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PRESOVSKO
SABINOVSKO

Č. 9 / 4. MAREC 2022 / 26. ROČNÍK

KRÁSA
PRÍRODNÉHO
KAMEŇA

ISPA Prešov, s.r.o.
Masarykova 22

(Bývalá Odeva), 080 01 Prešov
tel: 0905 953 839

predajnapo@kamenarstvoispa.sk

OBJEDNÁVKY MOŽNÉ REALIZOVAŤ AJ ONLINE ilustračné foto

Americké pomníky Pracovné dosky 
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Urnový pomník

NAJVÝHODNEJŠIE
CENY V REGIÓNE

PRIAMO OD VÝROBCU

NAJVÝHODNEJŠIE
CENY V REGIÓNE

PRIAMO OD VÝROBCU
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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
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VEĽKÝ ŠARIŠ 

0948 287 440

od 

DOVOZ 
ZDARMA
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Kúpim guľatinu
DUB, ORECH
a lesy nad 5 ha.

Dub 50cm+ 1.tr.  400€/m3

Orech 50cm+  150€/m3

stefan@pristas.sk
0905 805 184, 0915 546 527

Platbav hotovosti!

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

0951 922 156 obchod@antiquart.sk
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5. marca 1946  
britský Winston Churchill použil prvýkrát verejne frázu „železná 
opona“.

Výročia a udalosti
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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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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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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

Redakcia: Budovateľská 50 
PREŠOV

Sabinov

Prešov

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 (48.090 domácností)

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
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8PLATBA
v HOTOVOSTI0949 854 569

Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
 v Prešove

6. marca 2020    
na Slovensku sa prvý krát objavilo ocho-
renie COVID-19.

Výročia a udalosti
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VIZITKY
0905 719 145
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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
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aj s úradným overením

TAL, ANJ- konverzácia - rodený hovorca 

Realizujeme

a ponúkame

dovoz zdarma

STROJOVÉ
POTERY

0948 300 988

PIESOK
ŠTRK
KAMENIVO
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

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

P R E D A J 
BUKOVÉHO SYPANÉHO 
ŠTIEPANÉHO DREVA

1 pm sypaný  - 50 €
Predaj BRIKIET

0944 704 101 85
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Tepovanie, upratovanie

Strojom Karcher u vás doma, aj víkendy

Prenájom čistiacich rohoží
a parných čističov

tel: 0905 186 136
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PRENÁJOM
TEPOVAČOV

Brúsenie
parkiet
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SERIÓZNE A SPOĽAHLIVO

PRE SVOJICH
KLIENTOV HĽADÁME
DOMY, BYTY, POZEMKY
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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
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FORMALITY VYBAVÍME ZA VÁS

STAČÍ ZAVOLAŤ  PRÍDEME KEDYKOĽVEK

PENIAZE V HOTOVOSTI    IHNEĎ

sídlo Sabinov   0917 722 447
kalejatransport@gmail.com

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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info@topoknoslovakia.sk

Nájdete nás v novej
kancelárii a showroome:

KULL S.R.O. Kúpeľná 19

08501 Bardejov

0918 881 874
www.kull.sk

• OKNÁ DVERE

• GARÁŽOVÉ DVERE

• INTERIÉROVÉ DVERE

• ŽALÚZIE, ROLETY,
   SIETE

• PARAPETY

Rezervujte si objednávku v “STARÝCH CENÁCH” pred ďalším zdražovaním

Okná Vám vieme uskladniť a montovať neskôr - aj v jari

NOVOSTAVBY + REKONŠTRUKCIE

• plast, hliník
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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

10. marca 2012  
predčasné parlamentné voľby na Sloven-
sku.

11. marca 1985  
Michail Gorbačov sa stal sovietskym 
lídrom.

Výročia a udalosti

INZERÁT,
PREDÁVA

0905 719 145

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

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531
»Výkup parožia, TOP CENA! 
0944132200

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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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 13. 3. ´2022
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www.sergio.sk

Sergio s.r.o.
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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

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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TIP na výlet

ULIČ
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          Arcidiecézna charita Košice aktívne 
          pomáha v pomoci pre Ukrajinu
Vo svete utrpenia, ktoré vojna prináša, je našou odpoveďou solidarita a zmierenie. 
Vojna vyháňa z Ukrajiny tisíce ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko s vierou a nádejou, 
že im dobrí ľudia pomôžu.
V Arcidiecéznej charite Košice sa snažíme pomôcť s ubytovaním, potravinovou a ma-
teriálnou pomocou. Pomôžte nám v tom v rámci našich lokálnych charít.

Charitné možnosti pomoci
Od prvých dní sme aktívni na hraničných prechodoch Ubľa a Veľké Slemence, kde 
poskytuje prvý kontakt, usmerníme prichádzajúcich, snažíme sa pomôcť s občerstve-
ním, zabezpečením základných potrieb a dopravou.
V rámci dalších služieb zabezbečujeme pomoc utečencom poradenstvom, dočasným 
ubytovaním a sprevádzaním. V spolupráci s ďalšími organizáciami pripravujeme hu-
manitárne zbierky potravín a materialnej pomoci. 
Vzhľadom na potreby utečencov a kapacitné možnosti charity, prosíme všetkých, aby 
sa v prípade záujmu o usporiadanie zbierky poradili, čo akútne potrebujeme.Všetky 
zberné miesta a potreby nájdete na www.charita-ke.sk
Ideálnou možnosťou pomoci je aj jarná zbierka na charitu, ktorá sa pravidelne koná 
vo všetkých kostoloch 1. pôstnu nedeľu. Výťažok zo zbierky poputuje aj na podporu 
rodín ohrozených vojnou. Podporte charitné dielo v pravidelnej zbierke na charitu: 
darom v kostole, vkladom na účet IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002 (variabilný 
symbol: 667) alebo poštovým poukazom. Viac na www.charita-ke.sk.

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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Zdôraznil to poradca predsedu vlá-
dy SR pre cezhraničnú spoluprácu 
Eduard Buraš. Apeluje, aby sa ľu-
dia, ktorí chcú pomôcť, obracali na 
koordinačné centrá, nechodili k 
hraniciam a nesnažili sa prejsť na 
ukrajinskú stranu.

Podľa jeho slov aj dôsledkom toho 
dochádza k blokovaniu priestoru. Pri 
prechode na Ukrajinu s humanitárnou 
pomocou je potrebné disponovať via-
cerými dokumentmi, problematické je 
tiež dostať sa opäť na slovenskú stranu, 
a to okrem iného aj pre množstvo ľudí. 
„Je super, že každý chce pomôcť, ale 
musí to byť nejakým spôsobom koordi-
nované,“ povedal s tým, že dobrá vôľa 
môže spôsobiť aj chaos. Pripomenul, že 
vláda SR oficiálne zriadila koordinačné 
miesta, kde sa možno informovať.

Aj na slovenskej strane hranice je 
podľa neho pomoc vítaná, ale ak sa ne-
dostane na ukrajinskú stranu, nebude 
cielená. Prvý kamión odovzdali v noci 
na nedeľu (27. 2.) v Užhorode, odkiaľ sa 
pomoc distribuuje ďalej. „Je to najbliž-
šia vstupná brána, ďalej sa nedostane-
me. Cesty sú zničené a je to nebezpeč-
né,“ dodal.

V spolupráci s košickou mestskou 
časťou (MČ) Staré Mesto vytvorili v bu-
dove miestneho úradu aj informačné 
kontaktné miesto SOS Ukrajina, ktorá 

zbiera informácie o ponuke ubytova-
nia pre ukrajinských utečencov, ako 
aj humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. 
„Zmyslom projektu je hlavne okrem 
klasickej materiálnej pomoci nakon-
taktovať ponúkajúcich ubytovanie s 
tými, ktorí to potrebujú, spojiť týchto 
ľudí,“ povedal starosta Igor Petrovčik.

Čo sa týka materiálnej pomoci, 
najžiadanejšie sú potraviny, lieky, 
deky, zdravotnícky materiál, vody, ces-
toviny, mlieko a hygienické potreby pre 
ženy aj deti.

Záujemcovia, ktorí chcú pomôcť, 
môžu volať aj na telefónne číslo +421-
907-621-283, alebo písať na emailovú 
adresu sosukrajina2022@gmail.com.

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu 
musí byť koordinovaná

» red
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ŠPECIÁLNA
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

Konflikt na Ukrajine zameral po-
zornosť na deti a žiakov. Kiež by sa 
im venovala pozornosť častejšie a 
s rovnakou intenzitou aj pri iných 
problémoch spoločnosti. Lebo ako-
koľvek si chceme nahovoriť, že deti 
sú len deťmi a nemajú sa starať do 
sveta dospelých, vnímajú tak ako 
my, zasahuje ich dianie v štáte, 
máva ich citmi a názormi. Preto tre-
ba pri komunikácii s nimi brať na 
ohľad to, že intenzívne reflektujú 
súčasnú realitu. 

V súvislosti s vojnou dostávame 
pokyny o tom, ako s deťmi komuniko-
vať. Mnohé z nich sú užitočné a citlivé 
k osobnosti dieťa či dospievajúceho 
človeka. Pri všetkých zložitých témach 
však treba myslieť aj na to, že nie každé 
dieťa chce o zle komunikovať. Veď o voj-
ne počúvajú a čítajú denne, najmä na 
nete. Je pravdepodobné, že sa rodiča či 
učiteľa na to spýtajú. To je ideálny stav: 
dieťa chce komunikovať! Ale násilne 
im vnucovať túto tému nie je tou pra-
vou cestou, ktorú chceme dosiahnuť. 
Isto, závažné aspekty rôznych udalostí 
treba otvárať. Vtedy aspoň vystihnime 
vhodný čas na rozhovor. Aby sa teraz 
nestalo, že na každej vyučovacej hodi-
ne sa bude hovoriť o vojne. Môže to byť 
kontraproduktívne. Najlepšou cestou 
komunikácie je prirodzenosť.

Veľmi dôležité je nepodsúvať de-
ťom ideológiu alebo nenávisť pri komu-

nikácii o vojne. Sám som už zachytil 
nenávistné prejavy detí voči bežným 
Rusom. Nie je dobré ani vulgárne re-
flektovať akúkoľvek tému. V budúc-
nosti by sa mohlo stať, že všetko, čo sa 
im nepáči, budú hodnotiť vulgárne, s 
nenávisťou či ideológiou až propagan-
dou. A dobre vieme, že práve takéto vi-
denie spôsobuje konflikty, ale aj vojny. 
Obzvlášť apelujem na učiteľov, ktorí by 
mali témy spoločnosti rozoberať objek-
tívne, nezaujato a s odstupom. Úlohou 
učiteľov nie je podsúvať jedno videnie. 
To plazí odjakživa. Práve tak, ako nee-
xistuje len jeden pohľad v rámci fungo-
vania spoločnosti. 

Ťažké témy treba komunikovať ro-
zumne, pokojne a dostatočne konkrét-
ne. Treba sa pozrieť aj na príčiny a dô-
sledky konfliktov. Strašenie detí vojnou 
nie je správna cesta, no jej riziká majú 
poznať. Možno to prepojiť aj s tým, ako 
sa správať počas vojny, ako sa robie-
valo na branných cvičeniach. Všetko 
toto treba rozvíjať prirodzene, keď na 
žiakoch vidíme potrebu komunikovať.         

Aj keď sa to zdá nevhodné, neza-
búdajme na humor a veselé aktivity. 
Deti čelia veľkému útoku na psychiku, 
čo môže mať ťažké následky, keďže sú 
stále vo vývine. Aj preto potrebujú ne-
jaký ostrov pokoja, radosti a útočisko, 
čo by sme im práve my mali poskytnúť. 
Aby nehľadali svoj „ventil“ inde a inak.    

Vojna a deti, žiaci  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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Najväčšia a najúspešnejšia talentová 
šou sa vracia! Československo má 
talent v roku, kedy TV JOJ oslavuje 
svoje  20. výročie, prichádza 
s pokračovaním. 

Deväť ročníkov tvrdej práce, veľkého množstva 
talentov a hviezdnych porotcov, deväť víťazov, 
ktorí vzišli z kastingov pred porotou a neskôr sa 
prebojovali až do veľkého finále. To všetko opäť 
čaká na všetkých, ktorí veria, že by svet mal 
spoznať ich talent. Vďaka šou Česko Sloven-
sko má talent sa totiž budú môcť televíznym 
divákom ukázať ďalší talentovaní súťažiaci. 

Talent očami hviezdnych porotcov
Neodmysliteľnou súčasťou poroty je od začiat-
kou šou je určite producent Jaro Slávik a ako 
sám priznal, má pocit, akoby sa Talent na slo-
venskom trhu spúšťal len nedávno. 
„Veď to je akoby to bolo včera. Spomínam si, 
keď mi režisér Jeffo Minařík dal prvý raz ponuku 
účinkovať v porote Talentu bol to šok a kým som 
sa z toho šoku spamätal, zrazu sme nakrúcali 
už deviate sériu. Bola to ponuka, nad ktorou sa 
rozhodne neváha. A musím povedať, že mi táto 
pracovná skúsenosť dala veľa: pracoval som 
z TOP ľuďmi so zábavného priemyslu na Sloven-
sku a v Čechách – Lucie Bílá, Ján Kraus, Leoš 
Mareš, Jakub Prachař, Pyco, Jeffo Minařík, Di-
ana Mórová, Marta Jandová, Martin Dejdar.. To 
sú ľudia, ku ktorým sa bežne nedostanete ako 
fanúšik. Ja som nekonečný fanúšik všetkých 
týchto ľudí. Bolo to ako sa zobudiť uprostred 
rozprávky, ktorú som chcel, aby mi mama čítala 
a ja som sa v nej ocitol. Zrazu tam hrám jednu z 
hlavných postáv,“ dodal s úsmevom.
Herečka Diana Mórová je súčasťou šou Česko 
Slovensko má talent už od piatej série. V roku 
2015 zasadla do porotcovského kresla ako 
štvrtý „kat“ a výkony súťažiacich hodnotí až 

dodnes. Ako však sama priznala, v začiatkoch 
mala z tejto práce veľké obavy. „Keď ma prvý-
krát zavolali, pýtala som sa, či tam vôbec patrím. 
Doteraz mám všelijaké kritiky, ale potom som si 
povedala, že už to ani netreba čítať. Nemôžete 
byť stále milý, to je nudné,“ myslí si Mórová, kto-
rá hejty na margo jej porotcovania nerieši. Berie 
to ako súčasť svojej profesie. „Stále hovorím, že 
to je moja práca. V Talente musíte byť viac otvo-
renejší,“ vysvetlila.
Hoci si mnohí vo svojich obývačkach myslia, 
že ohodnotiť výkony na pódiu je malina, opak 
je pravdou. Porotcovia totiž musia myslieť na 
niekoľko vecí. „Po toľkých ročníkoch som sa na-
učila ako ľudí hodnotiť. Nie je to ľahké a ja mám 
tiež trému a  zodpovednosť, keď vynášam nad 

niekým súd. Ono to vyzerá, že sa stále smejem, 
ale v hlave mi beží veľa myšlienok - aby som 
povedala tomu účinkujúcemu buď niečo vtipné, 
alebo, keď to musí byť kritika, ako ho neuraziť, “ 
zhodnotila Diana.
 Navyše, ako žena v porote to má ešte o čosi 
zložitejšie než jej mužskí kolegovia. „My ženy 
musíme prísť o tri hodiny skôr do práce, aby 
sme boli krásne. To chlapi nemajú. Oni sa 
proste oblečú a idú.,“ povedala so smiechom. 
Nuž, a aký je Dianin recept na úspech? „Ľubica 
Čekovská mi raz povedala: Naša práca je o tom, 
že musíme stále na sebe pracovať,“ dodala.

Ukážte sa!
Prihlásiť sa do súťaže môžu vždy záujemcovia 
akejkoľvek národnosti a bez obmedzenia veku. 
Vítané sú talenty doslova od výmyslu sveta – 
nielen umelecké, športové ci kúzelnícke, ale 
aj originálne a nevídané predstavenia, ktoré 
upútajú a zabavia publikum. Vybraných účast-
níkov show čaká vždy dlhá cesta od vystúpení v 
štúdiu pred porotou, cez postupové kolo Veľký 
tresk až po boj v semifinále a vo veľkom finále, 
z ktorého si víťaz odnesie hodnotné výhry.
Už v týchto dňoch sa spúšťa “lov” na tých naj-
nadanejších a najšikovnejších ľudí sa začne už 
naozaj čoskoro. Známy kastingový víkend sa 
blíži.
Keďže ide o jubilejný 10. ročník šou Česko 
Slovensko má talent, pripravili sme si pre vás 
niekoľko noviniek. Jednou z nich je aj to, že 
kastingový víkend bude tento rok rozdelený 
do dvoch fáz. To preto, aby sa naň mohol prísť 
ukázať naozaj každý. 
Prvá fáza sa uskutoční už budúci víkend, a to 5. 
a 6. marca vo viacerých slovenských a českých 
mestách. Druhá fáza sa bude realizovať na pre-
lome marca a apríla, taktiež v rôznych kútoch 
našich dvoch krajín. Nezabudnite, že stále sa 
do Talentu môžete prihlásiť aj ONLINE!
csmatalent.sk

Československo má talent je späť:

Kastingy vo vašom 
regióne už tento víkend

Termín predcastingov: 5. – 6.3.2022 
 Sobota: 5. 3. 2022 
09.00 – 12.00 Poprad, 
Dom Kultúry, Štefánikova 99/72 
16.00 – 19.00 Košice, 
Congress hotel Centrum, Južná trieda 2A 
 Nedeľa: 6.3. 2022 
09.00 – 12.00 Prešov, 
Evanjelická spojená škola, 
Námestie legionárov 3 
16.00 – 19.00 Stará Ľubovňa, 
Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5
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INZERÁT,
PREDÁVA

0905 719 145
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EMPORIO_inzercia_207x137mm_krivky.indd   1 15/02/2022   13:41

Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12

sk
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BYTOV     DOMOV
KANCELÁRIÍ

83
-0

05
6

62
-0
00

5

PREPICHY
        POD CESTY
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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

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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CHCETE MAŤ VLASTNÝ SKLENÍK?

PEVNÉ POLYKARBONÁTOVÉ SKLENÍKY
VYPESTOVAŤ VLASTNÉ?

DORUČENiE ZADARMO + MOŽNOSŤ MONTÁŽE
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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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Ponuka
práce

Prijmeme 
 operátorov/ky 

výroby 
na TPP - dlhodobo v NR, 
Doprava na pohovor v NR a 
ubytovanie je zabezpečené 

ZDARMA!
Práca v sede na 3 zmeny PON - PIA.
Základná mzda 646€ /brutto + 

odmeny a príplatky do 
výšky 104€. Príplatok za prácu

v noci 3 €/hod.  

e-mail: presov@mahax.sk
Pre viac info: 0948 732 714

Mahax Slovakia, s.r.o.
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom

Lúčka
Najnižšie podanie: 49 800,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 05.04.2022 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Salónik číslo 71, na 1. poschodí, 
Odborný dom kultúry spol. s.r.o. 
Prešov, Námestie mieru č. 1, 080 
01 Prešov.
Dražobná zábezpeka: 
10 000,00 EUR

Predmet dražby:  rodinný dom súpisné č. 20 v obci Lúčka. Predmetom 
dražby sú tiež pozemky parcelné č. 165/1, parcelné č. 166/1, parcelné č. 
166/2 o celkovej výmere 645 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 
313, k.ú. Lúčka (Sabinov).

Kontakt: 0903 404 713
drazby@heypay.sk, www.heypay.sk

Základné priestorové pravidlo

pre umiestňovanie loga

od okolitých elementov

vychádza vždy z výšky

prvého písmena H.

Do tohto priestoru okolo loga

nič neumiestňujte.

1x
 H

1x
 H

1x H1x H
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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!!!
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

Predaj a servis 
kanadských 

a amerických  víriviek 
po celom Slovensku
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Prijmeme na dlhodobú spoluprácu

DO NEMECKA 2500 - 3000€

2500 - 3000€

ELEKTRIKÁROV A POMOCNÝCH ELEKTRIKÁROV

Hľadáme VODÁROV/KURENÁROV na prácu
do NEMECKA (inštalatér)

Hľadáme pokrývačov plochých striech
na prácu do NEMECKA /izolatér

Ponuka práce pre rôzne pozície
STAVBÁR

Nástup ihneď

+421 944 016 775 85
_0
0
20
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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!!!
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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!
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