
PO22-04 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 48 090 domácností 

PRESOVSKO
SABINOVSKO

č. 4 / 28. január 2022 / 26. rOčnÍK

presovsko.sk

37
-0

020911 150 447

Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Pílenie, zrez rizikových stromov
Orezávame vysoké živé ploty
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu
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ANTIQUART.sk
Lacné knihy, LP platne,
časopisy-Hlavná 137, PO

0951 922 156 obchod@antiquart.sk
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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
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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STRECHY  M

LIKVIDÁCIA
AZBESTU
zo striech

 0908 082 634 STRECHY  M

www.strechym.sk

 facebook/ StrechyM Likvidácia azbestu
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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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

REALIZUJEME

0915 942 186

STROJOVÉ OMIETKY
STROJOVÉ POTERY
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v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
 v Prešove

31. januára 1971  
katolícky kňaz, neskorší banskobystrický biskup Rudolf Baláž, mal 
odňatý štátny súhlas na vykonávanie kňazského povolania.

Výročia a udalosti

Možno to poznáte, ak nie, patríte medzi 
menšinu šťastlivcov. Človek sa nesmie 
stať majetkom iných ľudí.

Predmetom ich bežnej každodennej 
potreby. Osobnej potreby. V živote som 
stretol a rozprával sa s mnohými dobrák-
mi, ktorí v tom svojom bytí nemysleli iba 
na seba. Snažili sa vždy v rámci vlastných 
schopností a možností pomôcť iným, naj-
mä – a to je najväčšia chyba – domnelým 
priateľom. Aj to asi poznáte – vy máte po-
cit, že robíte niečo pre priateľov a pritom to 
priatelia nie sú, iba vás využívajú, koľko sa 
dá a tak dlho, ako sa dá. Je to jedna z naj-
hlúpejších ľudských vlastností, o ktorej sa 
nikde nepíše ani nehovorí. Rozdávanie sa. 
Nie, nepíšem o charite, nepíšem o pomoci 
núdznym, to je pravý opak toho, na čo te-
raz myslím. Ide o „vychádzanie v ústrety“ 
tým, o ktorých si z nejakého prapodivného 
dôvodu myslíte, že si to zaslúžia, že sa to 
patrí, že tak by to malo byť. A oni vás iba 
zneužívajú, využívajú, vyciciavajú, začí-
najú si vás a vaše možnosti privlastňovať, 
automaticky nárokovať, jedným slovom – 

parazitovať na vás. Ak napríklad tie vaše 
možnosti stratíte, zmeníte pre nich výhod-
nú vašu pozíciu, ste pre nich už len vzduch. 
A ozvú sa vám s „láskavým“ slovom opäť 
až vtedy, keď vás ešte nejako môžu žmýkať.

Dávajte si pozor a zvažujte! Mnohí ste 
sa, hoci o tom ani netušíte, stali majetkom 
iných. Bezodplatne. Niekedy dlhodobo, 
inokedy účelovo jednorazovo. Zrazu iba 
zisťujete, že ste niekomu povinní to a tam-
to, že ten niekto vás iba tak, bez akejkoľvek 
reciprocity zaradil medzi svoje každoden-
né benefity.

„Nič som nenadobudol ľahko. Každá 
vec ma stála tvrdú prácu. Nehľadaj ľahké 
cesty. Tie hľadá toľko ľudí, 
že sa po nich nedá prísť 
nikam.“ – Tomáš Baťa. To 
je moja útecha. Vaši nado-
búdatelia nedôjdu nikam, 
vybrali si nepriechodnú 
cestu.

Pekný, už aj 
februárový týž-
deň vám želá

Nikdy sa nestať majetkom!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pranostiky

...na 29. Január
»Na Saleského Františka 
meluzína si často zapíská.

...na 2. Február
»Ak je hromničná Panna 
Mária mrazovitá, bude 
skorá a teplá jar.
»Ak je na Hromnice mráz, 
bude ich ešte päťdesiat 
ráz.
»Ak je na Hromnice mráz, 
bude ich ešte päťdesiat 
ráz.
»Ak svieti slnko na Hromni-
ce hojnosť žita a pšenice.
»Aké je na Makária poča-
sie, také bude v zárí (sep-
tember) zase.
»Hromnice, zimy polovice.
»Keď je na Hromnice jasno, 
budú dobré zemiaky.
»Keď je na Hromnice pek-
ne, medveď sa obráti na 
druhú stranu.
»Keď sa vtáčik na Hrom-
nice z koľaje napije, tak v 
marci zmrzne.
»Keď sú na Hromnice snež-
né povetrice, objaví sa sko-
ro usmievavé líce.
»Keď sú na Hromnice veľké 
chumelice, veselo si puká 
sedliak zo svetlice.
»Keď svetlo svieti na Hrom-
ničku, zbieraj slamu na 
chodníčku.
     » redakcia
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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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Príjmeme 
operátorov 

do automobil. výroby 
na TPP v Malom Šariši. 

Práca na zmeny. 
Mzda 690 € /brutto + odmeny a 

príplatky. Stravné lístky 
4,50 €/kus/deň

e-mail: presov@mahax.sk

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o.
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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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Tu je návod ako na to! Občania to-
tiž už môžu požiadať o vyhlásenie 
stromu za chránený. Vlastníkovi 
pozemku, na ktorom je chránený 
strom, sa prizná kompenzácia.

Vlastník pozemku už nebude mať 
právo ochranu stromu na svojom po-
zemku odmietnuť. Informuje o tom 
Zelená linka Ministerstva životného 
prostredia SR.

„Chráneným stromom môže byť 
taký, ktorý je kultúrne, vedecky, eko-
logicky, krajinotvorne alebo esteticky 
mimoriadne významný,“ uvádza Zele-
ná linka. Spolu s chráneným stromom 
sa určuje aj jeho ochranné pásmo. To 
je územie v plošnom priemere jeho ko-
runy, ktorý je zväčšený o 1,5 metra, naj-
menej však v okruhu desať metrov od 
kmeňa stromu, vysvetľuje linka.

Proces vyhlásenia chráneného 
stromu sa začína vytvorením projektu 
odborne spôsobilou osobou. Následne 
sa projekt podľa Zelenej linky odošle 
na posúdenie okresnému úradu, ktorý 
dá jeho opodstatnenosť posúdiť Štátnej 
ochrane prírody SR. „OÚ v sídle kraja 
zámer vyhlásiť strom za chránený zašle 
vlastníkovi pozemku, dotknutej obci a 
orgánom štátnej správy,“ približuje lin-
ka.

Pokračuje, že obec potom minimál-
ne na 15 dní umožní ľuďom nahliadnuť 
do zámeru. Zväčša je vyvesený na 
úradnej tabuli obce. Vlastník pozem-

ku, obec a orgány štátnej správy majú 
30 dní na podanie písomných pripo-
mienok k zámeru. Najneskôr do 30 dní 
prerokuje OÚ písomné pripomienky s 
tým, kto ich podal, poukazuje Zelená 
linka. Po prerokovaní pripomienok vy-
hlási OÚ vyhláškou chránený strom a 
jeho ochranné pásmo.

Vlastníkovi pozemku, na ktorom 
je chránený strom, sa priznáva kom-
penzácia. Konkrétne ide o zámenu po-
zemkov, zmluvnú starostlivosť, výkup 
alebo nájom pozemkov, či finančnú 
náhradu za obmedzenie bežného ob-
hospodarovania.

„Vlastník pozemku, ktorý sa chce 
o chránený strom na svojom pozemku 
starať, má právo na finančný príspe-
vok, ktorý môže byť poskytnutý až do 
výšky 100 percent rozdielu nákladov 
medzi bežným a požadovaným spô-
sobom obhospodarovania,“ vysvetlila 
Zelená linka. 

Chcete zachrániť cenný strom?

» red
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MIRAD  
VÁM NASTAVÍ 
ZRKADLO

Kompletný prehľad akcií a výpredajov nájdete na  www.mirad.sk   |   Bardejovská 23, Prešov
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399 € 
1 702,32 €

POHYBLIVÉ ZRKADLO

Ak máte ťažkosti nakloniť sa k zrkadlu,  
vyberte si také, čo príde za vami samo.
Vyskúšajte si ho v našich výstavných kójach.

128 € 
603,84 €

Skrinka s umývadlom 
DEBBA ROCA  
60 WENGE
+ postranná skrinka
farba wenge
VÝPREDAJ

149 € 
529,60 €

Skrinka 60 cm  
LEPUS PRO  
+ umývadlo LAUFEN 60
biela lesklá
VÝPREDAJ

239,90 € 
489,60 €

Sprchové dvere 
BRILLIANT BSD2
Pravé 90
chrom/transparent

Sprchové dvere 
SUPERNOVA 
ASDP3 90
biela/transparent

VÝPREDAJ VYSTAVENÝCH VÝROBKOV RAVAK

278 € 
666 €

139 € 
333 €

2 32 €

ZÁVESNÝ KLOZET 
COMFORT
sedacia výška o 6 cm vyššia
vhodný pre starších,  
imobilných,  
resp. vyššie postavy
VÝPREDAJ

Nábytkové umývadlo 
LAUFEN PALOMBA
100x48 cm
s otvorom na batériu 
+ skrinka pod umývadlo
VÝPREDAJ

Drezová batéria  
JIKA LYRA PLUS 
bez výpuste
rozteč batérie 150 mm 
chróm
ramienko je  
vo výške 10,6 cm
AKCIA

34,90 € 
75,49 €

Vaňová batéria JIKA
150 mm
AKCIA

24,90 € 
52,22 €

Sprchová batéria JIKA 
NARIVA 150
AKCIA

24,90 € 
37,43 €

Vaňová batéria JIKA DEEP  
bez sprchového setu 150 mm
v oblom dizajne
v chrómovom prevedení
rozteč batérie 150 mm 
AKCIA

24,90 € 
65,54 €
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»Kúpim Staré motorky JA-
WA,Čz aj diely.0949505827

»Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682

»TOP výkup jelenieho paro-
žia! 0944132200

»KÚPIM VZDUCHOVKY-vz: 
35-47,PIŠTOLE,PUŠKY-PER-
KUS,FLOBERT,ŠABLE,MEDAI-
LY,PRILBY.0905450533

»Ponúkam vernú lásku a 
pekný vzťah žene do 38r. 
0911562156

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    

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

29. januára 1886    
Karl Benz získal patent na prvý benzínom 
poháňaný automobil

Výročia a udalosti 1. februára 2006    
začalo vysielať najstaršie slovenské čisto 
internetové Radio A1

Výročia a udalosti

Svetové a me-
dzinárodné dni

Svetový deň lepry
30. január
»Svetový deň lepry vyhlá-
sila Svetová zdravotnícka 
organizácia – WHO a pripo-
mína sa od roku 1953. Tento 
deň nám vytvára príleži-
tosť uvedomiť si neustálu 
prítomnosť chronickej in-
fekčnej choroby lepry, kto-
rá je známa aj pod názvom 
Hansenova choroba. Je po-
menovaná podľa nórskeho 
vedca Gerharda Armauera 
Hansena, ktorý v roku 1873 
objavil baktériu spôsobu-
júcu toto ochorenie. Ide o 
baktériu Mycobacterium 
leprae, ktorá poškodzuje 
kožu, sliznicu a nervové 
bunky.Tento deň nám má 
pripomenúť, že leprou tr-
pia stále približne 3 milió-
ny ľudí, pričom každoročne 
sa nakazí pol milióna ľudí. 
Ak sa dané onemocnenie 
diagnostikuje a začne liečiť 
včas, je možné ho vyliečiť. 
Najviac prípadov nakaze-
nia hlásia India, Brazília, 
Madagaskar, Mozambik, 
Nepál a Tanzánia.

2. február
Svetový deň mokradí
»V tento deň bol v roku 
1971 podpísaný Dohovor 
o mokradiach v iránskom 
meste Ramsar, známy 
ako Ramsarská konvencia 
na ochranu biodiverzity a 
špecifických biotopov. Ten-
to deň sa stal svetovým 
dňom mokradí, ktorým si 
pripomíname význam mok-
radí. Ich úbytok a zbytočné 
využívanie má za následok 
zníženie počtu mnohých 
druhov vodných vtákov. 
Mokrade nie sú však len 
biotopy vodného vtáctva, 
ale sú veľmi významné aj 
pre iné živočíchy, rastliny a 
človeka.

Svetový deň zasväte-
ného života
»Svetový deň zasväteného 
života, známy aj ako Deň 
zasvätený Bohu, bol vy-
hlásený pápežom Jánom 
Pavlom II. a oslavuje sa od 
roku 1997. Katolícki veriaci 
poznajú 2. február aj ako 
Sviatok obetovania Pána, 
ľudovo nazývaný Hrom-
nice. Pri príležitosti oslavy 
Svetového dňa zasväte-
ného života sa stretávajú 
zasvätené osoby Bohu - re-
hoľníci a rehoľníčky. Svojim 
život oslavujú Boha, sú 
služobníkmi a služobníč-
kami Kristovho poslania a 
vydávajú svedectvo o viere 
a nádeji.
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PLASTOVÉ OKNÁ

 Aluplast
 Gealan
 Salamander

Bezpečnostné dvere
Garážové brány
Vstavané skrine

Stačí prezvoniť, a my Vám zavoláme:

0903 625 039
50 %

ZĽAVA
na žalúzie

20 rokov na trhu   |   vyše 100.000 spokojných zákazníkov

    ZDARMA
• extra zľavy pre
   rodinné domy
   a bytové podniky,
   stavebné firmy a iné...
• cenová kalkulácia
• 3 tesnenia v cene 2 tes.
• 6-komorové okná
   v cene 5-komorových

    ZDARMA
• parapety zdarma
• dovoz nových
   a odvoz starých okien    
• zameranie
• odborné poradenstvo
• mikroventilácia
   ku každému otváravo-
   sklopnému oknu

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

GARANCIA 

NAJNIŽŠEJ 
CENY!

RÝCHLE DODANIE OKIEN !!!!!!
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Predaj a rozvoz po celej SR

/m2
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HĽADÁME STOLÁROV

Nástupný plat 3800€ mesačne

HOLANDSKA
Jazyk výhodou!

75
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425

3. februáara 1940    
narodil sa Milan Lasica, slovenský herec, 
zabávač a podnikateľ († 2021)

Výročia a udalosti

Téma ubližovania si medzi deťmi 
a tínedžermi sa vrátila po prípade 
v Miloslavove, kde opili maloleté 
dievča a zbili ho. Napriek tomu, že 
je šikanovanie častým javom v det-
skej spoločnosti, médiá si ho všimnú 
vtedy, keď cítia vysokú sledovanosť. 
Pritom k takýmto javom dochádza 
často a neraz sa obetiam ubližovania 
pomáha pomaly alebo sa nepomáha, 
ba prehliada sa to. 

Neraz sa akékoľvek ubližovanie 
označuje za šikanovanie. V médiách je 
kríženie pojmov štandardom, no takto 
nazývajú konflikty nielen rodičia, ale aj 
učitelia. Ba i žiaci neraz oznamujú kon-
flikty tak, že ich ten a ten šikanuje. Šika-
novanie je však odborný pojem. Musí sa 
používať správne, aby nenapraviteľne 
nepoškodil život rodiny, obete, školy, 
obce. 

Súčasné deti neraz vstupujú do tvrd-
ších konfliktov. Súvisí to aj s vývinovou 
psychológiou, podľa ktorej si deti hľada-
jú roly, dobývajú si svoj status. Na prvý 
pohľad môže konflikt (aj fyzický) vyze-
rať vážne, no pozorný učiteľ či rodič ho 
identifikuje ako bežnú potýčku. Samo-
zrejme, aj tej treba venovať pozornosť. 

Neraz sa ako „šikanovanie“ môžu 
javiť hry alebo zábava detí. Aj pod vply-
vom súčasnej spoločnosti sa mladí za-
bávajú tak, že to pripomína verbálne či 
fyzické násilie. „Čaute, k.koti,“ je neraz 
bežný pozdrav priateľov. Naháňanie 

sa s palicou a udieranie sa ako vo filme 
tiež nemusí byť šikanovanie. Isto, do-
spelý má zmierňovať takéto hry. Ale sú 
súčasťou dnešnej society nedospelých. 
Nazvať to šikanovaním, teda trestným 
činom, je unáhlené.  

Šikanovanie je systematické a dl-
hodobé ubližovanie človeku v akom-
koľvek veku, keď ten druhý s tým ne-
súhlasí, trpí a bojí sa, je narúšaná jeho 
dôstojnosť. Poväčšine sa to nedeje pred 
očami svedkov. Obeť zo strachu alebo 
pre zahanbenie tají, že jej niekto ubližu-
je. Je potrebné odhaliť včas všetky znaky 
„pravého“ šikanovania. Tento pojem sa 
nesmie používať na každý druh konflik-
tu.

Nemáme dostatok informácií o tom, 
čo sa stalo v Miloslavove. Ale čo ak to bol 
jednorazový konflikt podgurážených 
tínedžerov? Vtedy sa otvárajú úplne iné 
otázky a dôsledky. 

V práci s deťmi je potrebné byť po-
zorný, dôsledný, individualistický a 
nepodliehať mediálnym múdrostiam, 
kde ide len o senzáciu. Nech sa nám ako-
koľvek nepáči správanie agresora, stále 
je vo veku, keď nesprávna analýza jeho 
konania môže spraviť viac škody ako 
úžitku. Trest je potrebný, ale nie vždy ide 
o zámerné páchanie zla mladými ľuďmi. 
A hlavne treba v tomto citlivom veku 
hľadať príčinu ich konania, nie to jedno-
ducho uzavrieť ako šikanovanie.    

Čo je šikanovanie? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Súčasťou nového študijného progra-
mu Trnavskej univerzity counselling 
(poradenstvo), ktorý sa bude vyučovať 
na teologickej fakulte, je povinná od-
borná prax. 

Študenti ju budú môcť vykonávať 
v Bratislavskej arcidiecéznej charite, 
trnavskom Centre pomoci pre rodinu 
alebo v modranskom Claudianum či 
ďalších inštitúciách. Univerzita odbor 
otvorí od nasledujúceho akademic-
kého roka, táto nedirektívna metóda 
sociálnej pomoci je vo svete známa už 
desaťročia. Učí aktívne počúvať, riešiť 
problémy v sociálnej službe, správne 
komunikovať či presne posudzovať si-
tuáciu sociálne odkázaných. Informo-
val o tom Matúš Demko.

Metódu overili v USA, vo Veľkej 
Británii, Taliansku či Rakúsku. „Nie 
je to však len sociálne poradenstvo. 
Absolvent získa vedomosti, zručnosti 
a kompetencie napríklad spoznať pa-
tologické správanie v komunite alebo 
rodine. V súčasnosti by mohol pracovať 
ako odborný pracovník v oblasti sociál-
noprávnej ochrany detí a v sociálnych 
službách, ako pracovník služieb ústav-
nej starostlivosti o deti alebo v oblasti 
náhradnej starostlivosti. Tiež môže 
nájsť prácu v službách domácej starost-
livosti o mládež, o staršie osoby alebo 
podpory pre rodinu. Profesia predsta-

vuje účinnú pomoc ľuďom v rôznych 
záťažových situáciách,“ informoval 
Demko.

Fakulta prišla s nápadom na nový 
študijný program po viac ako ôsmich 
rokoch výskumu a praxe. Následne 
ho v októbri 2021 schválila Slovenská 
akreditačná agentúra pre vysoké školy. 
Teológovia si program overili pomocou 
takzvaných efektívnych študentských 
praxí. „Študenti, pedagógovia a rodi-
ny, ktoré sa nachádzali v rôznych zá-
ťažových situáciách, hľadali možnosti 
pochopenia a hľadania pomoci formou 
sprevádzania, counsellingu. Výmeny 
skúseností i odozva zo strany klientov 
pomohli pri skvalitňovaní prípravy a 
hľadaní nových oblastí teoretickej aj 
praktickej prípravy študentov,“ uvied-
la garantka programu Mária Šmidová. 
Fakulta spolupracuje v tejto oblasti s 
univerzitami v Scrantone v USA, Ríme 
i Padove.

Trnavská univerzita prichádza 
s novým študijným programom

» red
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TEPOVANIE
DEZINFEKCIA PAROU

AUTOUMYVÁREŇ
PNEU SERVIS

88
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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

do vašich domácností

Od návrhu až po revíziu.

PRINÁŠAME SVETLO
Ponúkame elektroinštalačné práce a poradenstvo

na kľúč podľa predstáv zákazníka.

cm.elstav@gmail.com

neváhajte nas kontaktovať:

0902 193 764
33
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,90

EUR

presovsko.sk2. februára 1943  
Druhá svetová vojna:o 8:40 sa skončila Bitka o Stalingrad, po tom čo sa 
vzdali poslední nemeckí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode

Výročia a udalosti

Nemôžme sa iba pasívne prizerať na 
to, ako našim občanom stúpajú ná-
klady na zabezpečenie každoden-
ných životných potrieb!

Tak sa nedávno vyjadril predseda 
poľnovýboru parlamentu Jaroslav Ka-
rahuta a pokračoval: „Nemôžeme sa 
iba pasívne pozerať na to, ako Sloven-
sko, ktoré má ideálne podmienky na 
produkciu potravín mierneho klimatic-
kého pásma, hlavne ovocia, zeleniny, 
zemiakov, hrozna, ale aj ďalších potra-
vín a surovín na produkciu potravín, je 
stále viac závislé na dovoze zo štátov, 
ktoré sú z hľadiska klimatickej situácie 
a vody podstatne horšie na tom, ako 
sme my!

Nemôžeme sa ďalej iba pasívne po-
zerať na to, ako si naši občania napĺňa-
jú svoje požiadavky v oblasti cestovné-
ho ruchu v zahraničí, pričom prírodná 
rozmanitosť nášho štátu dáva ideálne 
možnosti  naplniť tieto očakávania na 
100 percent.

Podľa vyjadrenia Štatistického úra-
du : „Inflácia v roku 2021 dosiahla naj-
vyššiu hodnotu za deväť rokov, ktorá 
ovplyvnila rýchly rast cien v druhom 
polroku. Ako ďalej informuje Štatistic-
ký úrad SR, najviac si domácnosti pri-
platili za potraviny a energie“.

Okolité štáty prijali tvrdé opatrenia 
v oblasti zníženia cien potravín a po-
kiaľ neurobíme aj my zásadné kroky v 
oblasti zastavenia životných nákladov, 

hlavne potravín, tak donútime veľkú 
časť Slovákov riešiť si rast cien tak, že 
základné potraviny, ale aj ďalšie pro-
dukty potrebné pre bežný život, vráta-
ne pohonných hmôt si budeme naku-
povať v susedných štátoch a to hlavne 
v Poľsku a Maďarsku.

Požiadame ministerstvo pôdohos-
podárstva a ministerstvo financií o pri-
jatie okamžitých opatrení na zníženie 
DPH v oblasti základných potravín a 
reštauračného stravovania. 

Súčasne opätovne vyzývam Minis-
terstvo hospodárstva aby si konečne 
začalo plniť svoju kompetenčnú povin-
nosť v oblasti podpory potravinárstva, 
ktoré jej vyplýva zo zákona 575/2001. a 
Ministerstvo životného prostredia, aby 
napĺňalo svoje možnosti v oblasti pod-
pory extenzívneho a prírode blízkeho 
poľnohospodárstva, hlavne v podhor-
ských, horských a chránených oblas-
tiach SR.“

Slovo do bitky

» red
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PREPICHY
        POD CESTY 4. februára 2004    

Mark Zuckerberg založil internetovú sieť 
Facebook

Výročia a udalosti

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch 
zasiela živnostníkom a ostatným sa-
mostatne zárobkovo činným osobám 
oznámenia o novej výške poistného 
v súvislosti so zmenou minimálneho 
a maximálneho vymeriavacieho zá-
kladu od 1. januára 2022. 

Nová výška poistného sa od 1. ja-
nuára tohto roka týka 173 867 SZČO, 
ktorým sa mení minimálny vymeriava-
cí základ a ďalšie SZČO si musia platby 
upraviť pre zmenu maximálneho vy-
meriavacieho základu. Obe skupiny 
poistencov sú povinné uhradiť poistné 
v novej výške do 8. februára 2022. So-
ciálna poisťovňa im zároveň odporúča, 
aby si nezabudli včas upraviť aj platob-
ný príkaz v banke.

Nové minimálne poistné pre SZČO 
s minimálnym vymeriavacím zákla-
dom predstavuje 187,78 eura mesačne 
(v roku 2020 to bolo 180,99 eura). SZČO 
s maximálnym vymeriavacím zákla-
dom budú v tomto roku platiť poistné 
vo výške 2 629,12 eura mesačne (vlani 
to bolo 2 533,98 eura).

Sociálna poisťovňa taktiež infor-
muje, že vypláca od 1. januára 2022 
vyššie maximálne sumy novoprizná-
vaných nemocenských dávok

Nemocenské - Maximálny denný 
vymeriavací základ, z ktorého sa ne-
mocenské dávky vypočítavajú, stúpol 

z 71,8028 eura v roku 2021 na 74,4987 
eura v tomto roku. Ak sa poistenec 
stane dočasne práceneschopným v 
roku 2022, maximálna výška jeho 
dávky nemocenské na deň predstavu-
je 40,97428500 eura. Pri 30-dňovom 
kalendárnom mesiaci tak Sociálna po-
isťovňa vypláca poistencom nemocen-
ské maximálne vo výške 1 229,30 eura a 
pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to 
je 1 270,30 eura.

Materské - Podobne sa tento rok 
zvýšili aj ďalšie nemocenské dávky. 
Maximálne denné materské dosiahlo 
hodnotu 55,87402500 eura. 

Ošetrovné - Maximálne denné 
ošetrovné v roku 2022 predstavuje 
40,97428500 eura. Dávka ošetrovné 
(nie pandemické ošetrovné), ktorú So-
ciálna poisťovňa podľa zákona vypláca 
najviac za 14 dní, tak dosahuje maxi-
málne vo výške 573,70 eura. Dlhodobé 
ošetrovné, ktoré sa vypláca počas 90 
dní, má mesačne rovnaké maximálne 
sumy ako nemocenské.

Tehotenské - V tomto roku Sociálna 
poisťovňa vypláca v minimálnej den-
nej výške 7,4498700 eura, čo predsta-
vuje mesačnú sumu 223,50 eura (pri 
30-dňovom mesiaci) alebo 231 eura (pri 
31-dňovom mesiaci). 

Pozor na novú výšku platby 
poistného už vo februári

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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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!


