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Práca  
pre lekára
Všeobecná ambulancia
Prešov      0911 412 720

ZĽAVA

-40%až do

VSTAVANÉ SKRINE!

www.skrinesosna.sk

firma SOSNA    I    0911 646 960, 0907 066 581

EXTRA BONUS - 300 €
0911 646 960   nonstop linka
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Inšpiruj svoje zmysly
Plne elektrická Kia EV6. 

 

Metis (Slovensko) spol. s r.o.

Duklianska 36, 052 01  Spišská Nová Ves 
Tel.: +421 918 424 390  
www.metis-sk.sk

Vďaka globálnej modulárnej platforme a veľkej batérii môžeš model EV 6 využiť ako mobilný zdroj energie pre svoje každodenné voľnočasové aktivity.
Túto funkciu nazývame napájanie externých spotrebičov z vozidla(V2L). Vozidlo je schopné dodávať elektrický výkon až 3,6 kW, takže môže slúžiť
ako pomocník pri kempovaní, premietaní filmov či pri nabíjaní iných elektromobilov.

Dojazd bol stanovený podľa štandardizovaného postupu merania EÚ (WLTP) na základe batérie s výkonom 77,4 kWh, pohonu zadných kolies a 19" kolies.
Individuálny štýl jazdy a ďalšie faktory, ako napríklad rýchlosť, vonkajšia teplota, topografické podmienky a použitie zariadení/jednotiek,
ktoré spotrebúvajú elektrickú energiu, ovplyvňujú skutočný dojazd a prípadne ho môžu znížiť.
Na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania musí vozidlo EV6 používať 800 V nabíjačku elektrického vozidla, ktorá dodáva najmenej 250 kW elektrickej energie.
Skutočná rýchlosť nabíjania a doba nabíjania môžu byť ovplyvnené teplotou batérie a vonkajšími podmienkami prostredia.
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»Kúpim Starú motorku 
aj nepojazdnu aj die-
ly.0949505827

»TOP výkup parožia! 
0944132200
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

»Nový horský celoodpruz 
bicykel /9-12 r./ - 185e. 
0915953729

»Mám na predaj konzum-
né zemiaky. 15kg vrece 5?. 
Možný dovoz. 0911894773

»Mladý sympatický 37ročný 
si hľadá vážny vzťah môže 
byť aj slobodná mamina 
0902764612
»Som rozvedená mám 56 
rokov dve dospelé deti tou-
to cestou si hľadám priate-
ľa len važne 0948 448 180

»Hľadám ženu do 39r na 
pekný vzťah, lásku, život. 
0911562156

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

Novoročné príhovory majú jeden veľ-
ký nedostatok. Všetci vedia, že musia 
byť, mnohé sú plné neúprimných, no 
vzletných fráz a každý cíti potrebu 
niečím takým sa prezentovať.

Nuž, šéfredaktori spravidla patria 
do skupiny tých, ktorí „musia“. A keď už 
musím (lebo sa to bez irónie patrí), tak to 
naozaj skúsim inak.

Predposledný deň minulého roka 
som bol v miestnych potravinách. Pozná 
ich väčšina z vás, také tie „dedinské“, čo 
v nich nájdete okrem potravín aj metlu či 
dobrotky pre psa. Alebo baterky a handry 
na dlážku. Taký posledný nákup – sen-
dvič, šunka, syr, šalát, zelenina na ob-
lohu. Pani predavačke, ktorá mi rezala 
šunku, som na záver poprial zdravie v 
ďalšom roku. A pani pokladníčke, keď mi 
podávala bloček, zas pokoj, radosť. Obe 
sa na mňa pozreli s pohľadom, plným 
vďačnosti.

Pritom by sme mali byť vlastne my 
všetci vďační im. Predavačkám, čo denne 
slúžia dvanástky v infekčne rizikovom 
prostredí. Matkám, manželkám, dcéram. 
Plným už dva roky strachu z toho, či to 
neprinesú domov, blízkym.

Zabúdame na to, že stále je komu a za 
čo ďakovať, zaželať dobro, vyznať úctu. 

Topíme sa v nadávkach na tých, ktorých 
svet je svetom nadávok a morálnych 
oplzlostí. Nechajme im ten ich svet, oni 
sa v ňom zničia sami. A keď nie, tak sa 
určite dobijú aspoň ako boxeri v ringu. 
Navzájom, aj s podpásovkami.

My ešte stále máme dôvod žiť, teda, 
aspoň sa snažiť žiť, vo svetle dobra, nie v 
tme zla.

Netreba na to veľa, pohľad z utrá-
pených očí do utrápených očí je zázrak, 
trápenie mení na úsmev. Skúste. Uvidíte! 
Dobré slovo rozžiari vaše okolia tak isto 
ako jarné slnko ráno.

Epiktétos bol grécky filozof. Z jeho 
učenia zaznieva posolstvo, že človek sa 
má sústrediť na poznanie bezcennosti vecí 
a otázok, ktoré nie sú v jeho moci riešiť a 
meniť. Niekto si povie, to je porazenectvo. 
Nie, to je iba rozum. Takže ak o niečo na 
prahu roka 2022 prosím, tak 
prosím – usmievajte sa na 
ľudí, ďakujte im, dodávajte 
im energiu dobra!

A všetko dobré vám v 
roku 2022 za všetkých 
kolegov, za celé vy-
davateľstvo praje

Skúsim to inak

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

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€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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0904 121 559 | www.tulis.sk KLTPs.r.o.

KLAMPIARS T VO
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Vaša OCHRANA pred BANKAMI,
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párky

249

250 g

(1 kg = 9,96)
šunka

229

460 g

(1 kg = 4,98)

• 

099

250 g

(1 kg = 3,96)

• 

od pondelka 10. 1.

“M”

199
20 kusov

(1 kus = 0,10 )

• 

299

-37%
cena za 1 kg

449

-30%
cena za 1 kg

319

Supercena
1 kg balenie

339

920 g

(1 kg = 3,68)
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042

200 g

• 
• 
• 

• 

0

-33%

(1 kg = 0,83)

950 g

219

250 g

(1 kg = 8,76)

• 

• 
229

-29%
6 x 190 g = 1 140 g

269

-46%

(1 l = 0,34)

4 x 2 l = 8 l

99

500 g

(1 kg = 11,98)

299

3 x 200 g

(1 kg = 4,98)

600 g

399

1200 g

(1 kg = 3,33)

od pondelka
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Fašiangy je obdobie od Troch kráľov 
až do polnoci pred Popolcovou stre-
dou. Potom nasleduje 40 dňový pôst 
až do Veľkého piatku. Je to prechod-
né obdobie medzi zimou a jarou.

Začiatok fašiangov ako každý rok 
pripadá na sviatok Troch kráľov, čo je 
6. január. Pokiaľ ide o dôležité termíny 
počas fašiangov, fašiangová nedeľa sa 
oslavuje 27. februára 2022, fašiango-
vý pondelok pripadá na 28. februára 
2022 a fašiangový utorok vychádza na 
1. marca. O deň neskôr potom nasle-
duje Popolcová streda. Inak, posledný 
štvrtok pred koncom fašiangov sa v mi-
nulosti nazýval aj tučný štvrtok. Tento 
deň bol príznačný tým, že sa ženy za-
čali správať neobvykle – boli agresívne 
voči mužom, popíjali v krčmách, tan-
covali a spievali na uliciach. Jedným 
slovom – svet je počas fašiangov „hore 
nohami“.

Neodmysliteľnou súčasťou fa-
šiangov sú tradičné fašiangové hry, v 
rámci ktorých boli predvádzané rôzne 
magicko – rituálne úkony. Po dedinách 
šli v sprievode mladí muži preoblečení 
v rôznych maskách. Najčastejšie to boli 
masky: Cigánka, Žobrák, Drotár, Stará 
žena, Prespanka s deckom, Mladucha 
a Mladý zať, Kováč, Kominár, Handrár, 
ale aj maska Medveďa, Kozy, Turoňa a 
Slameníka, ktoré symbolizovali plod-
nosť, ale aj smrť. V ruke držali ražeň 
alebo šabľu – prastaré symboly muž-

skej sily a plodnosti. Na ražeň im ľudia 
napichovali slaninu, klobásu, dávali 
im vajcia a peniaze na spoločné pose-
denie. Zapichovanie ražňa do povaly 
symbolizovalo pomyselné spojenie 
neba so zemou.

Muži prezlečení v maskách žobrali, 
kradli, predstierali prácu, za ktorú sa 
dožadovali odmeny, ale aj tancovali 
tance „na konope“ či „ na ľan“. Ich úlo-
hou bolo zabaviť dedinčanov. Parodo-
vali preto svadobníkov, vysmievali sa z 
vydajachtivosti, lenivosti, hlúposti, pý-
chy a spanštilosti a trestali staré diev-
ky- priviazali im na nohu klát. Jedným 
slovom si mohli dovoliť počas fašian-
gov to, čo si „dopriať“ inokedy nemohli.

Najveselšie obdobie roka potom 
strieda 40- dňový pôst. Ukončia sa 
všetky zábavy a svet sa vráti opäť na 
rok do starých koľají. Na poslednej fa-
šiangovej zábave sa preto predvádza 
symbolické pochovávanie basy.

Ideme v tempe, sú tu fašiangy!

» red, internet

Vtáky prikrmujme počas nepriazni-
vého obdobia, kedy je v prírode ne-
dostatok potravy. Dbajme na vhod-
nosť krmiva.

V zásade platí, že s prikrmovaním 
začíname v zimných mesiacoch a v zá-
vislosti od aktuálneho stavu počasia. 
Keď teploty klesnú pod nulu a nasne-
ží, alebo sa tvorí srieň, môžeme smelo 
začať prikrmovať a pokračovať počas 
celej zimy. 

Veľmi dôležité je však spomenúť 
obdobie kedy s prikrmovaním prestať. 
Tak ako väčšina druhov zvierat, tak  aj 
spevavce, ktoré u nás zimujú, si veľmi 
rýchlo zvyknú na jednouchý spôsob 
získavania potravy z kŕmidiel a môžu  
trochu “zlenivieť”… Preto hneď ako 
prichádza jar a vtáctvo začína spievať, 
dni sa predlžujú, sneh sa roztopí, pre-
stávame kŕmidlá dopĺňať. Samozrejme 
sýkorky, zelienky, vrabce aj iné druhy 
by naše kŕmidlo navštevovali aj do leta. 
Nie je to však žiadúce z dôvodu, že sú 
známe prípady, kedy začali spevavce 
(predovšetkým sýkorky) slnečnicový-
mi semenami kŕmiť svoje mláďatá a tie 
z dôvodu nedostatočného prímu biel-
kovín, nakoniec môžu zahynúť, alebo 
sa im môžu vytvoriť určité deformácie 
a nedostatky pri vývoji. Preto pamätaj-
te, nerozmaznávajme ich príliš, mimo 
zimného obdobia si hravo poriadia aj 
sami.

Dôležitý je aj výber lokality, kde 

kŕmidlo umiestnime. Vyhýbajme sa 
blízkosti frekventovaných ciest, veľ-
kých presklených plôch, do krotkých 
by vtáctvo mohlo narážať. 

Čím prikrmovať? Najlepšou a naj-
dostupnejšou komoditou je slnečnica. 
Je jedno či je čierna či ”žíhaná“. Mô-
žeme ju však kombinovať do zmesí 
s inými semenami, ako je repka, ko-
nopné semenom, ľanové semeno, pro-
so, pšenica alebo mak. Sýkorky a ďatle 
obľubujú aj orechy a loj. Loj je najlepší 
hovädzí. Drozdy a chochláče zase uví-
tajú jabĺčka. Občas nás môže prekva-
piť návštevou aj ”opička” našich lesov 
– veverica stromová. Ak chceme, aby 
sa nám na kŕmidle objavili aj väčšie 
druhy vtákov, môžeme im ponúknuť 
kukuricu, tá je lákadlom pre straky aj 
sojky. 

Nikdy vtáctvu neponúkajme peči-
vo, aj keď ho s chuťou žerú, môžeme im 
tým spôsobiť nemalé problémy. 

Ako a kedy prikrmovať vtáctvo?

» Zdroj: ŠOP SR

3
3
-0
0
0
3



SN22-01 strana- 7

služby, zamestnanie, Politická inzerciasPiŠsko
7

8

2

39

8

76

18

8

3

21

6

1

9

3

79

5

5

632

9

5

2
S

U

D

O

K

U

6

4

871

4

17

6

9

8

5

7

6

18

5

9

98

12

942

6

S

U

D

O

K

U

4
7
-0
0
4

6
6
-0
1
7

PRÁCA VO FRANCÚZSKU A BELGICKU

(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

TOP PONUKY PRÁCE

Vy hľadáte, my Vám ponúkame

Kontaktné údaje:

0905 792 156
0905 662 251
info@christal-nabor.com
Hlavná 45, Košice

Vz ôv ra a r

Strážme výšku verejných dlhov
V EÚ prebieha debata o tom, �i by sme mali u�ah�i� zadlžovanie �lenských štátov a Únie. 
Vä�šina serióznych ekonómov je presved�ená, že v krízach sa štáty môžu zadlži�, ale v 
dobrých �asoch musia poži�ané vráti�. V budúcnosti nás �akajú ve�ké výdavky spojené so 
starnutím obyvate�stva, s klimatickou zmenou a ur�ite aj s krízami, ktoré ešte nepoznáme. 
Som presved�ený, že na budúcnos� sa musíme pripravi� nízkym verejným dlhom.

Eugen Jurzyca
poslanec Európskeho parlamentu za SaS

120 %

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Verejný dlh 10 najvä�ších 
vyspelých krajín 
(% HDP)
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LIKVIDÁCIA
AZBESTU
zo striech

 0908 082 634 STRECHY  M

www.strechym.sk

 facebook/ StrechyM Likvidácia azbestu
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Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

 

Kontakt: 
e-mail: 13

 12
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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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

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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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!
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