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LETÁKY
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INZERCIA
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Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY
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VEĽKÝ ŠARIŠ 

0948 287 440

od 

DOVOZ 
ZDARMA
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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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KUCHYNE Z POĽSKA

Návrh 
a cenová 
ponuka 
zdarma

Dovoz 
a montáž 
zdarma

00-48 532 543 741
jsochacki79@gmail.com

Nemusíte nikde chodiť... Stačí zavolať, my prídeme k vám...GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY
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presovsko.sk
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DISTRIBÚCIA (48.090 domácností)

Pred pár dňami mi vyrazili zo zeme 
snežienky. Už som ich čakal. Také 
slabé, tenučké, akoby nesmelé. 
Dobre vedeli, že príde sneh. Že ešte 
príde.

Nepatrím k nadšencom snehovej 
periny. Stačí raz za rok vidieť, najlepšie 
v čase Vianoc a potom nech už dá po-
koj. A tak som to nedeľné ráno, keď zno-
va napadal, stratil náladu. Na chvíľu. 
Kým som si neuvedomil, že na svete 
sú aj deti, ktoré majú radi sneh vždy a 
že na svete sú aj tí, ktorí doslova rátali 
dni do jarných prázdnin a primeriavali 
ten počet k snehovej pokrývke. Lebo sa 
radi lyžujú.

Svet okolo nás nie je dobrý alebo 
zlý iba preto, že ho tak vnímam ja. 
On nemôže byť taký, aký ho chce mať 
(vlastniť) niekto. Na svoj obraz, na svo-
je potreby, na svoje želanie či skôr roz-
kaz. Svet nie je vlastníctvo, aj keď by ho 
mnohí radi medzi niečo také zaradili. 
Mať ho, ovládať ho, vnucovať ho. Na-
šťastie. To, čo chcem ja, nemusíš ešte 
hneď chcieť ty či on, alebo oni. A ak si 
niekto myslí, že to tak má alebo dokon-
ca musí byť, je chorý. Nikoho k niečo-
mu takému neoprávňuje nič. Ani jeho 
dočasne nadradené postavenie, ani 

jeho stranícka či iná pozícia. Dokonca 
ani jeho bludný vnútorný priestor, plný 
zla, tmy a egoizmu. Nie, nič nikoho k 
tomu neoprávňuje!

Človek, ktorý je empatický, ro-
zumie emóciám druhých. Dokáže ich 
vnímať a pochopiť. Prejavuje sa to na 
jeho postoji a správaniu sa k druhým. 
Človek s nižšou empatiou nehľadí na 
následky svojich rozhodnutí či činov. 
Málokedy bude brať ohľad na pocity 
človeka, ktorému uštedrí ranu pod 
pás.  Empatiu, jej mieru, však možno 
ovládať a dokonca aj pestovať. Ak má 
o to človek sám záujem. A ak je to pre 
neho jedna z najdôležitejších hodnôt, 
ovplyvňujúcich medziľudské správa-
nie. Ak je to proste človek.

Áno, dosť ma naštval ten sneh, za-
krývajúci snežienky. Nuž ale iní práve 
balia na hory. Ak majú kedy a za čo. 
Tak veľa pekných zážitkov! 
Mimochodom, meteo-
rologická zima sa práve 
skončila a tak možno 
oprávnene zvolať – jar 
je tu! Konečne! Pekný 
„prvý“ jarný týž-
deň.

Tento svet nie je len o nás

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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
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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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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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8PLATBA
v HOTOVOSTI0949 854 569

Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
 v Prešove

26. februára 1815    
Napoleon Bonaparte ušiel z vyhnanstva 
na ostrove Elba.

Výročia a udalosti

4. marec 1877    
premiéra baletu Labutie jazero od Pjotra 
Iľjiča Čajkovského v Moskve.

Výročia a udalosti
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Lipany ul. Krivianska - (Pri želez. stanici a Milk-Agre C&C)
Pečovská Nová Ves - Na Dujave 706/57 (na hlavnej ceste)

t: 0907 908 512, 0948 100 027, akplus.drogeria@gmail.com

AKCIA na mesiac Marec (alebo do vypredania zásob)

Najlepšie kapsuly
na umývanie riadu

na trhu!
Teraz 90ks
za 16,50€!

www.akplusdrogeria.sk

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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www.sergio.sk

Sergio s.r.o.
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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, vertikálne 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 platí
do 6. 3. ´2022
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Kováčska 63, 040 01 Košice, kosice@dachmann.sk

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
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VIZITKY
0905 719 145

27. februára 1933  
bol založený požiar v nemeckom parlamente Reichstagu, ktorý 
využili nacisti na zatýkanie komunistov.

Výročia a udalosti

Nechcem zovšeobecňovať. Poznám 
veľa dobrých lekárov aj zdravotných 
sestier. Budem písať o tých druhých - 
ktorí dobrí nie sú. 

Niektorí iba nevedia komunikovať s 
pacientom, iní si nevedia zorganizovať 
svoju prácu, ale aj odbornosť mnohých 
je na nízkej úrovni. Vyštudovali protekč-
ne a robia svoju prácu len pre status a 
peniaze. Hovorím o lekároch, ktorí sa 
lekármi nikdy stať nemali. Majú silné 
ego, slabú empatiu a odbornosť. Keď sa 
hovorí o tom, ako otrasne komunikujú 
lekári a sestričky so svojimi pacientmi, 
ľudia ich ospravedlňujú tým, že majú 
ťažkú prácu. A predavačky v obchode, 
šoféri v hromadnej doprave, sprievodky-
ne vo vlakoch alebo pracovníčky v ban-
ke majú tiež ťažkú prácu a komunikujú 
so zákazníkmi slušne.

Lenže viacerí lekári si myslia, že oni 
zákazníkov nemajú. Iba ustrašených 
pacientov. Niektorí sa boja, že sa nedo-
stanú na rad, alebo nebudú riadne ošet-
rení. A tak sú radšej ticho, alebo strkajú 
lekárom rôzne podarúnky. Stále je dosť 
lekárov, ktorí nie sú schopní objednať 
pacienta cez internet, mnohí nedvíhajú 
telefón ani neodpovedajú na email. Je to 
problém v dobe covidu, keď by mali ľu-

dia obmedziť pohyb a dostať radu lekára 
na diaľku. Na stenách visia zošity, na 
dverách oznamy „neklopať“ a pacienti 
chodia s rôznymi lístočkami a kartami. 
Vo svojom blízkom okolí som zažil v 
posledných rokoch desiatky fatálnych 
zlyhaní lekárov s veľmi vážnymi násled-
kami. Mnohí poškodení sa nesťažujú, 
lebo rezignovali alebo vôbec nedôverujú 
zdravotníckemu systému. A tak chýbajú 
aj prípady a štatistiky, z ktorých by sa le-
kári mohli aspoň poučiť.

Keď vás aj lekár objedná na nejaký 
čas, obyčajne to vôbec neplatí. Hodina 
- dve hore dole. Raz bude musieť slo-
venský minister zdravotníctva zverejniť 
v ukrajinských médiách takýto oznam: 
Hľadáme do našej krajiny ukrajinských 
lekárov a sestričky, ktorí majú úctu k 
pacientovi a empatiu. Vedia objednávať 
pacientov cez internet, 
dvíhajú telefón a vedia 
si zorganizovať svoju 
prácu. Skôr sa sloven-
skí pacienti naučia 
ukrajinsky jazyk, ako 
niektorí naši lekári 
a sestričky po-
chopia, kto je 
ich zákazník.

Prídu lekári z Ukrajiny?

» Ján Košturiak
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Napriek tomu, že súčasní maturanti 
zažili dva roky neštandardné štú-
dium, písomná maturita sa bude ko-
nať. Netreba mrhať čas úvahami, či 
bude. Ponorte sa teda do štúdia, vyu-
žite naň aj jarné prázdniny a priprav-
te sa na test a písanie slohových prác. 
Pokojne a bez stresu. 

Aj v prípade zlyhania sú možnosti 
na opravu, prvotným neúspechom sa nič 
nekončí. Sám som mal žiakov, ktorým 
„sadol“ náhradný termín. 

Zásadnou radou je chodiť do ško-
ly a priebežne si opakovať vedomosti z 
celého štúdia aj s pomocou učiteľa. Kto 
sa učil v jednotlivých ročníkoch, nemá 
problém „oprášiť“ si naučené vedomosti. 
Žiaľ, často je to tak, že sa študenti spolie-
hajú, že maturitu nejako dajú a ignorujú 
systematickú prípravu. To nech je me-
mentom pre budúcich maturantov.

Dospelí študenti mávajú aj iné zá-
ujmy a povinnosti,  možno ich k matu-
rite nútia rodičia, pričom by mohli byť 
úspešní aj bez nej. Neraz nechodia do 
školy. Keď ste sa už dostali do 4. ročníka, 
bola by škoda neukončiť ho maturitným 
vysvedčením. Preto treba nabrať všet-
ky sily, aby ste stredoškolské štúdium 
ukončili. Motiváciou môže byť to, že po 
maturite nasleduje pomerne dlhé voľno 
od školy.

Učenie treba vždy striedať s oddy-
chom. Prestávky v učení pôsobia osvie-
žujúco, no nesmú byť dlhšie ako učenie 

sa. Je chybou, že počas prípravy na ma-
turitu sa žiaci zároveň musia pripravovať 
na ostatné predmety. Našťastie im v pred-
maturitnom čase robia úľavy učitelia. 

Ak ste dôkladne zbierali učebný ma-
teriál, nemusíte pred maturitou hľadať 
iné zdroje. Učitelia  učia od 1. ročníka 
SŠ tak, aby sa žiaci pripravovali na ma-
turitu. Isto, knižný trh je plný rôznych 
príručiek na prípravu na písomnú ma-
turitu. No zdroje zo školy sú lacnejšie a 
efektívnejšie. 

Pri teste využite všetok čas, neodo-
vzdávajte test príliš skoro, venujte čas 
kontrole. Najmä pri otázkach na číta-
nie s porozumením, ktoré si vyžadujú 
maximálnu pozornosť. Pri otázkach s 
možnosťami využite aj vylučovaciu me-
tódu. Nenáhlite sa ani pri písaní slohu, 
rozdeľte si čas na nečistopis a čistopis. 
Dôkladne si osvojte znaky povinných 
maturitných útvarov. Venujte pozornosť 
nečistopisu, meňte ho, upravujte. Vyu-
žite povolené slovníky, ktoré zabezpečí 
škola. Ak neviete nejaký jazykový jav, 
napíšte vetu tak, aby ste ho nemuseli 
použiť. Ak nepoznáte pravidlá písania 
čiarok, píšte kratšie vety. Vždy si po sebe 
svoj čistopis prečítajte a vychytajte opo-
menuté chyby. 

Rád na maturitu je viac, ako dovoľuje 
rozsah môjho článku. V prípade záujmu 
o iné ma kontaktujte na: janpapuga@
gmail.com.  

Rady k písomnej maturite

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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PONUKA
PRE ŠKOLY 
ŠTÚDIUM v roku
2022/2023 

Práve oni budú v ďalšom školskom roku
študovať možno aj u vás! 

Oslovte žiakov základných
škôl prostredníctvom
najčítanejšich novín!

Nechajte si u nás navrhnúť inzerát ktorý zaujme! 

janovcikova@regionpress.sk 0905 719 137

Ukážte svoje prednosti a zahrnte do návrhu aj:
• možné uplatnenie absolventov
• úspechy školy a jej študentov

• mimoškolské aktivity
My vám ponúkame:

• umiestnenie v rámci témy "ŠKOLY" 
• možnosť inzerovať viac týždňov po sebe

• zviditeľnenie - naše noviny poputujú
do najväčšieho počtu domácností v rámci

regiónu ale aj celého Slovenska 

0905 719 145

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch 
už poskytuje seniorom potvrdenia o 
vyplatených dôchodkových dávkach. 
Najmä pracujúci dôchodcovia ich 
potrebujú k daňovému priznaniu za 
predchádzajúci kalendárny rok. 

Seniori by si vyžiadanie potvr-
denia, najmä v súčasnej nepriaznivej 
epidemiologickej situácii, nemali ne-
chávať na poslednú chvíľu. Využívať 
treba predovšetkým telefonickú a ma-
ilovú komunikáciu. Dôchodcovia tak 
stihnú lehotu na podávanie daňových 
priznaní do konca marca a Sociálnej 
poisťovni to pomôže plynule vybavovať 
ich žiadosti.

O potvrdenie môžu seniori požia-
dať Informačno-poradenské centrum 
telefonicky na bezplatnej linke 0800 
123 123 alebo elektronicky prostredníc-
tvom formulára na webovej stránke So-
ciálnej poisťovne Formulár pre otázky, 
prípadne na mailovej adrese podatel-
na@socpoist.sk. Pri telefonickej a ma-
ilovej požiadavke dostane dôchodca 
potvrdenie poštou na adresu bydliska.

Dôchodca, ktorý má zriadenú e-
-schránku na portáli www.slovensko.
sk, môže o potvrdenie požiadať aj pro-
stredníctvom nej a potvrdenie dostane 
touto cestou.

Pobočky a klientske centrá Soci-
álnej poisťovne pripravujú na žiadosť 

dôchodcu potvrdenia zväčša na poč-
kanie. Ak bol však dôchodok priznaný 
v predchádzajúcom roku alebo bola 
vykonaná zmena v jeho vyplácaní, prí-
prava potvrdenia trvá dlhšie. Ústredie 
Sociálnej poisťovne ho v takom prípa-
de posiela dôchodcovi na adresu jeho 
bydliska poštou. Aj preto je vhodné, 
aby klient o dokument požiadal v ča-
sovom predstihu. Ak ho žiada osobne 
v pobočke, je potrebné sa preukázať 
občianskym preukazom. Pobočka 
môže potvrdenie v záujme ochrany 
osobných údajov vydať len konkrét-
nemu dôchodcovi. Inej osobe ho môže 
poskytnúť len na základe predložené-
ho splnomocnenia.

Potvrdenia o poberaní dôchodku 
(bez uvedenia výšky dôchodku) pre 
bezplatné cestovanie vlakom vyhoto-
vuje Sociálna poisťovňa seniorom vždy 
na počkanie vo svojich pobočkách a v 
Informačno-poradenskom centre.

Potvrdenie o vyplatených 
dôchodkoch pre daňové účely 

» red
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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
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V treťom ročníku celoslovenskej sú-
ťaže ENVIROMESTO 2021 súperilo 
celkovo 16 miest. Okrem laureáta 
súťaže, mesta Trenčín, hodnotiaca 
komisia ocenila aj Púchov, Nitru a 
Skalicu. 

Ich umiestnenie je výsledkom dl-
hodobej snahy, ktorú vyvíjajú v oblasti 
ochrany a tvorby životného prostredia 
a môžu byť pre ostatné samosprávy 
inšpiráciou. Cieľom národnej súťaže 
ENVIROMESTO 2021 je zviditeľniť a 
oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú 
environmentálnu politiku nielen vo 
svojich rozvojových dokumentoch, ale 
aj v reálnom živote.

Mesto Trenčín presvedčilo hodno-
tiacu komisiu komplexným prístupom 
k riešeniu problematiky životného pro-
stredia. Ide napríklad o aktivity v obe-
hovom hospodárstve, v budovaní zele-
nej infraštruktúry, v ochrane ovzdušia 
či v realizácii opatrení na zmiernenie 
dopadov zmeny klímy. Trenčín zároveň 
dominoval aj v súťažnej oblasti „Pre-
chod na zelené hospodárstvo“, ktorú 
vyhral. Vďaka podrobnej analýze od-
padov a SMART riešeniam sú v meste 
prijímané efektívne opatrenia. Pozitív-
ne bola hodnotená práca s verejnosťou 
a osvetová činnosť v téme odpadového 
hospodárstva na základných školách.

Mesto Púchov zvíťazilo v oblasti 

„Ochrana prírody a krajiny, zelená 
infraštruktúra“ vďaka rôznorodým 
aktivitám za účasti verejnosti a pre-
dovšetkým mládeže. Mesto aktivizuje 
obyvateľov k vyčisteniu svojho okolia a 
pravidelne prepája činnosti s environ-
mentálnou výchovou. Vysádza stromy, 
podporuje biodiverzitu a opeľovače.

Mesto Nitra získalo ocenenie v ob-
lasti „Ochrana ovzdušia“ za koncepčné 
riešenie, spoluprácu všetkých sektorov 
a zdieľanie dát. Samospráva využíva 
meteostanice na informovanie odbor-
níkov a verejnosti, rozmiestnenie sta-
níc navrhlo s využitím Plánu udržateľ-
nej mobility (PUM).

Mesto Skalica si zo súťaže odná-
ša prvenstvo v oblasti „Adaptácia a 
zmierňovanie dopadov zmeny klímy“ 
za komplexnosť prístupu v danej oblas-
ti, najmä revitalizáciou veľkých plôch 
v meste využitím vodozádržných opat-
rení.

Enviromestom za rok 2021 
je krajské mesto Trenčín

» Zdroj: MŽP SR

Realizujeme

a ponúkame

dovoz zdarma

STROJOVÉ
POTERY

0948 300 988

PIESOK
ŠTRK
KAMENIVO
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hľadá pracovníkov
na 3 pozície:

▶ Vypracovanie,úprava a kontrola projekt. a sprievodnej
dokumentácie vrát.vizualizácie

▶ Vypracovanie tech.popisov a cenových ponúk
▶ Oslovovanie noých potencionálnych zákazníkov

▶ Kreslenie technických výkresov 

▶ Vypracovávanie rozpočtov a cenových ponúk podľa
projektovej dokumentácie

▶ Spracovanie časového harmonogramu pridelenej zákazky
▶ Komunikácia s dodávateľmi

▶ Kontrola výkazu výmer s projektovou dokumentáciou
▶ Vytváranie harmonogramov výstavby

▶ Zapájanie sa do súťaží VO▶ Zapájanie sa do súťaží VO

▶ Skúsenosti v odbore min.1 rok
▶ Čítanie z technických výkresov nutnosť

▶ Anglický jazyk: mierne pokročilý

KONŠTRUKTÉR- OBCHOD.ZÁSTUPCA
-STAVEBNÝ INŽINIER- KRESLIČ

Základná mzda od 800 € až nad 1.500 € netto
-ohodnotenie podľa obratu 

(finálna výška mzdy bude dohodnutá
na pohovore osobne).

Plat od 800 €/mes. (netto) na TPP
V prípade živnosti podľa dohody

+421 915 364 610 lea@rikostav.sk
8€ - 10€ / hod. na živnosť

POŽIADAVKY:
▶ ArchiCAD, AutoCAD -
     Mierne pokročilý
▶ Anglický jazyk -
     Stredne pokročilý
▶ Nemecký jazyk výhodou

ZAMESTNANECKÉ
VÝHODY, BENEFITY:
▶ Možnosť zdvíhania mzdy
     a pohyblivej zložky mzdy

ROZPOČTÁR

PÁLENIE LASEROM- KOV

Vodičský preukaz: B 
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INZERÁT,
PREDÁVA

0905 719 145
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Ponuka
práce

Príjmeme 
 skladníkov 

do automobil. výroby 

na TPP v Malom Šariši.  
Práca na 3 zmeny. 

Mzda 904 Eur + odmeny. 
Stravné lístky 4,50 Eur/

kus/deň.
e-mail: presov@mahax.sk

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

Asistentka predaja vo veľkoobchodnej prevádzke
s pracovnými odevami a obuvou v Ľuboticiach

Trvalý pracovný pomer, 
Nástupná mzda 800 EUR

• komunikácia so zákazníkom, obsluha zákazníka
• poskytovanie informácií o tovare, pomoc pri výbere tovaru a asistencia
• práca s pokladňou
• evidencia a riešenie objednávok
• súčinnosť pri výbere a nákupe tovaru

tel: 0905 526 241, e-mail: stomex@stomex.sk

WWW.STOMEX.SK

PRACOVNÁ PONUKA
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INZERÁT,
PREDÁVA

0905 719 145

»Kúpim Pionier,Stelu,-
Simson,Jawa90 aj die-
ly.0949505827

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

»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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných 
našich novinách, PO zameňte 
za skratku novín, ktorú náj-
dete na zadnej 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    
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PREPICHY
        POD CESTY

Predáva Hydinu
› 12-20 týždňové vysokoprodukčné nosičky
› Plemená Hysex, Moravia a Dominant farebný
› 1-ročné nosnice v znáške 
› Bojlerové kurčatá
› Morky 8-10 týždňové a viac Plemeno BIG - 6 širokoprsé
› Kurčatá bojlerové na ďalší chov 3 a viac týždňové
›› Husatá a perličky

Náš chov je pod stálym
veterinárnym dozorom
kde je zaručená kvalita
chovného materiálu

OBJEDNÁVKY:
0905 480 587
057/77 96 175
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1. marca 1953  
Josif Vissarionovič Stalin utrpel mozgovú porážku, na následky 
ktorej o štyri dni zomrel.

Výročia a udalosti

2. marca 2007  
výbuch delaboračného skladu v Novákoch po ktorom zostal na 
mieste delaboračnej haly 20-metrový kráter.

Výročia a udalosti

TIP na výlet

Zemplínska Šírava 

PARK Trebišov
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Plagát vytvorený pre koncert komor-
nej hudby „Rozárium hudby“ v Dol-
nej Krupej bol zaradený do výberu 
najlepších prihlásených plagátov na 
medzinárodnom bienále plagátu v 
poľskom Lubline. 

Zo štyroch tisícov prihlásených diel 
z celého sveta sa plagát od grafických 
dizajnérov Veroniky a Eduarda Barre-
ra dostal medzi 336 najlepších, ktoré 
boli následne prezentované na výstave. 
Témou koncertu komornej hudby „Ro-
zárium hudby“ bol príbeh lásky geniál-
neho skladateľa a krásnej grófky, ktorá 
žila v Kaštieli v Dolnej Krupej. Dolná 
Krupá je zároveň spojená s unikátnym 
rozáriom a tzv. Ružovou grófkou Chote-
kovou, ktorá ho založila. Plagát vizuálne 
zaujímavo prepojil obidve témy a zaujal 
tým odbornú porotu na International 
Poster Biennale Lublin 2021. „Pri tvorbe 
plagátu nás inšpiroval málo známy prí-
beh tohto miesta. Keďže Beethovenova 
prítomnosť v Dolnej Krupej nebola nikdy 
potvrdená, toto mystérium znázorňuje-
me jeho siluetou a gestom, ktorým nám 
Ludwig dáva najavo, aby sme neprezra-
dili jeho tajomstvo. Zároveň používame 

ruže odkazujúce nielen na rozárium, 
kde sa konal koncert, ale aj na roman-
tický príbeh spájajúci sa s kaštieľom. 
Výber plagátu reprezentujúci kultúrnu 
udalosť na Biennale v Lubline si vysoko 
ceníme, hlavne v časoch, kedy sa na sú-
ťažiach grafického dizajnu objavujú pla-
gáty, ktoré neboli vytvorené pre klienta 
a neboli reálne použité vo verejnom 
priestore,“ povedala spoluautorka pla-
gátu Veronika Barrera.  „Veľmi nás teší, 
že sa nám darí prepájať cestovný ruch 
v Trnavskom kraji s inými odvetviami 
a tým prezentovať jeho zaujímavosti a 
nepoznané príbehy,“ uviedla výkonná 
riaditeľka krajskej organizácie cestovné-
ho ruchu Trnavský kraj Agáta Mikulová. 

Plagát z Dolnej Krupej 
ocenili aj vo svete

» Katarína Čučková
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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