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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

ANTIQUART.sk
Lacné knihy, LP platne,
časopisy-Hlavná 137, PO

0951 922 156 obchod@antiquart.sk
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novootvorená
ocná optika

odborny personál
meranie zraku

tel: 0915 964 482
Jozefína Babejová 83
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v OC Opal-Sekcov

Zľavy na multifokálne
sklá do 50%. Zábrus
okuliarov do hodiny
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Ruky by mali aj podávať, podržať, 
ruky by mali poskytnúť oporu, po-
hladenie. Žiaľ, čoraz častejšie sa 
stretávam s tým, že mnohé ruky iba 
natŕčajú dlane a daj, dávaj, to sa od 
teba čaká.

Na Slovensku máme veľa bohatých 
a veľa biednych ľudí. Aj keď, mohli by 
sme dlho filozofovať, kto je v skutoč-
nosti bohatý a kto chudobný. Najmä 
duchom, hodnotami, ktorými sa v ži-
vote riadi, ľudskosťou a všímavosťou, 
ochotou pomáhať. Alebo iba vypočíta-
vosťou – brať a zhŕňať pod seba.

Kašlem na boháčov, ich kontá, pa-
láce, frajerky, jachty, na ich „smotán-
ky“. Tí ma nezaujímajú, spoločnosti 
nič nedávajú, obohacujú iba seba. To je 
hodnotový odpad. Konzum v koncen-
trovanej podobe. A na druhý svet pôjdu 
aj tak s tou istou výbavou a „majetkom“ 
ako ja.

Naopak, vôbec nekašlem na bo-
háčov práce. Drú od rána do večera, 
každú voľnú minútu venujú tomu, ako 
sebe a svojej rodine zabezpečiť živoby-
tie, často za prácou cestujú, alebo za ňu 
aj niekoľko mesiacov nedostanú mzdu. 
Týchto ľudí obdivujem, skláňam sa 
pred nimi a hlboko s nimi cítim. Okam-

žite by som prijal zákon, na základe 
ktorého by bolo možné zhabať majetky 
podnikateľovi, ktorý zamestnancom 
nevyplatí mzdu. Lenže, našich poslan-
cov človek práce a najmä chudobný 
človek nezaujíma, nič z neho nedokážu 
vytrieskať, získať. Vyťažiť.

Potom je ešte skupina ľudí, ktorí 
vegetujú tak nejak „medzi“. Chcú pat-
riť k tým materiálne bohatým, kopírujú 
ich spôsob života a s ním, samozrejme, 
spojené aj výdavky, lenže, na tie nema-
jú. Pracovať sa im až tak veľmi nechce, 
najlepšie by sa cítili na nekonečných 
víkendoch, dovolenkách, výletoch, v 
reštauráciách, kinách. Lenže, ako vie-
me, to bez peňazí nejde, a tak natŕčajú 
ruky. Naťahujú ich, „daj“, ak dávaš, si 
kamoš, ak nedávaš, kašlem na teba. 
Fuj.

Ja dávam a budem dávať. Ale iba 
tým, ktorí žijú ako vládzu. A 
ktorí každé svojimi ruka-
mi zarobené euro trikrát 
obrátia, kým ho minú. A 
ktorí zároveň vedia ruku 
aj podať. Tak, ako by 
sme to robiť mali.

Pekný týždeň 
vám... 

Ruky nie sú iba na naťahovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

66
-0
20

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

BYTOV     DOMOV
KANCELÁRIÍ
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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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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Príjmeme 
operátorov 

do automobil. výroby 
na TPP v Malom Šariši. 

Práca na zmeny. 
Mzda 715 € /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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PREKLADY
      A TLMOČENIE

 • Kurzy cudzích jazykov
   (AJ, NJ, FRJ, TAL, ŠP, RJ)
 • Príprava na maturitu z ANJ/NEJ - B2 
 • Doučovanie ZŠ, SŠ
• Kurzy - práce na PC 

Prešov, Masarykova 2
Tel: 051/ 758 1314, 0903 655 632

ww
w.
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lid
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s.s

k

aj s úradným overením

TAL, ANJ- konverzácia - rodený hovorca 
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10948 501 772 novakova.makler@gmail.com

SERIÓZNE A SPOĽAHLIVO

PRE SVOJICH
KLIENTOV HĽADÁME
DOMY, BYTY, POZEMKY

PRENÁJOM
TEPOVAČOV,
ČISTIACICH
ROHOŽÍ A
PARNÝCH
ČISTIČOV

TEPOVANIE, UPRATOVANIE
Strojom Karcher u vás doma, aj víkendy
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BRÚSENIE PARKIET
tel: 0905 186 136, www.tepovanieivan.sk
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8PLATBA
v HOTOVOSTI0949 854 569

Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
 v Prešove

presovsko.sk
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Ukazujeme na druhých, že sú zlí. Ale 
nebráni nám to byť dobrými. Radi kri-
tizujeme lenivosť alebo nekvalitnú prá-
cu druhých. My však môžeme usilovne 
pracovať a dosahovať dobré výsledky. 

Radi nadávame na vládu, ministrov, 
starostov a poslancov, že krajina nefun-
guje podľa našich predstáv. Ale nikto 
nám nebráni zorganizovať si ľudí a zme-
niť veci, ktoré sa nám nepáčia. Nepotre-
bujeme na to meniť ústavu ani schvaľovať 
nové zákony alebo vyhlášky. Namiesto 
plytvania časom na to, ako zmeniť iných, 
by sme sa mali zamerať sami na seba. Ka-
marát ma pozval na duchovnú obnovu 
zvanú Exodus 90. Nie je to ani tak pôst, 
ako dobrovoľné vzdanie sa rôznych zá-
vislostí na svetských veciach (pitie alko-
holu, maškrtenie, nákupy, sledovanie te-
levízie a hranie sa na internete) a získanie 
času pre Boha a seba (modlitba, kontem-
plácia, telesné cvičenia a otužovanie). Je 
to podobné ako keď Boh pozval Mojžiša 
s Áronom, aby vyviedli svoj ľud z egypt-
ského otroctva.

Kto vyvedie náš ľud z otroctva svárov, 
závisti a nenávisti? Čo keby sme začali na-
miesto nadávania niečo užitočné robiť? 
Môžeme opraviť starú budovu, pomáhať 
s deťmi v škole alebo v športe, venovať sa 

opusteným a chudobným, vyvíjať nové 
výrobky a technológie, poskytovať ľuďom 
prácu, zlepšovať služby a pod.

Nikto nám nebráni robiť dobré a 
užitočné veci. Tak prečo sa zaoberáme 
ľuďmi, ktorí to nerobia? Iba strácame 
energiu a čas. Nie oni, ale ja môžem veľa 
zmeniť - seba, ľudí vo svojom okolí aj 
prostredie, v ktorom žijem. A keď sa nám 
naša práca podarí, možno inšpirujeme aj 
ďalších, ktorí na to nenašli odvahu. 

Založili sme sieť Inovato - www.ino-
vato.sk. Sú v nej mnohí podnikatelia, ino-
vátori, firmy aj Dobrý Pastier. Vznikajú 
skupiny expertov pre energetiku, mikro-
elektroniku, autonómne poľnohospodár-
stvo, automatizáciu, zdravotníctvo, bio-
technológie, sociálne služby, cirkulárnu 
ekonomiku a i. Sú to akčné skupiny, ktoré 
vyvíjajú prototypy nových riešení, zakla-
dajú firmy a menia starý 
svet na nový. Nečaká-
me, že príde niekto 
zhora. Inovatívne a 
autonómne regióny 
si vytvoríme sami. A s 
Božou pomocou vy-
vedieme náš 
ľud z otroctva. 

Nie oni, ale ja

» Ján Košturiak

12. februára 1946  
skončila sa operácia Deadlight, počas ktorej víťazné mocnosti po-
topili 121 zo 154 nemeckých ponoriek.

Výročia a udalosti
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425

VIZITKY
0905 719 145
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Vzorková predajňa
Levočská 11, Prešov

... sme s vami v každom počasí.

tel: 051 7765 451
         0949 056 793
         0907 120 716

Po, Ut | 8:30-16:30  •  Str | 8:00-17:30  •  Št | zatvorené  •  Pia | 8:30-15:00

dason.sk

ŽALÚZIE  |  MARKÍZY
ROLETY

SIETE PROTI HMYZU
japonské zásteny, rolety látkové,

plissé, ver�kálne žalúzie látka, drevo,
strings, žalúzie hliník, bambus, drevo

 Vonkajšie žalúzie až -30%

Vonkajšie rolety až -30%

Int. žalúzie IDS až -21%

ZIMNÁ AKCIA! Záručná doba

4 ROKY UŽ 23
ROKOV

NA TRHU

Akcia pla�
do 20. 2. ´2022

NAJLACNEJŠIE
VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU

AJA Prešov, s.r.o.
www.ajanabytok-presov.sk
aja.presov.sro@gmail.com

tel: 0910 366 966
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Nábytok AJA Prešov, s.r.o.
Priemyselné centrum - Šalgovik

Vstavané skrine    Šatníky
Kuchynské linky    Kancelársky nábytok
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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

207x67_PO.indd   1 21. 10. 2021   10:07:26

0911 113 130 | 0917 123 136  drevodomy.s@gmail.com
www.drevodomystenko.sk OBJEDNAJTE SI EŠTE DNES ZA MINULOROČNÉ CENY Zameranie 

v rámci 
SR zdarma ! mediálni partneri :

MODULOVÉ DOMY MOBILNÉ MODULY

DREVODOMY

Na mobilný / modulový 
dom, alebo modul nie je 

potrebné stavebné 
povolenie !

ZIMNÉ ZÁHRADY A 
ZASKLIEVANIE TERÁS

BIOKLIMATICKÉ 
PERGOLY A TERASY

MOBILNÉ DOMY
NA PODVOZKU

Montáž celé
Slovensko

85
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Zachovajme si vnímavosť voči ľu-
ďom, ktorí sa dostali do zlej situácie 
a podeľme sa s chudobnými, uviedli 
biskupi.

Biskupi apelujú na predstaviteľov 
štátu, aby zmiernili ťaživý dosah rastú-
cich cien na život ľudí. Informovala o 
tom Tlačová kancelária Konferencie 
biskupov Slovenska.

Z iniciatívy Svätého Otca Františ-
ka sa nedávno slávil Medzinárodný 
deň ľudského bratstva. Biskupi pripo-
mínajú, že patríme do veľkej ľudskej 
rodiny a, vyjadrené slovami pápeža, 
„všetci sme na jednej lodi“. Veriacich 
a ľudí dobrej vôle pozývajú k podpore 
bratstva a solidarity. „Urobme tak kon-
krétnym spôsobom prostredníctvom 
farských či diecéznych charít. Zacho-
vajme si vnímavosť voči ľuďom, ktorí sa 
dostali do zlej situácie a podeľme sa s 
chudobnými,“ uviedli biskupi.

Bratislavský arcibiskup Stanislav 
Zvolenský, košický arcibiskup Bernard 
Bober a prešovský arcibiskup Ján Bab-
jak apelujú na každého, aby nehľadel 
iba na seba a svoje záujmy, ale bral 
ohľad aj na druhých. „Zároveň v situ-
ácii plošného zvyšovania cien energií 
a potravín k nám stále naliehavejšie 
dolieha hlas slovenských rodín. Ape-
lujeme preto dôrazne aj na predstavi-
teľov štátu a žiadame ich o prípravu 

systémových riešení, ktoré by zmiernili 
ťaživý dosah rastúcich cien na život 
bežných ľudí,“ dodali biskupi.

Všetkým vám žehnajú a v mod-
litbe za vás prosia, biskupi Slovenska 
podpísaní:

Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup 

metropolita

Mons. Bernard Bober
košický arcibiskup metropolita

Mons. Ján Babjak
prešovský arcibiskup metropolita

Biskupi apelujú na štát, 
aby zmiernil dosah rastúcich cien

» red   Foto: TK KBS, autor Peter Ziman

Michňák
Žalúzie

Duchnovičovo námestie 1, Prešov    michnakstefan@gmail.com
www.michnakzaluzie.sk    tel: 0948 283 110

ŽALÚZIE
MARKÍZY

LÁTKOVÉ ROLETY
GARÁŽOVÉ BRÁNY

BALKÓNOVÉ ROLETY
SIETE PROTI HMYZU
ROLETY DEŇ / NOC

VNÚTORNÉ
A VONKAJŠIE

PARAPETY
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pre ženy,
mužov aj páry

v oblasti výroby a
kontroly plast. výliskov
Plat od 700 € - 900 €
v ČISTOM
• ubytovanie, dopravu
   hradíme
• nástup možný ihneď

0949 283 296

UHERSKÝ
BROD

PONÚKAME PRÁCU
na turnusy v ČR
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INZERCIA
0905 719 145

63
-3
0

 TERASY• ZIMNÉ ZÁHRADY • PRÍSTREŠKY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

VYHRAJTE 400 €FEBRUÁROVÉ ZĽAVY AŽ DO   5500%%

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 149 €

zimné záhradyzasklievanie terás

splátky od 98 €

Zľavy platia do 28. 2. 2022
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Často diskutujem o školstve a dávam 
o tejto téme vyjadrenia médiám. Ve-
rím, že aj takto sa mení školstvo k lep-
šiemu. O to  viac ma mrzí, keď ako otec 
zažívam veci, ktoré by sa v modernej 
škole nemali vyskytovať. 

Čo som zažil? Bol polrok, uzatvára-
nie známok. Prebiehal v zložitej situácii 
žiakov i učiteľov. Ako rodič netlačím na 
známky, uvedomujem si možnosti svoj-
ho syna. Záleží mi iba na tom, aby som 
bol informovaný o domácich úlohách a 
písomkách, aby som mohol dozrieť na sy-
novu prípravu. Plne si uvedomujem záťaž 
učiteľov, avšak zapísať plánované formy 
skúšania do e-systému má byť prvora-
dou povinnosťou. V triede sa môže stať 
čokoľvek, čo dieťaťu zabráni zapamätať 
si alebo zapísať nariadenú prácu. Bez 
tejto informácie neviem, na čo mám do-
hliadnuť. Následkom môže byť zbytočne 
zlá známka. Nie všetci učitelia využívajú 
portál Edupage na informovanie rodičov. 

Druhá vec, ktorá sa mi nepáčila, bolo 
to, že práve v čase uzatvárania známok, 
zadali učitelia minimálne päť písomiek 
do 2. polroka. V čase, keď by si žiaci, a 
opakujem, aj učitelia, mali vydýchnuť. 
Takže tá slávnostná chvíľa, ktorá mala 
nasledovať po 1. polroku najmä v týchto 
časoch, nebola, nahradila ju opäť tvrdá 
školská príprava. Isto, zadané písomky 
boli aj tzv. malé. No aj príprava na ne 

musí byť u niektorých detí veľká. Takúto 
záťaž odmietam ako rodič, ale aj ako skú-
sený pedagóg. Nepochopil som toto love-
nie známok. Podľa metodických poky-
nov stačí žiaka hodnotiť 2 - 3 známkami. 
Hodnotenie síce môže narušiť dištančné 
štúdium. No aj v rámci neho je veľa mož-
ností, ako hodnotiť. Mrzí ma, že sa niekde 
vytratila empatia školy k žiakom. 

Samozrejme, za svoje názory, ktoré 
sú ústretové k žiakom, schytávam aj kri-
tiku. Najčastejšie sa objavuje „argument“ 
typu, že zvládli sme aj my, zvládnu aj 
oni, aj tak sa nič neučia. Také tvrdenie 
považujem za neznalosť pedagogické-
ho diskurzu. Deti sú iné. Pozrite, v akej 
spoločnosti vyrastajú. Na jednej strane 
nenávisť, napätie, zhubný vplyv médií 
a pochybných celebrít, na druhej strane 
explózia informácií, neuveriteľné mož-
nosti na sebarozvoj, rôzne aktivity, ne-
konečné možnosti poznávania. V tejto 
situácii mať zo žiakov encyklopédie je 
regresom.

Žiaci sa potrebujú vyznať v infor-
máciách, vedieť ich triediť a využívať, 
musia sa učiť prežiť v ťažkom, ale aj prí-
ležitosťami naplnenom živote. O to viac, 
že pribúdajú problémy, ktoré sťažujú ich 
výchovu a vzdelávanie. Slabší, ale aj tí 
šikovní potrebujú pomoc. A učiteľ na to 
musí reagovať.       

Neraz chýba citlivejší prístup 
k dnešným žiakom 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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»Prenajmem garáž na 
Štúrovej ulici pri Toryse 
0918521704 

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531 

»Predám hrobové miesto v 
Prešove Tel 0949 810 080 

»Hľadám kamarátku aj po 
67r prechádzku sms 0944 
952734 prešov okol

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    

Nenakupovaním elektroniky, ktorú 
ľudia nepotrebujú, sa zníži množ-
stvo elektroodpadu, náklady na 
recykláciu aj ťažbu nerastných su-
rovín. 

Predchádza sa tým devastácii ži-
votného prostredia a zneužívaniu lac-
nej pracovnej sily v rozvojových kraji-
nách. Uvádza to Slovenská agentúra 
životného prostredia v rámci februáro-
vej výzvy vzdelávacej kampane Zatoč s 
odpadom.

SAŽP radí, ako šetriť batérie mobi-
lov. Odporúča vypnúť funkcie, ktoré 
momentálne človek nepoužíva, na-
príklad Bluetooth, sledovanie polohy, 
dáta a Wi-Fi. Tieto funkcie ovplyvňujú 
podľa agentúry spotrebu telefónu a 
väčšinu času nie sú potrebné.

Ďalej by si mal používateľ mobilu 
upraviť jas displeja. Využívať by mal 
iba aplikácie, ktoré potrebuje. „Niekto-
ré aplikácie zbytočne zaberajú pamäť 
telefónu a spotrebúvajú batériu, aj keď 
ich nepoužívate, napríklad aktualizá-
cie a prístup k internetu, prebúdzanie 
telefónu z režimu spánku, posielanie 
notifikácií,“ uvádza SAŽP.

Mobil by sa tiež mal nabíjať častej-
šie a po menších dávkach. Agentúra 
tvrdí, že čím viac je hĺbka vybitia niž-
šia, tým viac nabíjacích cyklov batéria 
vydrží.

Človek by si mal vytýčiť hranice a 
pravidlá používania mobilu. „Najlep-
šie je netráviť čas denne zábavou so 
smartfónom (sociálne siete, prehráva-
nie videí, chat, videohovory) viac ako 
jednu hodinu,“ skonštatovala SAŽP.

Správne nabíjanie batérie - už dáv-
no neplatí, že nabitie na 100 percent a 
následné úplné vybitie až do vypnutia 
telefónu je správne riešenie. Práve na-
opak, omnoho výhodnejšie je pre baté-
riu začať nabíjanie už pri 25 percentách 
a ukončiť pri 90 percentách. Naša ďal-
šia rada znie: Nemajte mobil stále v na-
bíjačke, keď je už nabitý na 100 percent. 
Majte poruke externú nabíjačku alebo 
powerbanku. Istota je pol života. A ver-
te, že sa vyplatí mať na dosah prenosný 
zdroj energie. Dokážete s nimi nabiť 
nielen telefón, ale rovnako poslúžia na 
nabitie tabletov, externých reprodukto-
rov, slúchadiel či iných zariadení.

Chcete si predĺžiť životnosť batérií 
vo vašej elektronike?

» red

Od začiatku budúceho roka už nebu-
de možné ukladať neupravený zme-
sový odpad na skládky komunál-
nych odpadov. 

Ministerstvo životného prostredia 
SR pomáha samosprávam pri budovaní 
zariadení na mechanicko-biologickú 
úpravu zmesových komunálnych odpa-
dov. MŽP v tejto súvislosti zvyšuje objem 
finančných prostriedkov na podporu 
projektov, zameraných na výstavbu za-
riadení na mechanicko-biologickú úpra-
vu zmesových komunálnych odpadov.

MŽP zverejnilo 28. januára 2022 
usmernenie č. 1 k 58. výzve, zameranej 
na mechanicko-biologickú úpravu zme-
sových komunálnych odpadov. Týmto 
usmernením sa navýšili finančné pro-
striedky zo zdrojov EÚ z pôvodných 6 
mil. eur na 10 mil. eur. Pri využití ce-
lej disponibilnej alokácie z fondov EÚ 
spolu so zdrojmi zo štátneho rozpočtu 
a spolufinancovaním z prostriedkov 
prijímateľov by tak celkové investície 
na budovanie zariadení na mechanic-
ko-biologickú úpravu zmesových ko-
munálnych odpadov prekročili 11,7 mil. 
eur.

Žiadateľmi o dotáciu môžu byť 
obce, združenia obcí, právnické osoby 
oprávnené na nakladanie s odpadom, 
ktoré sú v 100 percentnom vlastníctve 
obcí, príspevkové, alebo rozpočtové or-

ganizácie obcí, neziskové organizácie 
poskytujúce všeobecne prospešné služ-
by v oblasti tvorby a ochrany životného 
prostredia, ktoré sú v 100 percentnom 
vlastníctve obcí, alebo združenia práv-
nických osôb, ktorých členmi sú výluč-
ne obce, resp. subjekty v 100 percent-
nom vlastníctve obcí.

Ak predložené projekty samospráv 
budú kvalitné a presiahnu disponibilnú 
alokáciu výzvy, MŽP môže opätovne 
pristúpiť k navýšeniu prostriedkov a 
podporiť ďalšie zariadenia. V prípade 
nedostatočného dopytu zo strany žiada-
teľov MŽP pristúpi k ukončeniu výzvy. 
Presný termín uzavretia výzvy bude 
zverejnený najneskôr mesiac pred plá-
novaným uzavretím výzvy.

Úplné znenie 58. výzvy na pred-
kladanie žiadostí o poskytnutie nená-
vratného finančného príspevku v znení 
Usmernenia č. 1 je dostupné na webovej 
stránke www.op-kzp.sk.

MŽP pokračuje v úpravách a navy-
šovaní alokácií vo výzvach z Operačné-
ho programu Kvalita životného prostre-
dia, ktorých cieľom je zdravšie a čistejšie 
Slovensko. MŽP v závere minulého roku 
už poskytlo dodatočnú dotáciu 72,4 mil. 
eur z OP KŽP na podporu budovania 
verejných kanalizácií, čistiarní odpado-
vých vôd a súbežnú výstavbu verejných 
vodovodov.

Väčšia podpora triedeniu 
a recyklácii komunálnych odpadov

» Zdroj: MŽP SR
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14. februára 1990  
menovanie Rudolfa Baláža za bansko-
bystrického biskupa, Eduarda Kojnoka za 
rožňavského biskupa a Alojza Tkáča za ko-
šického biskupa.

Výročia a udalosti

17. februára 1904    
v milánskej La Scale mala premiéru opera 
Giacoma Pucciniho Madama Butterfly.

Výročia a udalosti

18. februára 1885    
po prvý raz vyšla kniha Dobrodružstvá 
Huckleberryho Finna od Marka Twaina.

Výročia a udalosti
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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 milióny 
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 
mokradí. Ich úbytok a zby-
točné využívanie má za 
následok zníženie počtu 
mnohých druhov vodných 
vtákov. Mokrade nie sú 
však len biotopy vodného 
vtáctva, ale sú veľmi vý-
znamné aj pre iné živočí-
chy, 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 - 
rehoľníci a rehoľníčky. Svo-
jim život oslavujú Boha, sú 
služobníkmi a služobníč-
kami Kristovho poslania a 
vydávajú svedectvo o viere 
a nádeji.

TIP na výlet

Monastyrty
Krásny Brod

TIP na výlet

Oborín

83
-0

03
3

43
-0
00
4

25

25

83
-0

00
2

Vykupujeme meď, mosadz, bronz, hliník, piliny
z farebných kovov, olovo, cín, nerez, žalúzie,
hliníkové plechovky, papier

Nákup a predaj

PRESOV
Za Kalváriou 3

VÝHODNÉ CENY
pri väčšom

množstve
dohodou

tel: 0905 962 799, 0915 658 107 83
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REALIZUJEME KOMPLEXNÉ
A ČIASTOČNÉ

OBKLADY, DLAŽBY, OMIETKY,
SADROKARTÓNY A POD.
tel: 0905 551 636, andrejko.m@centrum.sk

STAVEBNÉ PRÁCE
A REKONŠTRUKCIE
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Monika Janovčíková: 0905 719 1457
PREŠOVSKO - SABINOVSKO 
janovcikova@regionpress.sk
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STAVEBNÉ
STAVEBNÉ

PRÁCEPRÁCE

BELGICKOBELGICKO

STAVEBNÉ

PRÁCE

BELGICKO

MURÁRSKE, LEŠENÁRSKE,
MALIARSKE PRÁCE
PRÁCA NA ŽIVNOSŤ
UBYTOVANIE ZABEZPEÈENÉ
PLAT 3000 – 3500 EUR

0944 552 311
HLAVAJPAVEL@GMAIL.COM

33
-0

01
0

33
-0
00
9

62
-0
00

5

PREPICHY
        POD CESTY

HĽADÁME STOLÁROV

Nástupný plat 3800€ mesačne

0910 659 242

NA  PRÁCE DO

HOLANDSKA

Práca na živnosť!

Jazyk výhodou!

V ČESKU
VHODNÉ

PRE MUŽOV,
ŽENY aj PÁRY

VHODNÉ
PRE MUŽOV,

ŽENY aj PÁRY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

V NEMECKUPRÁCA

0915 971 823 0917 650 018
nemecko@modd.sk
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Úrad verejného zdravotníctva SR 
zrušil vyhlášku o povinnom režime 
OTP na pracoviskách. Zmena platí 
od soboty 5. februára. 

Informoval o tom v piatok ÚVZ. 
Zamestnávateľov však úrad vyzval, 
aby svojich zamestnancov aj naďalej 
testovali.

„S účinnosťou od 5. februára sa ruší 
povinný OTP režim na pracoviskách. 
Zamestnávatelia tak už nebudú povin-
ní zamedziť vstup na pracovisko tým 
osobám, ktoré uvedený režim nespĺ-
ňajú,“ uviedol ÚVZ. „Zamestnávateľov 
i zamestnancov zároveň žiadame, aby 
na pracovisku naďalej dodržiavali stále 
platné protiepidemické opatrenia, na-
príklad dôsledné nosenie respirátora,“ 
dodal úrad.

Návrh na zrušenie vyhlášky, ktorá 
dočasne podmieňovala vstup zamest-
nanca na pracovisko zamestnávateľa 
preukázaním sa potvrdením o očko-
vaní, prekonaní ochorenia COVID-19, 
negatívnym výsledku testu či vykona-
ním testu na ochorenie COVID-19 u za-
mestnávateľa, schválila v stredu (2. 2) 
vláda. Firmám tak odpadla povinnosť 

nezaočkovaných zamestnancov a tých, 
ktorí neprekonali ochorenie COVID-19, 
testovať.

Štát teda už nebude preplácať za-
mestnávateľom testy a vyžadovať od 
nezaočkovaných zamestnancov nega-
tívne výsledky. Má to byť na dobrovoľ-
nosti každého, aby sa chránil, aby sa 
nechal testovať, ale zamestnávateľom 
vláda tú povinnosť zobrala a nechala 
plne na nich, ako k tomu budú pristu-
povať.

Testovanie vo firmách bolo zave-
dené koncom novembra 2021 a vláda 
ho v závere minulého roka o mesiac 
predĺžila. Ministerstvo hospodárstva 
firmám testy preplatí. Rezort už spustil 
možnosť o túto kompenzáciu požiadať.

Firmám odpadla povinnosť testovať 
nezaočkovaných zamestnancov

» red

15. februára 1991  
bola podpísaná Vyšehradská zmluva o spoluprácu medzi Čes-
ko-Slovenskom, Maďarskom a Poľskom.

Výročia a udalosti

INZERÁT,
PREDÁVA

0905 719 145
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