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Okamžitý výkup

tel. 0905 924 303tel. 0905 924 303

Kúpime ornú pôdu
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Staňte sa súčasťou úspešnej firmy s dlhodobou tradíciou!
Do nášho tímu STIEBEL ELTRON Slovakia (bývalý Tatramat - ohrievače vody) 
hľadáme šikovných pracovníkov na pozície:

  Výrobný pracovník pri výrobe ohrievačov vody
  Montážny pracovník pri výrobe tepelných čerpadiel
  Zváračský robotník, pájkovač
  Strihač- lisár
  Zvárač
Základná hodinová mzda pri nástupe sa pohybuje v rozmedzí 
4,73 € - 5,48 € brutto  / hodina v závislosti od pracovnej pozície.
Plat počas skúšobnej doby : 900 € - 1100 € brutto v závislosti od pracovnej pozície.
Plat po úspešnom absolvovaní skúšobnej doby: 1000€ - 1300 € brutto 

v závislosti od pracovnej pozície.
Zamestnanec má nárok na dovolenkový a vianočný príspevok.

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu: 
jana.keri-basistova@stiebel-eltron.sk. Bližšie informácie na tel. čísle 052/71 27 225.

Zamestnanecké výhody, benefity
  NÁBOROVY PRÍSPEVOK VO VÝŠKE 250 € 
 po skúšobnej dobe
  príspevok zamestnávateľa na doplnkové 
 dôchodkové poistenie
  vianočná a dovolenková odmena
  zvýhodnený predaj firemných výrobkov
  firemné spoločenské posedenia
 (vianočný večierok, family day, deň detí)
  príspevok na dopravu podľa počtu km
  odmena pri odchode do dôchodku 
 a narodení dieťaťa
  firemné športové aktivity

Popis spoločnosti:
STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. je výrobcom 
elektrických, kombinovaných a solárnych ohrievačov 
vody a tepelných čerpadiel
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lištovanie a utes. vaní

iné opravy (voda, odpad)

zapojenie práčky

priamo na odpad

RENOVÁCIA VANÍ

SMALTOM
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Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!   
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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 41 130 domácností 

POPRADSKO
KEŽMARSKO

ŽALÚZIE, SIEŤKY
p r o t i  h my z u

0907 942 957
rýchlo, lacno, kvalitne

www.lacne-zaluzie.sk
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Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!

Cielom našej fir
poskytnúť eľné 

Ž opis a žiadosť 

na ad

ad-
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MALIARSKÉ PRÁCE
Tel.: 0908 470 349

e-mail: jaroslav.drevko@gmail.com

SADROKARTÓNOVÉ 
PRÁCEMAĽOVANIE 

STRIEKACÍM ZARIADENÍM
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 Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 16. februára 2022
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Každý týždeň: 
Poprad, Kežmarok, Abrahámov-
ce, Huncovce, Ľubica, Spišská 
Belá, Veľká Lomnica, Vlková, 
Vrbov, Spišská Sobota, Stráže 
pod Tatrami, Batizovce, Gánovce, 
Hozelec, Hôrka, Hranovnica, Já-
novce, Kravany, Lučivná, Mlynica, 
Spišská Teplica, Spišské Bystré, 
Spišský Štiavnik, Svit, Štrba, Švá-
bovce, Veľký Slavkov, Vikartovce, 
Ľubica 

popradsko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
POPRAD

INZERCIA

POPRADSKO
KEŽMARSKO

Mgr. Marcela Petreková 0905 338 878
Miroslav Imrich  0907 895 865
Alena Berithová  0907 877 862

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Poprad

Kežmarok

Stará ¼ubovòa

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 (41.130 domácností)

www.regionpress.sk

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Popradsko

0905 338 878
0907 877 862
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NOVÉ STRECHY, OPRAVY, REKONŠTRUKCIE
KLAMPIAR - POKRÝVAČ 

0907 940 920
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0904 121 559 | www.tulis.sk KLTPs.r.o.

KLAMPIARS T VO
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LETANOVCE  

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj od 1. marca - 8. 00-16. 00 h.

Predaj 14- týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 

Tel: 0905 231 034, 0905 429 495
pdhorka@nextra.sk
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425

ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

priechodná šírka dverí = 80cm
HISEC TREND

20 DEKOROV

AKCIA NA BEZPEČNOSTNÉ DVERE HISEC!
Neváhajte, platí do vypredania zásob!

NAJVÝHODNEJŠIE CENY PODLÁH A INTERIÉROVÝCH DVERÍ V REGIÓNE!

NAJPREDÁVANEJŠIE BEZPEČNOSTNÉ DVERE

0908 995 976 | 0905 794 067

  V CENE JE ZAHRNUTÉ:
  - ZAMERANIE,

   - KOVANIE /guľa,kľučka/
   - KUKÁTKO

   - ODVOZ STARÝCH DVERÍ
380 €

LICENCIA NA PREDAJ 

A MONTAŽ
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SERVISNÝ TECHNIK 

Servis, opravy, spúšťanie 
plynových kotlov 

a sporákov do prevádzky, 
servis gamatiek. 

PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

0908 69 75 55
e-mail: karaff a.p@gmail.com
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0907 571 286

ARBORISTIKA

Orezávanie,
ošetrovanie a rizikové

výruby stromov
pomocou

stromolezeckej techniky

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

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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SVIETIDLÁ

ELEKTROINŠTALAČNÝ
MATERIÁL

      www.elzar.sk

      0915 895 846

      elzar@elzar.sk

ELZAR, Kežmarok
Nižná brána 23 | bývalé kasárne 
Po-Pia  730-1200 / 1300-1600 | So  800-1200
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SERVIS 
OKIEN A DVERÍ

Ponúkame kvalitnú opravu 

plastových okien a dverí. Výmena 

skla, tesnenia, nastavenie okien

a dverí, výmena komponentov

a iné.

Kancelária:

Podtatranská 135/2

bl. Lipa, 058 01  Poprad

www.oprava-servis-okien.sk
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Obhliadka TERMOKAMEROU

Terasové dvere HST.
vytvorené pre priestor

VYBERAJTE SI ZO SVETA 

PRODUKTOV OKNOPLAST

SLOVAKIA   S.R.O.

PS TRADE

OBCHODNÝ PARTNER OKNOPLAST

Hodžova 3292/3
Poprad - vedľa Autonovy

tel.: +421 905 443 101
e-mail: poprad@oknoplast.sk

web: www.ps-trade.skWWW.OKNOPLAST. SK
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servis, opravy, predaj, montáž, 

uvedenia do prevádzky, 

prehliadky, revízie plynových 

kotlov a vykurovacej techniky

www.patherm.sk

0908 979 001

PJ       PLYN
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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

HĽADÁME pre klientov – kúpa
 2 izbový byt v POPRADE alebo MATEJOVCIACH, 
ideálne s balkónom
PLATBA -  107.000 € v HOTOVOSTI

 3 izbový byt v POPRADE – od 74 m2 
na novom juhu
PLATBA – 80.000 € HOTOVOSŤ 
a zbytok dofinancovanie úverom

Tel.č. 0911 566 814
www.savonareality.sk

predaj / kúpa / prenájom nehnuteľností

Poprad, Hviezdoslavova 28
(oproti ČSOB, pri Soc. poisťovni)
www.savonareality.sk

9
9
-6
2

13. februára 1894  
bratia Lumièrovci si nechali patentovať kinematograf – kombiná-
ciu filmovej kamery a projektoru.

Výročia a udalosti
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prevratná technologická inovácia

CELLU M6® Alliance

  Spevnenie pokožky

 Odstránenie tuku

 Kyselina hylaurónová

 Vyhladenie vrások

 Obnova kontúr

KRÁSA TELA A TVÁRE

Objednávky: 

0948 994 514 
Zdravotnícka 2, Poprad

PRO SHAPE BEAUTY
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

66
-0
36

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

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
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8OD PRIOR · 1. MÁJA 19 · POPRAD · 0911 645 145NÁBYTOK

  ;EGNARO anep MAOF–YZAL ákcitsaleocsiv ;LEGRIA anep :yksod énhcrv

FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti; doporučený rošt – lamelový, pevný

Matrac ocenený 
cenou veľtrhu 

NÁBYTOK a BÝVANIE 

špecialny 
 

pre uvoľnenie platničiek

5  rokov5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENIE -40%

NATURA

PATRICIASARAH

airgel

NA SEDAČKY,
POSTELE

A MATRACE

    

 kg130
NOSNOSŤ

Tuhosť:

mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Výška:

21 cm
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Občianska
riadková
inzercia

POPRADSKO-Kežmarsko
auto-moto/predaj
» Predám búrane auto 
0908239583

» Predám nové aj za-
chovalé dam.obleče-
nie:kostýmy kabáty ko-
žuchy vel:54-56-vys:164 
tel:0908443261

» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

» Sympatický 38 roč-
ný hľadá priateľku na 
vážny vzťah od 18 rokov 
0902764612

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera PP medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PP 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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, PP zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj

09 DOMÁCNOSŤ    

16 ZOZNAMKA    

»Hľadám do prenájmu 
garáž v Kežmarku 0915 
207 422

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE, 
kozie. ovčie. líšky... 
0905 350 531
»Kúpim jelenie paro-
žie za najlepšiu cenu! 
0944 132 200

»KÚPIM STARŠIU VZDU-
CHOVKU VZ-35,47, SLA-
VIA 0910 419 469

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera PP medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PP 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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, PP zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty/predaj 3
byty/prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality/iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍSLA RUBRÍK    

11 HOBBY A ŠPORT   

07 REALITY / iné       

Chcete chovať hydinu?

Objednávky:
0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290

Nosnice
Brojlery

Morky
Káčatá

Húsatá
Husokačky

Kompletné služby
v STAVEBNÍCTVE

Prestavby bytových jadier
Rekonštrukcie objektov, domov, garáží, ...
Zatepľovanie objektov
Murárske, tesárske, kamenárske a iné práce
Servis domácností

stavbar.poprad@gmail.com

0905 512 894

14. februára 1970                    
prvé farebné vysielanie Česko-slovenskej 
televízie 

Výročia a udalosti
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FRÉZOVANIE a
OVANIE
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vlo kovanie
   komínov
> stroj istenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

istenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., L 315
 0905 279 418, Michal Hudá

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

ontaktujte nás v pracovných d ch
od 7,00 hod do 17,00 hod

OV
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051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ A HLINÍKOVÉ

OKNÁ
SERVIS A OPRAVA OKIEN

ZĽAVA -45%

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY

- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK 

- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV 

- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE 

- GARÁŽOVÉ BRÁNY

Mali by ste sa im venovať najneskôr 
do konca februára. Trošku opatery 
teraz sa vám vráti ich zdravým ras-
tom a krásnym kvetom už v máji.

Ak ste svoje muškáty na jeseň za-
zimovali a teraz sa pozeráte na biedne 
pôsobiace rastlinky bez života, nič nie 
je stratené a môžete ich ešte prebudiť 
k  zdravému rastu a už o niekoľko me-
siacov sa tešiť z ich kvetov. Hovorí sa, 
že rastlina na druhý rok kvitne krajšia 
ako tá prvoročná. Logiku to má, ak má 
zdravý a silný koreňový systém.

Najneskôr do konca februára by 
ste mali urobiť „pozimný“ rez. Správne 
miesto je vždy v zelenej časti stoniek. 
Zrežte ich tak, aby na nich zostali tri až 
štyri púčiky, z ktorých sa začnú vyvíjať 
nové výhonky. Poctivo odstráňte suché 
listy a stonky.

Rezy sa odporúča ošetriť. Starší 
záhradkári používali obyčajnú mletú 
škoricu alebo drevené uhlie. Prípadne 
sa rez nechá len uschnúť. Silný kore-
ňový systém, ktorý sa už vytvoril v 
predchádzajúcej sezóne, sa postará o 
bohatý rast. Substrát býva po dobrej 
sezóne vyčerpaný a živiny v ňom nie sú 
pre nové rastliny dostatočné. A nestačí 
ho ani doplniť hnojivom, preto sa odpo-
rúča substrát úplne vymeniť. Existujú 
substráty priamo na muškáty, avšak 
ak taký nemáte alebo nemáte možnosť 
si ho zaobstarať, celkom postačí aj uni-
verzálny substrát alebo substrát na bal-

kónové rastliny. 
Dávajte si pozor, ako sa o muškát 

v tomto období staráte. Samozrejme, 
muškát musí byť stále chránený pred 
mrazom. Postupne, ako sa začne otep-
ľovať, môžete muškát otužovať vetra-
ním miestnosti. Kým presadený muš-
kát dostatočne nezakorení v novom 
substráte, so zálievkou skôr šetrite a 
zalievajte len veľmi opatrne. Hnojenie 
v tomto čase nebude potrebné. Hnoje-
nie príde na rad až keď muškát vystaví-
te opäť na von. To sa však odporúča až 
po zmrznutých svätých. Môžete však 
aj skôr, ale na noci ich potom musíte 
prenášať do verandy, alebo do garáže 
chránenej pred mrazom.

Vraví sa, že rastlina muškátu vydr-
ží mrazy až do mínus štyri stupne, ale 
rozhodne sa to neodporúča testovať. 
Ak takú „ranu“ aj prežijú, výrazne sa 
spomaľuje ich jarný rast.

Je čas prebúdzania muškátov

» red

16. februára 2008    
Peter Rusnák, bratislavský eparcha, prijal 
biskupskú chirotóniu (vysviacku).

Výročia a udalosti
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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

STROJÁRSTVODUÁLNE VZDELÁVANIE
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Individuálne prehliadky školy

pre záujemcov o štúdium

8.00 - 1
5.00 hod

.052/788
 08 11

ˇ
Stredná o

dborná š
kola tec

hnická

Kukucínov
a 483/1

2,Poprad
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    Gymnázium sv. Jána Pavla II.
   Dlhé hony 3522/2  058 01 Poprad  www.scspp.sk  052/7721389

GYMNÁZIUM sv. Jána Pavla II.  POPRAD 

NAJLEPŠÍ VÝBER PRE DEVIATAKA

SME ŠKOLA, KTORÁ  TI  DÁ  VIAC...SME ŠKOLA, KTORÁ  TI  DÁ  VIAC...

» PRVÉ MIESTO v našom regióne 
 v prijímaní na vysoké školy

»  NAJŠIRŠIA PONUKA VOLITEĽNÝCH
 HODÍN =najlepšia príprava  na vysokú školu

» materiálna vybavenosť  a profesionálna príprava 
 na maturitnú skúšku

»  zelená škola a množstvo zážitkov

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
pokračuje individuálne do 15.3.2022do 15.3.2022

(objednaj sa na vychovny.poradca@scspp.sk)
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Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25 Poprad, IČO: 42077133, 
ako správca majetku Prešovského samosprávneho kraja, ponúka na prenájom nebytový 
priestor – školská výdajňa jedál o výmere 48,36 m², sklad o výmere 10,8 m² a spoločné 
priestory o výmere 19,3 m² nachádzajúce sa na prízemí spoločenskej časti budovy SOŠ. 
Spôsob nájmu: obchodná verejná súťaž. 
Doba nájmu: neurčitá. 
Termín na doručenie žiadostí o nájom: do 25.02.2022 do 14:00 h v zalepenej obálke 
s označením „Prenájom majetku – neotvárať“ na adresu školy.
Žiadosť musí obsahovať: 

 predmet nájmu
 cenovú ponuku
 účel nájmu
 doba nájmu
 identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra 
 (meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO)
 súhlas s podmienkami OVS a so spracovaním osobných údajov na účely 
 vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenie zmluvy v prípade, 
 že ide o záujemcu – fyzickú osobu nepodnikateľa
 kontaktné údaje záujemcu.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v  lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených 
ponúk, predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať. Kritériom pri vyhod-
notení ponúk bude najvyššia ponúkaná cena nájmu. Viac informácií a formulár na pred-
loženie ponuky na stránke sospp.edupage.org v časti Prenájom majetku alebo na tel. č. 
052/7721876, kontaktná osoba Ing. Veronika Lalíková.
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ČO PONÚKAME?
• dlhodobý projekt letisko Frankfurt, SK/CZ kolektív
• vlastné ubytovanie
• platové ohodnotenie na základe praxe a znalostí NJ
• včasné uhrádzanie faktúr / 14 dní s možnosťou zálohy /turnusy/
   práca 10 h denne + sobota
• nie sme sprostredkovateľská agentúra
• poskytujeme férovú spoluprácu ako aj podporu v mieste stavby

DO NEMECKA NA ŽIVNOSŤ
HĽADÁME NA DLHODOBÚ SPOLUPRÁCU

VZDUCHOTECHNIKOV, INŠTALATÉROV

0910 445 339 / p. Varholikova • fachmontsro@gmail.com

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Popradsko

0905 338 878
0907 877 862
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

Najnižšie podanie: 19 500 EUR

Páči sa mi

POPRADSKO.SK

na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

- nové inzeráty

- dôležité info
- tipy na voľný čas
- súťaže, ...
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

FEBRUÁROVÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

  5500%%

Zľavy platia do 28. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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17. februára 1904    
v milánskej La Scale mala premiéru opera 
Giacoma Pucciniho Madama Butterfly.

Výročia a udalosti
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