg

999

299
500 g

• 

Kofola

069

-44%

(1 l = 0,35)

2 l

599
900 g

(1 kg = 6,66) 059

-33%

(1 kg = 2,36)

250 g

od pondelka
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Každý si niečo želáme pod
stromček. Túžba niektorých
spočíva však v tom najmenšom
a najvzácnejšom: v pomoci.
Zapojte sa do Zbierky na
charitu a dajte nám možnosť
meniť príbehy ľudí s neľahkým
osudom. 
Darujte to najvzácnejšie.  

www.gkcharita-po.sk

Naša ročná práca v číslach: 

14 farských charít 
cca 2 000 klientov 

zdravotníckych a sociálnych 
služieb

cez 20 000 vydaných
 porcií zdarma

24 evidovaných služieb 90 zamestnancov a
80 dobrovoľníkov 

V CENTRE PREŠOVA VÁM UMYJÚ AUTO NAŠI KLIENTI 
   V centre mesta Prešov v areáli Domova nádeje – centra pre deti a rodiny (DoN) sa nachádza ručná
autoumyváreň, pneuservis s drobným servisom áut a práčovňa. Pracoviská poskytujú svoje služby aj širokej
verejnosti. Pracovné úlohy vykonávajú klienti DoN, muži prekonávajúci závislosť – alkoholici, gambleri a
narkomani. Muži, ktorí okúsili závislosť, strácajú pracovné návyky, strácajú režim bežného života. Postupne
ich prinavraciame do spoločnosti, až začnú vytvárať hodnoty,“ vysvetľuje dôležitosť práce ako súčasť
resocializácie Tibor Hlavatý, zamestnanec DoN. Ručná autoumyváreň sa špecializuje na čistenie exteriéru
a interiéru automobilov. V ponuke sú tiež doplnkové služby podľa požiadaviek zákazníka. Pneuservis
ponúka kompletné pneuservisné služby pre údržbu pneumatík a kolies osobných automobilov. V drobnom
servise vykonávajú klienti DoN bežnú údržbu áut a drobné opravy pod odborným dohľadom.   

Gréckokatolícka charita Prešov

NARASTÁ POČET NÚDZNYCH, ALE AJ PRÍKLADOV NEZIŠTNEJ POMOCI 

 
   Naopak pribúda aj počet tých, ktorí chcú nezištne pomôcť druhým. Na
potreby núdznych v tomto čase iniciatívne zareagovali aj dobrovoľníci
z Farskej charity Malý Lipník (okr. Stará Ľubovňa). Na podnet prešovskej
charity vo svojej obci zorganizovali zbierku zimného oblečenia pre ľudí bez
domova. Do verejnej zbierky sa zapojili ľudia aj z okolitých obcí. Vyzbierané
šatstvo tak zahreje a poteší opustené ženy a mužov v Nízkoprahovom
dennom centre Prešov ešte pred Vianocami.    

    Kvôli pandémii prišli viacerí o prácu, no niektorých zastihla ešte omnoho väčšia
strata. Osobitne sme boli dotknutí najmä dvoma príbehmi rodín, ktoré v covidovom
období prišli o jedného z rodičov, živiteľov rodiny a so školopovinnými deťmi
zostala matka a samotný otec.  „Pre rodinu pána Dušana s dvomi deťmi sme vďaka
projektu Nadácie EPH zakúpili kombinovaný kuchynský sporák, aby si mohli
pripravovať teplú stravu. Dcérke v rodine pani Heleny sme zakúpili bicykel, ktorý
mohla využiť aj počas detského letného tábora, uhradeného rovnako zo zdrojov
projektu,“  vysvetľuje pracovníčka prešovskej charity.  Pani Helenka sa kvôli
starostlivosti o deti v danej situácii vzdala práce. Ťažké obdobie sa jej darí zvládnuť
aj vďaka potravinovej pomoci a podpore dobrých ľudí.     

DOBRO DÁVANÍM RASTIE 

AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI (ADOS)  

POMOC, KTORÁ PRICHÁDZA K VÁM DOMOV 
    Čoraz viac ľudí potrebuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť. Ide o bezvládnych či chronicky chorých, s onkologickými diagnózami,
seniorov, ale aj mladších. Domácu ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú sestry v spolupráci s ambulantnými lekármi, špecialistami,
pacientom a jeho rodinou. Hlavným cieľom je vykonávať činnosti podporujúce zdravie alebo prispievajúce k uzdraveniu, či zmierňovaniu
bolesti a utrpenia v prirodzenom sociálnom prostredí. „Najkrajším ocenením pre nás za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti
v domácom prostredí je vďačnosť pacienta. V ošetrovateľskej práci je množstvo chvíľ, ktoré nemožno opísať slovami. Patria k našim
najvzácnejším zážitkom a navždy ostanú ukryté. Tak je to správne, lebo nepýtame za ne osobitnú odmenu. Sú odmenou už svojou
podstatou. Aj napriek aktuálnej krízovej situácii vykonávame svoju prácu a denne meriame svoju cestu k tým, ktorí čakajú na pomoc, ale
aj láskavé slovo či pohladenie,“ opisuje službu ADOS „Charitas“ jedna zo sestier prešovskej charity.  

 

Kde nás nájdete?: Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny, Jarková 79, Prešov (vchod z ulice Šarišskej) 
Tel. objednávanie: Pneuservis a drobný servis áut - 0910 842 556, Autoumyváreň - 0903 982 035 

 

Ak sa ocitnete v situácii, že budete odkázaní na pomoc sestier ADOS, neváhajte a kontaktujte nás:
ados.presov@gkcharita-po.sk, 0910 842 595. Služba je bezplatná a je plne hradená z verejného zdravotného poistenia. 

11 miest poskytovania 
služby v 5 mestách PSK 
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Dôchodcovia dostanú v novom roku 
vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa 
im ich prepočíta a zvýši o 1,3 percenta 
automaticky, o zvýšenie teda nemu-
sia osobitne žiadať. 

Dôchodok v novej výške dostanú v 
januárových výplatných termínoch. So-
ciálna poisťovňa im v januári 2022 zašle 
k zvýšeniu aj písomné rozhodnutie. Dô-
chodky sa v roku 2022 zvýšia o percento 
medziročného rastu spotrebiteľských 
cien za domácnosti dôchodcov určeného 
Štatistickým úradom Slovenskej repub-
liky za prvý polrok kalendárneho roka 
2021, t. j. o 1,3 percenta mesačnej sumy 
dôchodku. O zvýšení dostanú pobera-
telia dôchodkov písomné rozhodnutie a 
dôchodky vo vyššej sume im budú prvý 
raz vyplatené vo výplatnom termíne v 
januári 2022 aj s doplatkom zvýšenia od 
1. januára 2022 do dňa predchádzajúce-
ho výplatnému termínu v januári 2022. 
Sociálna poisťovňa v budúcom roku 
zvýši o 1,3 percenta všetky dôchodkové 
dávky, pričom k 31. októbru 2021 ich vy-
plácala viac ako 1,7 milióna (1 741 618) a 
dostávalo ich viac ako 1 milión 400 tisíc 
dôchodcov (1 403 572).

Minimálne dôchodky a valorizácia
Pre tento druh dôchodku platí zo zá-

kona osobitný mechanizmus. Valorizá-
cia sa ich teda priamo netýka. Pobera-

teľovi minimálneho dôchodku sa od 1. 
januára 2022 valorizuje (teda zvyšuje o 
1,3%) jeho pôvodne vypočítaný dôcho-
dok. Sociálna poisťovňa ho porovná s 
výškou poberaného minimálneho dô-
chodku. Ak je jeho pôvodný dôchodok 
aj po valorizácii nižší ako minimálny 
dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vyplá-
ca minimálny dôchodok. Je to pre neho 
výhodnejšie. Zároveň platí, že suma mi-
nimálneho dôchodku sa od 1. januára 
2022 nemení. Ak bude po zvýšení (valo-
rizácii) dôchodku jeho suma vyššia ako 
výška minimálneho dôchodku platná 
od 1. januára 2022, nárok na minimálny 
dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa 
bude dôchodcovi vyplácať jeho valori-
zovaný dôchodok. Ten bude totiž vyšší 
než dovtedy poberaný minimálny dô-
chodok.

Sociálna poisťovňa pripravila pre 
dôchodcov aj Kalkulačku na výpočet 
valorizácie dôchodku od 1. januára 2022. 
Jej použitie je veľmi jednoduché: stačí 
si označiť druh dôchodku (z ponuky v 
kalkulačke) a v ďalšom riadku zadať 
výšku mesačne poberaného dôchodku 
v eurách. Po kliknutí na Vypočítaj sa 
dôchodca ihneď dozvie, o koľko eur sa 
mu dôchodok zvýši a tiež celkovú sumu 
dôchodku po zvýšení od 1. januára 2022. 
Kalkulačka má informatívny charakter.

Sociálna poisťovňa od januára 
zvýši dôchodky automaticky

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 
»Predám kvalitné hrano-
ly Jedľa 12x15 cm x 8,5 m 
dlhé = 48 kusov Dub 15x15 
cm x 5-8 m dlhé = 44 kusov 
Dub foršne = 2 kubíky Tel.č : 
0908 460 040

»KÚPIM BODÁKY ŠABLE OD-
ZNAKY A INÉ VOJENSKÉ VECI 
0940233933

»Ahoj hľadám milú poho-
dovú partnerku na spo-
ločné chvíle sviat.aj prac...
mám 59 vys.štíhly.farmár 
z PO.Budem rád ak sa 
ozv.0940263081

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    

ZVÁRA  CO2

Stará ubov a

Odporu  známeho
a získaj odmenu!

185 €

185 €

99
-1

61

ZVÁRA  CO2

Stará ubov a

Odporu  známeho
a získaj odmenu!

185 €

185 €

16. decembra 1911
bola otvorená trať Tatranskej elektrickej železnice zo Starého 
Smokovca do Tatranskej Lomnice

Výročia a udalosti

Kedysi chlapi chrabro bojovali za svoje 
ideály a za svoju česť v súbojoch s me-
čom v ruke. Dnes bojujú zbabelí chlapi 
hysterickými výkrikmi a nadávkami 
ukrytí za obrazovkou počítača. 

Alebo blázni bez rúška v obchode. 
Kedysi odvážni chlapi bránili bezbran-
né ženy, dnes na ne zbabelo útočia. Sme 
zbabelí k svojim nedostatkom a agresívni 
k druhým. Zbabelci v politike nemajú od-
vahu povedať občanom pravdu a začať re-
formovať krajinu. Tak hovoria to, čo chce 
dav voličov počuť. Len aby získali jeho 
hlas. Zbabelí manželia utekajú od svojich 
rodín, keď príde vážny problém. Jedného 
zbabelého chlapa som videl nedávno v 
akcii. Opustil svoju manželku a dcérku a 
vyháňa ich z domu, ktorý spoločne posta-
vili. Najskôr im vypol vodu a odmontoval 
vaňu, neskôr odniesol kotol. Tento sebec-
ký zbabelec vyháňa svoju manželku a 
dcéru do mrazu na ulicu, aby si do domu 
mohol nasťahovať mladú milenku. 

Kde sú tie časy, keď chlapi hovori-
li pravdu a pozerali sa do očí. Za svoju 
pravdu a česť dokázali odvážne bojo-
vať a obetovať aj to najcennejšie. Fašisti 
urážajú ľudí na internete a keď ich pred-
volajú na políciu, tak zbabelo klamú, že 
to neboli oni, veď ani nevedia pracovať 

s počítačom. Ich šéf sa rád predvádza s 
fašistickými kódmi, ale pred súdom za-
piera a hovorí, že tie čísla nič nezname-
najú. Obvinia mafiánov za ich zločiny a 
oni chcú zbabelo hodiť vinu na svojich 
mŕtvych kumpánov. Zbabelí manažéri 
si radi privlastňujú výsledky druhých a 
svoje zlyhania hádžu na svojich nevin-
ných spolupracovníkov. 

Kde sú tí chrabrí rytieri, mušketieri a 
skutoční chlapi s odvahou? Prečo sa bo-
jíme povedať pravdu, priznať si chybu a 
zlyhanie a nechceme bojovať s presilou? 

Zvykli sme si na odmeny bez námahy 
a obety. Chceme mať všetko a hneď, ale 
bojíme sa riskovať. Konfucius pred vyše 
2500 rokmi povedal: „Vedieť, čo je správ-
ne, a neurobiť to, je najväčšia zbabelosť.“ 

Nájdime odvahu hovoriť pravdu, ne-
buďme populistami, ktorí sa chcú všet-
kým zapáčiť. Postavme 
sa za chudobných, 
slabých a utláčaných. 
Buďme odvážni 
priznať sa, že sme 
omylní, hriešni a často 
bezmocní. Zbabelec 
umiera sto-
krát, hrdina 
iba raz.

Zbabelí chlapi

» Ján Košturiak
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Obľúbenú turistickú destináciu ži-
linského kraja v súčasnosti nemajú 
možnosť navštíviť všetci. Pokiaľ nie 
ste z okresu Martin alebo Žilina, do-
stanete sa tam len ťažko. Vďaka no-
vej 360° videomape tam však môže 
zavítať ktokoľvek a kedykoľvek. 

Letecký tím Slovensko z neba 
vytvoril 360° videomapu Krivánskej 
Malej Fatry z neba. Nová virtuálna 
technológia snímania 360° pohľadu 
na krajinu umožnila vyhotoviť video 
z lietadla, ktoré sledovateľom dopraje 
skutočne autentický zážitok. Na tomto 
linku si môžete zaletieť nad Malou Fat-
rou: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=SN_wvwSXgBA&t=135s

Preletieť nad Malou Fatrou tak mô-
žete s pomocou počítača, smartfónu či 
tabletu. Pohybom myši alebo naklone-
ním smartfónu obdivujete tú časť kraji-
ny, kam sa chcete pozerať. 

Vo videomape sú zapracované aj 
geografické popisy, názvy obcí, turis-
ticky zaujímavé miesta i všetky ostat-
né záujmové body. Takto sa vie divák 
veľmi rýchlo zorientovať, kde sa presne 
nachádza a zároveň si dokáže lepšie 
predstaviť polohu danej lokality. 

Videolet s 360-stupňovým pohľa-
dom na krajinu žilinského kraja trvá 
pol hodinu. „Pilotným projektom bola 
360 stupňová videomapa pohoria Vy-

soké Tatry a regiónu Stredné Slovensko. 
Tentokrát sme sa zamerali na severné 
Slovensko, konkrétne na Krivánsku 
Malú Fatru. Nad ňou sa môže preletieť 
ktokoľvek aj bez lietadla. Navyše vo vi-
deomape sledovateľa sprevádza nielen 
kartografický popis krajiny, ale aj prí-
jemná hudba a zvuk motora dodáva-
júci úplnosť a dokonalý zážitok počas 
letu. Aj v dobe, keď nemáme možnosť 
cestovať či navštevovať obľúbené turis-
tické destinácie, umožňujeme navštíviť 
Malú Fatru každému, a to pohľadom z 
neba,“ približuje pilot, letecký fotograf 
a autor videomapy Milan Paprčka.

Tridsať minútový letecký doku-
mentárny film vám predstaví, ako vy-
zerá turistická trasa hrebeňom Malej 
Fatry, ako sa kľukatie Domašínsky me-
ander a ako vyzerá z leteckého pohľadu 
okresné mesto Žilina a Martin.

Zalietať si ponad 
Malú Fatru už môže každý

» Zdroj: Mgr. Andrea Farkašová
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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:
0950 276 839

    
    

    
     

GARANCIA
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AKCIOVÁPONUKA

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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MEDIA

Od samotného 
návrhu 
až po 
konečný produkt

kovoobrábanie | IT priemysel | programovanie | testovanie

Teslova 2, Košice
0911 150 171  info@itkap.sk

KONTAKT

37
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14. decembra 1503    
narodil sa Nostradamus, francúzsky as-
trológ († 1566)

Výročia a udalosti
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

 zarobte si pred Vianocami alebo 

 v decembri výrazná zľava z poplatku!
 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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01
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dvojnásobne cez Vianoce!


