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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 (40.560 domácností)

Je utorok ráno. Znova sa zobúdza-
me s akýmsi zvláštnym pocitom, až 
strachom, aký bude ďalší deň. Aké 
hrozivé správy si opäť prečítame 
v novinách či pozrieme v televízii. 
Neistota. Tá nás momentálne ovláda 
najviac. Nikto dnes nevie, čo sa u na-
šich východných susedov, tak blízko 
nás, bude diať o hodinu, o dva dni,     
o týždeň...  

Jedno sa však v utorok ráno dozve-
dáme. Viac ako 350 zabitých ukrajin-
ských civilistov, z toho 14 detí. Viac ako 
1600 zranených, z toho 116  detí. Viac 
ako pol milióna Ukrajincov opustilo 
svoje domovy a stalo sa vojnovými ute-
čencami. 

Kladieme si otázku, prečo sa toto 
musí diať? Vďaka reportérom z celé-
ho sveta sa pozeráme na obraz vojny. 
Obraz niečoho, čo sme videli iba na 
historických záberoch. Obraz niečoho, 
o čom nám rozprávali naši starí rodi-
čia.  A dnes sa to deje opäť. Vladimír 
Putin vyslal ruské vojská na Ukrajinu.  
Hlavné mesto Kyjev, ako i mnohé ďalšie 
ukrajinské mestá sú pod paľbou. Puti-
nova armáda aj naďalej zasahuje nielen 
vojenské, ale aj civilné ciele. Zasiahli aj 
sirotinec či pôrodnicu neďaleko Ky-
jeva... Ľudia sa skrývajú v útrobách 

metra, v pivniciach či narýchlo vytvo-
rených krytoch. Zo dňa na deň žijú vo 
vojne. Prichádzajú o majetok, o životy, 
o nádej... 

 
Bezprecedentný, neospravedlni-

teľný a neprijateľný krok Ruska nie 
je ničím iným, ako barbarskou  a  proti-
právnou agresiou Ruskej federácie voči 
Ukrajine. Je potrebné nahlas povedať, 
že sa plne stotožňujeme s oficiálnym  
postojom Slovenskej republiky, Európ-
skej únie a NATO   a ostro odsudzujeme 
toto hrubé porušenie medzinárodného 
práva. Zároveň vyjadrujeme ukrajin-
skému národu plnú podporu a solida-
ritu. Skláňame sa pred Vami, Ukrajina, 
ako odhodlane, hrdinsky a obetavo 
bránite svoju vlasť! Skláňame sa pred 
prezidentom Ukrajiny Volodymyrom 
Zelenským, ktorý sa postavil do prvej 
vojnovej línie po boku svojich vojakov! 
A skláňame sa pred všetkými, ktorí bez 
váhania podávajú pomocnú ruku, aby 
zmiernili utrpenie a beznádej ukra-
jinského národa, ukrajinských žien                
a detí na hraniciach. Skláňame sa pred 
každým, kto podporuje ukrajinský ľud 
v zápase o slobodu  a nezávislosť.  Lebo 
absolútnou prioritou dnes musí byť ob-
novenie mieru.
» Vedenie vydavateľstva, 1. marca 2022

Skláňame sa pred Vašou 
obetavosťou, Ukrajina!
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O vojnovom konflikte na Ukrajine 
sa je s deťmi potrebné rozprávať, 
najhoršie je zostať ticho a nehovo-
riť o tom, čo sa deje, nič. Uviedla to 
psychologička Eva Smiková z Vý-
skumného ústavu detskej psycho-
lógie a patopsychológie v podcaste 
Nahlas o deťoch. 

Podotkla, že aj deti môžu cítiť pri 
pohľade na fotografie alebo videá s to-
uto témou rôzne emócie, ako je strach, 
zhrozenie, závisí to od ich veku.  

„Deti sú veľmi citlivé. Hoci my do-
spelí nemusíme nič hovoriť, dieťa veľmi 
intuitívne vycíti, že sa inak správame, 
viac telefonujeme, používame v rozho-
vore iné slová alebo že sme smutní, za-
mračení či nahnevaní,“ povedala psy-
chologička s tým, že vtedy si dieťa začne 
domýšľať a vo svojej fantázii dotvárať, 
že sa niečo deje. Podľa psychologičky 
je dôležité nájsť si aj v tejto uponáhľanej 
dobe priestor a čas na rozhovor o aktu-
álnej situácii. Nie je to dobré riešiť to za 
pochodu. Poznamenala, že tému možno 
otvoria i samotné deti, ak nie, môžu ju 
iniciovať rodičia. „Ak tému neotvoríme 
my, deti si budú odpovede hľadať inde 
alebo vo svojej fantázii. Je určite lepšie, 
ak veci vysvetlí mama alebo osoba, 

ktorá je dieťaťu blízka,“ povedala psy-
chologička. Pre rodičov je dobré vedieť, 
že v takýchto situáciách sa treba pýtať a 
pomenovať pocity. Dôležité podľa nej je 
aj nebagatelizovať problémy.  

U detí v predškolskom veku ale-
bo u detí v mladšom školskom veku je 
podľa Smikovej dobré uviesť konkrétnu 
situáciu z ich života na vysvetlenie, čo 
znamená napríklad konflikt. V prípade 
väčších detí, ktoré vnímajú súvislosti, 
si je dobré pozrieť mapu, kde je vojnový 
konflikt, vysvetliť, kde sú hranice. Pod-
ľa slov psychologičky hlavne chlapcom 
sa možno bude zdať zaujímavé hovoriť 
o zbraniach a vojenskej technike, čiže 
je potrebné sprostredkovať deťom infor-
mácie primerané ich veku, záujmom a 
tomu, na čo oni dajú podnet.

Dospelá osoba alebo rodič by mali 
zvážiť, koľko toho by malo dieťa vidieť a 
aj ako mu to podať a vysvetliť. „Možno 
si dieťa nezapamätá všetky informácie, 
ktoré mu povieme, ale určite si bude 
pamätať, čo pri nás cíti. Rodič mu má 
poskytovať istotu, oporu. Jasné, že ro-
dič môže hovoriť aj o svojich emóciách, 
ale musí ostať predovšetkým pre dieťa 
oporou,“ uzavrela psychologička Eva 
Smiková.

Rozprávajte sa s deťmi, aj o vojne!

» Zdroj: Internet

Vám ponúka komplexné ú tovné slu by  
 

– vedenie ú tovníctva a mzdovej agendy 
a personalistiky, spracovanie daní a da ových pri-

znaní pre fyzické a právnické osoby, neziskové
organizácie v oblasti vedenia jednoduchého

a podvojného ú tovníctva a ekonomické
poradenstvo.

Spolo nos  AB Tax s.r.o.
s prevádzkou 

v Bánovciach nad Bebravou 
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www.stahovanieblesk.sk

 

0903 432 588

Sťahovanie BLESK

Sťahovanie a preprava
tovaru!

Aj zahraničie
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SBS GUARDING s. r. o.
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»KÚPIM STARÝ TRAKTOR 
ZETOR 15,25,50,SKODA 30. 
0940100473
»KÚPIM STARÉ MOTORKY,-
DIELY,DOKLADY,MOPEDY,BA-
BETU,0940100473
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»KÚPIM STARÝ PIONIER JAWA 
MUSTANG ALEBO SIMSON AJ 
POKAZENÝ PLATÍM IHNEĎ 
0915215406

»KÚPIM HAKI LEŠENIE. 
0907715027
»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince.
Tel. 0905/767 777

»Rušíte kovoobrábaciu 
dielňu, sklad? Odkúpim 
nepoužité zásoby. 0951 624 
900

»SYMPATICKÁ 56 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP TO 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TO zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    
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V  stredu sme pôstom a  modlitbou 
začali prípravu na Veľkú noc. Kres-
ťania sa počas 40 dní usilujú o vnú-
torné obrátenie a  obnovu svojho 
života. Obracajú sa späť k  Bohu 
a snažia sa odstrániť svoje nedostat-
ky, ktoré stoja v ceste k Láske. 

Počas pôstu veriaci venujú viac 
času duchovnému životu (napríklad 
aj prostredníctvom www.postnykalen-
dar.sk). Pôst je tiež obdobím, kedy sa 
viac sústreďujeme na skutky lásky a 
milosrdenstva voči svojim blížnym. 

Nikto z  nás nečakal, že tento rok 
bude pôstne obdobie poznačené voj-
novým konfliktom. Pre milióny našich 
bratov a sestier na Ukrajine sú uplynulé 
dni plné utrpenia a bolesti. Pre stotisíc-
ky znamenali útek do neznáma. Milió-
ny rodín znášajú rozdelenie a  obavy 
o svojich mužov. Ženy, deti a starí, ktorí 
zostali, sa ukryli pred útokmi. 

Útechu im poskytujú práve du-
chovní. Nadácia ACN spolupracuje 
s vyše 6000 kňazmi, rehoľníkmi a  re-
hoľníčkami po celej Ukrajine. Pomáha-
jú svojim blížnym nielen duchovným 
sprevádzaním, ale najmä veľmi prak-
ticky. Boli pripravení vopred: prenajali 
prázdne budovy pre obyvateľov, ktorí 
museli utiecť z vojnových oblastí. Upra-
vili bezpečné zóny vo svojich vlastných 
budovách. Prešli kurzami prvej po-

moci. Zásobili sa potravinami, vodou 
a zdravotníckym materiálom. 

Od prvého dňa útokov sa tak tisíc-
ky Ukrajincov ukrývali v  suterénoch 
kostolov, kláštorov a  fár. Tu sa spolu 
modlili za ukončenie vojny. Kňazi 
a rehoľníci boli od začiatku odhodlaní 
ostať so svojimi veriacimi: „Zostaneme 
a pomôžeme ľuďom prekonať túto situ-
áciu,“ hovorí brat Vasiľ z  juhovýchod-
nej Ukrajiny. 

Pápež František nás už vopred po-
zýval k  intenzívnej modlitbe a  pôstu 
za mier vo svete. Nasledujme túto jeho 
výzvu: „Ježiš nás naučil, že na diabol-
skú nezmyselnosť násilia sa odpovedá 
Božími zbraňami: modlitbou a pôstom. 
Nech Kráľovná pokoja ochráni svet 
pred šialenstvom vojny.“

V pôste sme pozvaní konať skutky 
lásky voči svojim blížnym. Okamžitú 
a  cielenú pomoc pre Ukrajinu môžete 
poslať cez: www.acnslovensko.sk

Odpoveď na diabolskú 
nezmyselnosť vojny

» Pápežská nadácia ACN
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

PARTIZÁNSKE 
Kovošrot, Uherecká cesta

17. 3. 2022
od 11.10 - 11.20 hod.

Predaj 16 týždňových  kuričiek DOMINANT

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 719 135
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NOVOOPTIK a.s.

/Novooptik

www.novooptik.sk

Viac ako
2000 rámov v ponuke

už od
30 €Najväčší výber

v regióne   

Zaostrite
štýlovo!

Topoľčany, sv. Cyrila a sv. Metoda 6
tel.: 0917 708 750

Pon - Pia 8.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00

Bánovce n. Bebravou, Zafortňa 1
(vedľa Orange) tel.: 0917 708 750

Pon - Pia 8.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00

ZĽAVY
do

-30%
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od 1. 03. do 31. 03. 2022
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88-0020

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448●0902 606 436●0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

66-94

www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

Predaj a servis 
kanadských 

a amerických  víriviek 
po celom Slovensku

75-25
8
5_0

30
6
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37-14

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
47-001

87-0012

52-0002

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!


