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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 26 000 domácností

Robme svet lepším!

AKCIOVÉ CENY

Toto leto je akési hlučné. A nielen na me nájsť sami seba. Nájsť svoje ja, svoju
kúpaliskách, to napokon k letu patrí občiansku hrdosť a statočnosť každého
z nás. Najskôr sa osloboďme sami v
a je to tak správne.
sebe od propagandy, masového, kažVšade okolo nás však počuť aj večne dodenného a všadeprítomného šírenia
vyrušujúcich krikľúňov, ich bezobsaž- lží, od nenávisti voči nepoznanému a
né výkriky, hádky, ich nenávisť voči ne- cudziemu, ako aj od závisti čohokoľvek
poznanému a hlavne – inému. Vidíme komukoľvek.
zo všetkých strán a mocenských pozíJediné, čoho sa obávajú mocní,
cií ich arogantné tváre s blazeovaným dočasne mocní, je vnútorná sloboda
úsmevom (pre neznalých tohto dosť každého z nás. Sloboda je ich nočnou
nepoužívaného slova – blazeovaný je morou. Slobodné myslenie, slobodné
ten človek, ktorého nič neteší, nezau- vyjadrovanie a slobodné rozhodovanie
jíma, ktorý pociťuje nudu, je presýtený sa. Dokonca – absolútne nepredstaviteľdostatkom, znudený z neho a neraz aj ná pre mnohých našich samozvaných
zhýralý – veď aj hárem už u nás mož- „prvých medzi prvými“ je predstava, že
no legálne a najmä „so cťou a uzna- by ľudia aj slobodne konali.
ním“ mať). Majú desiatky žien a detí
Viem, je leto, dovolenky, hry. Zaroa vykrikujú o rodine, majú nepoctivo biť si na chlieb príde zas až po ňom. Ale
nahrabané majetky a kážu o poctivej čo tak využiť ten voľný čas aj na premýšpráci, topia sa v bohatstve a občanov ľanie? Politici sa od septembra chystajú
presviedčajú o potrebe skromnosti. na predvolebné kampane.
Médiá ich majú v mimoriadnej obľube, Teda na to, ako nás a čím
veď bez týchto „hercov“ by sa nepreda- zas oblafnúť. Je teda čas
li. Nebola by šou.
už teraz túto schému troUrobme tento náš malý, päť a chu vylepšiť. Nikto iný ako
pol miliónový slovenský svet lepším! my to za nás nespraví.
Netreba na to veľa. Ani revolúcie, ani
S pozdravom –
státisícové demonštrácie, zas v záujme užitočné trávenie
niekoho v pozadí, presne tak, ako to dovoleniek
bolo pred tridsiatimi rokmi. Potrebuje» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Kúpeľňový nábytok a keramika
Vizualizácie kúpeľní
Podlahové kúrenie
Obklady a dlažby
Tepelné čerpadlá
ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY
Solárne systémy
a ČERPADLÁ
Ohrievače vody
Plynové kotle
V ponuke aj náhradné diely na čerpadlá Radiátory
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Cenové ponuky ZDARMA
07-0037

ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

150

0905 746 124
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07-0060
07-0106

3,50 €/m

predajňa cukrárskych potrieb Patisserie,
Veľkobláhovská 5233,
(oproti Bille), Dunajská Streda

škridla výpredaj
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tel.: 0903 782 895, 0918 709 051

0915 846 824

STRECHYNA KĽÚČ

94-0091-1

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Kék Duna áruház 2. emeletén a lift mellett. Dunajská Streda

info:

07-0092

és Amerikai kölcsönt 10.000 € tól 50.000 € -ig.

07-0012 a 99

BAZÉNOK KÉSZITÉSE KULCSRA KÉSZEN IS

0903 296 372

0902 501 802

predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

 Projekt a výroba bazénov
 Čistenie a údržba bazénov
 Izolácia plochých striech
 Kúrenie, voda, plyn servis, inštalácia
e-mail: info@ntpool.sk
nagytiborr5@gmail.com
 Stavebné práce
tel.:

banki kamatra, enyhébb elbírálással.
( 400 € -tól 10.000 € - ig),

Najlepší výber KOTLOV

REALIZÁCIA BAZÉNOV

www.ntpool.sk
facebook: ntpool sro

Új kölcsönt kínálok,

MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!
07-0085

www.autanasvadbu.sk, tel.:0903 419 310

MŰFOGSOR KÉSZITÉS
5 MUNKANAP ALATT
REÁLIS ÁRON

www.facebook.com/patisseriekaramel/

!
már 80 €-tól, különleges alkalmakra
už od 80 € na rôzne príležitosti!

Tlač jedlých obrázkov
na počkanie.

Rolls Royce, Lincoln, Mercedes

Otváracia doba:
Po - Pia: 06:30 - 18:00
Sobota: 07:00 - 12:00

07-0107

Naša nová adresa:
Dunajská Streda, Hlavná ul. 1538/31
tel./fax: 031/558 52 35
mobil: 0905 833 461
e-mail: bugar@bugar-tzb.sk
www.bugarsro.sk
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA
Marian Vörös

0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (26.000 domácností)
Každý týždeň: Mestá. :
Dunajská Streda, Šamorín, Veľký
Meder, Gabčíkovo
Obce-mestá (každý párny týždeň):
Vrakúň, Jahodná, Veľké Dvorníky,
Povoda, Kutníky, Dolný Štál, Čilizská Radvaň, Baloň, Okoč, Jurová,
Trstená na Ostrove, Baka, Topoľníky, Dun. Klátov, Kostolné Kračany,
Amádeho kračany, Kynceľové Kračany, Moravské Kračany, Pinkeové
Kračany, Šipošové Kračany,
Kráľovičové Kračany, Etreho Kračany, Lesné Kračany, Lúč na Ostrove
(Malá, Veľká), Malé Dvorníky, Medveďov, Ohrady, Trhová Hradská
Obce-mestá (každý nepárny týždeň):
Holice, Horná Potôň, Orechová
Potôň, Zlaté Klasy, Štvrtok na
Ostrove, Kvetoslavov, Báč, Rohovce,
Trnávka, Macov, Michal na Ostrove,
Lehnice, Horný Bar, Vydrany, Veľké
Bláhovo, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Orechová Potôň, Štvrtok na
Ostrove, Veľká Paka
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

volal, nikto nenapísal mail, nikto neposlal správu - a oni si len tak vymysleli blud. Po druhé - minulý rok sme
prepustili ľuďom zo „Za slušné Slovensko“ tri piatky na prvé protesty po smrti Jána a Martiny. Stačil jeden telefonát,
pustili sme, bez akejkoľvek náhrady.
Po tretie - „Za slušné Slovensko“ už
dávno nie je občianska nezávislá organizácia - lebo počas protestov umožnili
vystupovať len jediným politikom, z
tých správnych strán - z PS/SPOLU a od
Kiskovým Za ľudí. Po štvrté - roky minulé sme organizovali rovnako oslavy
Novembra a akosi nikto nemal záujem
nám pomôcť - len teraz, pred voľbami,
zrazu už my právo nemáme, lebo vraj
po novom len ľudia zo „Za slušné Slovensko“ môžu rozhodovať, kto môže
robiť oslavy Novembra.
Je mi to ľúto. Nečakal som tak arogantné a povýšenecké správanie od
ľudí, ktorí vraj bojujú za slušnosť. Natrvdo klamať v dôležidôlež
e itej veci, nie je vôbec
slušné, ale podlé.
odlé.
Nežná revolúcia
úcia
aj Námestie SNP
patrí všetkým
m ľuďom, bez ohľadu
hľadu
na to, koho volili
lili či
nevolili. A takú
ú oslavu spravíme.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

0911 288 900

07-0098

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Zrejme ste postrehli - ako sa na
mňa opäť spustila
nenávistná lavína. Buchli si skoro
všetci liberálni novinári, noví spasitelia z nových
politických strán a najmä ľudia zo „Za
slušné Slovensko“. Čo sa stalo? Podľa
nich som si dovolil arogantnú nehoráznosť. Dovolil som si totiž - presne podľa
zákona - 6 mesiacov vopred - zarezervovať námestie SNP na 17. novembra
tohto roku. A to som vraj nemal.
Týždeň som to nechal tak. Nečítal
som žiadne články, na nič som nereagoval. Čakal som, naivne, že si uvedomia, ako veľmi sa mýlia. Nestalo sa,
miesto toho len naďalej perverzne útočili - najmä z týždenníka Týždeň a zo
„slušného Slovenska“. Tak som zvolal
tlačovku na námestí SNP a povedal si
svoje. Natvrdo pravdu do očí, bez príkras.
Povedal som, že je veľmi neslušné, ak ľudia, ktorí si hovoria „Za slušné Slovensko“ bezbožne klamú. Títo
ľudia totiž po tom, ako sa dozvedeli, že
17. novembra na námestí SNP budeme
organizovať spomienku my, zaslali do
médií stanovisko, že „Matovič arogantne odmieta vydať námestie SNP skutočným osobnostiam Novembra 89“ ...
a nestačil som sa čudovať.
Aká je pravda? Po prvé - nikto neza-

Volumetrická diéta
Volumetrická diéta má 6. miesto v poradí najlepších diét a 2. miesto medzi
redukčnými.
Je menej známa u nás, o to viac je
vyhľadávaná hollywoodskymi celebritami. Vypracovala ju univerzitná profesorka Barbara Rolls. Je to krátkodobá
diéta, pri ktorej rýchlo dosiahnete cieľ.
Jej podstata je v objeme potravín.
Pocit sýtosti je dosiahnutý pri naplnení žalúdka objemom s nízkou energetickou hodnotou. Medzi potravinami
sa vyberajú tie, ktoré majú väčší podiel
vody v rovnakom množstve – zelenina
a ovocie a súčasne aj málo kalórií a dostatok bielkovín - napríklad biele mäso.
Jedlá a potraviny s vysokým podielom
vody sú polievky 80-95 percent, ovocie
a zelenina 80 – 95 percent, jogurty 75 percent, cestoviny 65 percent - tu je dobré ich
pripravovať „al dente“, aby boli cítiť pri
kúsaní a neboli príliš mäkké. V skladbe
stravy chýbajú tučné výrobky – tučné
mäso a syry, cukor, výrobky z cukru,
sladké a energetické nápoje. Vhodné sú
všetky druhy melónov, ananás, citrusové
plody a biele mäso, paradajky, uhorky,
cukiny a nízkotučné mliečne výrobky.
Potraviny sú rozdelené do štyroch
kategórií podľa energetickej hodnoty:
1. s veľmi nízkou – tieto možno jesť
kedykoľvek a v akomkoľvek množstve,
do dosiahnutia pocitu sýtosti: ovocie
a zelenina s nízkym obsahom škrobov,
nízkotučné mlieko a polievkový vývar

2. s nízkou - ovocie a zelenina s obsahom škrobov, celozrnné obilniny a cereálie, nízkotučné mäso
3. so strednou – mäso, syry, hranolky, polevy na šaláty, chlieb, praclíky,
zmrzlina a koláče
4. s vysokou – čipsy, cukríky, maslo,
olej, koláče
Základ stravy sú potraviny z prvej
a druhej kategórie. Čím viac ich bude,
tým bude efekt výraznejší.
Výhodou diéty je , že obsahuje veľa
vitamínov, vlákniny, dostatočne hydratuje, ale vzhľadom na to, že je nízkoenergetická, je určená na krátkodobé
použitie, niekedy na „schudnutie do
plaviek alebo šiat“.
Príklad dennej stravy:
Raňajky: sladký alebo slaný variant
- nízkotučný jogurt s ananásom alebo
nízkotučný jogurt s uhorkou a bylinkami, prípadne aj s cesnakom
Desiata: melón
Obed: grilovaná alebo
bo na pare robená
ryba so zeleným šalátom
om
Olovrant: uhorka a paradajka
Večera: pestrý šalát
alát
s vajíčkom alebo nízkozkotučným syrom

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom
Okoč

Najnižšie podanie: 23 220,00 EUR
Termín konania dražby:
dňa 22.08.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby:
Veľký Salónik na prízemí Hotela DREAM,
Kapitulská 12, 917 01 Trnava, okres
Trnava, Trnavský kraj.
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom
so súp. č. 553, postavený na parc. č. 1001, vedľajšia stavba so súp. č. 1463,
postavená na parc. č. 1002. Pozemky parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape ako parc. č. 1001, parc. č. 1002, parc. č. 1003 o celkovej
výmere 1 665 m2, spoluvlastnícky podiel v 1/1. Predmet dražby je evidovaný
na LV č. 493, k.ú. Opatovský Sokolec.
Kontakt: 02/32202721, 0911 833 869, bela@platitsaoplati.sk,
www.platitsaoplati.sk
52-0005-111

Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA
dunajskostredsko@regionpress.sk

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, OBKLADY, ZATEPLENIE,
maľovanie, zamurovanie krbu,
záhony na kvety a veľa iného.

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

LETÁKY
16-0233

Redakcia:

Oslavy 30. výročia Novembra

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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0907 779 019
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE
0915 896 536

KONTAKT: 0918 012 888

Komárno, Štúrovo,
Želiezovce - od júla

Kancelárie:

0918 012 882
Preprava v Gabčíkove 1,50€.
Mimo mesta 0,80€ za km.
V noci od 22:00 do 06:00 a počas štátnych
sviatkov jednorázový príplatok 1€.

03 BYTY / predaj

Tel.: 0905 955 554

»Kúpim 1-izb.byt v DS hotovosť 0907452556

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908

532 682

Príklad:
RP DS 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

PÍLA PADÁŇ
FŰRÉSZTELEP
- hranoly
- dosky
- tatranský proﬁl
- krbové drevo
- strešné laty
- piliny

Akčná ponuka so zľavou vo výške 10 %
na všetky výrobky z prírodného kameňa.

07-0003-1

Ponuka platí do 31.07.2019,
alebo do vypredania zásob.
www.eurokamennobe.sk

Andics Eugen, Padáň 33
mobil: 0905 784 672

»CHCEM SA ZOZNÁMIŤ S FANÚŠIČKAMI MAĎARSKÉHO SPEVÁKA ZAMBO JIMMYHO. LEN SMS.
ĎAKUJEM. 0907524913

0907 887 056
Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

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

Gymnázium Á.Vámbéryho s VJM Dunajská Streda má zámer prenechať
do prenájmu nebytové priestory.
Podrobnejšie: www.vagdsz.edupage.org

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM
Vyberte si najvýhodnejšie poistenie
Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

e-mail: Leporis@nextra.sk
BJOÏ

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

garancia platu 1000 €/mes.
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na bazén či jazierko? Bezplatne prevezmem zeminu
v obci Vrakúň, prípadne viem
poradiť aj doporučiť. Tel.
0905 578 188
»Medencét vagy tavat tervez kiásni? A Vrakúň faluban
ingyenesen átvesze a foldet-talajt, tudok segítenni is.
Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem zeminu, aj miešanú zo štrkom
v obci Vrakúň. Tel. 0905 578
188
»Eladó bordó ülőgarnitúra megkímélt állapitban
és rustikál előszoba fal,
0908724614

16 ZOZNAMKA

BEZ DEMONTÁŽE
Pre dôchodcov špeciálna zľava

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

Materiál - prvotriedna kvalita

12 DEŤOM

»Chystáte sa vykopať miesto

Obnova strechy v najlepšej cene

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera DS medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

59-0042

Mimoriadna akčná ponuka pre dôchodcov
so zľavou 15 % na všetky náhrobné kamene.

09 DOMÁCNOSŤ

Chcete si
podať
inzerát?

11 HOBBY A ŠPORT

75-06-3

07 REALITY / iné

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

e EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
b
o
558/19, 929 01 Dunajská Streda
n Kračanská cesta 558

07-0002-1

04 BYTY
/ prenájom
70M2
trojizbový
moderný
byt s 100 m2 nádvorím
na prenájom v Trsticiach.
0915754658

muanyag hordok cefrenek
T: 0907213765
»Kúpim
ľudové
kroje
0902708047Kúpim
starú pištol-pušku, ZP mám,
0902449970

07-0011

stave ale aj nepojazdnú za
rozumnú cenu, prípadne
aj nový motor do babe
210 za rozumnú cenu. Tel.:
0907 779 019
»Kúpim Škodu Fábiu, alebo
Octaviu aj combi s clímou,
maximálne 90.000 km len
v dobrom stave. Tel.: 0905
578 188
»Predám let. pneu s zel.
diskom na wgolf5, 195/65/
R15 dva rok použité, 40-e/
ks. T 0918738150
»CZ 175 JAWA 90 250 350
PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/ Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

09 DOMÁCNOSŤ
»Elado katlan 60l fazekkal,

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim babeu v dobrom

Jazdite s nami bezpečne, ekologicky
a s nulovými emisiami.

07-0074

01 AUTO-MOTO / predaj

Občianska
riadková
inzercia

Volajte -Hívjon

ELEKTROTAXI - GABČÍKOVO
ABČÍKO
ÍKO
KO
OVO
VO

07-0103

Občianska
riadková
inzercia

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Dodržiavajte pitný režim, aj keď necítite smäd

Ako zvládnuť horúčavy bez zdravotných
rizík
Letné horúčavy a extrémne vysoké
teploty nás vedia poriadne potrápiť. Spôsobiť môžu prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie, či
už ide o zvýšenie telesnej teploty,
malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy,
závraty, nevoľnosť, či zvracanie.
Prinášame preto užitočné rady ako
všetky nástrahy letných dní lepšie
zvládnuť ako aj základné pravidlá
prevencie proti následkom horúčav.
Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. V horúčavách
obmedzte nápoje s obsahom cukru,
chinínu, kávu i alkohol. Ideálna je obyčajná voda. Pite pravidelne, v menších
dávkach, nie ľadové, skôr vlažné nápoje. Potreba pitia rastie nielen v závislosti
od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej
aktivity a zdravotného stavu. Vodu pite
aj vtedy, keď smäd necítite.

Deťom doprajte čistú vodu

Pre deti je na uhasenie smädu najlepšia čistá pitná voda, môžete ju striedať
s neperlivými minerálnymi vodami a
nesladenými ovocnými či bylinkovými
čajmi. Množstvo vody, ktoré detský organizmus potrebuje, závisí aj od veku a
hmotnosti. U novorodenca sa pohybuje
od 60 do 100 ml na kilogram hmotnosti, u batoľaťa 120 ml/kg, u dieťaťa v
predškolskom veku je to 100 ml/kg, v
školskom veku 70 ml/kg, neskôr sa odporúča za 24 hodín vypiť cca 50 ml na
kilogram hmotnosti. Najmä u detí dbajte na to, aby pili pred, počas i po fyzickej
námahe.

Piť by ste mali čistú vodu doplnenú o nápoje obsahujúce aj minerálne látky.
tekutín - by si mali rovnomerne rozložiť
počas celého dňa. Najvhodnejšia je čistá pitná voda, pri výbere minerálnych
vôd venujte zvýšenú pozornosť obsahu
sodíka. Starší ľudia veľmi často trpia
na vysoký krvný tlak a obsah sodíka
vo vode by im mohol stav zhoršiť. Vo
vyššom veku je dôležitý aj príjem vitamínov, ktoré môže senior dostať priamo
v nápoji. Mimoriadne vhodné sú nesladené ovocné šťavy alebo džúsy bez chemických prísad, ktoré je dobré zriediť
vodou.

hlavy, povrchným a zrýchleným dýchaním, rýchlym pulzom a nevoľnosťou.
Rodičia by mali pravidelne kontrolovať,
či majú deti pokrývku hlavy, kvalitné
slnečné okuliare a natierať im pokožku
ochranným krémom s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu. Deti
mladšie ako jeden rok by sa vôbec nemali vystavovať slnečnému žiareniu.

Zvoľte vhodné oblečenie

Letné oblečenie by malo byť ľahké,
vzdušné, voľnejšieho strihu, skôr svetlých farieb. Syntetické materiály nie sú
vhodné, pretože neumožňujú odparoSeniori doplňte aj vitamíny
Chráňte si hlavu
vanie potu. Pozor na zvýšenú fyzickú
Mimoriadne dôležité je dodržiavanie vhodnou pokrývkou
pitného režimu pre seniorov. Ich orgaPri pobyte vonku počas horúčav ne- námahu – robievajte si častejšie prenizmus obsahuje menej tekutín, orgány podceňte riziko úpalu. Vzniká intenzív- stávky v tieni a v čase medzi 11 až 15 hopracujú pomalšie a nedokážu vylučovať nym priamym slnečným žiarením na ne- dinou sa na slnku vôbec nezdržiavajte.
tekutiny spoločne s odpadovými látka- chránenú hlavu a zátylok. Prejavuje sa
mi. Dennú dávku - približne 1,5 až 2 litre zvýšenou telesnou teplotou, bolesťami Ochlaďte sa zdravo

s klimatizáciou

S klimatizáciou zaobchádzajte opatrne, aby priniesla osoh, nie poškodenie zdravia. Nastavte ju tak, aby rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím
nebol vyšší ako 5 maximálne 7 stupňov Celzia, to platí v interiéri aj v aute.
foto autor kaboompics pixabay

Znášať horúčavy pomáha klimatizácia, dôležité však je, aby bola správne
nastavená a udržiavaná v čistote. Udržiavanie konštantnej teploty v interiéri bez ohľadu na vonkajšiu, môže uškodiť
najmä deťom a seniorom. Nevhodne nastavená klimatizácia spôsobuje bolesti
hlavy, hrdla, prechladnutie, oslabenie
imunity i celkovo organizmu, angínové
bolesti, pocit upchatého nosa, bolesti dutín, chrbtice, či svalov. Ak máte
chladný prúd vzduchu nasmerovaný
do tváre, vysušuje vám kožu, oči a prispieva k opakovaným zápalom očí, uší,
prínosových dutín, aj k bolestiam zubov
a trojklaného nervu. Rovnako si treba
uvedomiť, že pri prechode z chladného do horúceho prostredia môže prísť
k takzvanému teplotnému šoku, ktorý
dokáže celkovo oslabiť organizmus.
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foto autor congerdesign pixabay
Klimatizáciu si nastavte tak, aby rozdiel
teplôt medzi vonkajším a vnútorným
prostredím nebol vyšší ako 5 maximálne 7 stupňov Celzia. Klimatizačnú
jednotku, filtre a vzduchové prieduchy
udržujte v čistote, inak sa môžu stať
zdrojom plesní a baktérií. Celý klimatizačný systém si dajte raz ročne skontrolovať v servise. Súčasťou bežnej údržby
je aj pravidelná dezinfekcia výparníka
klimatizačnej jednotky.

Klimatizácia v aute

Pamätajte na to, že nesprávne používaná klimatizácia môže uškodiť a
spôsobiť zdravotné problémy aj v aute.
Najmä pri dlhších cestách môže mať
veľmi negatívny vplyv najmä na alergikov. Prúdením vzduchu z ventilácie sa
totiž rozhýbu čiastočky prachu s rôznymi druhmi baktérií. Okrem ochorení
dýchacích ciest, bolestí hlavy, alebo
prechladnutia chrbtice môžete pri nesprávnom používaní klimatizácie v aute
dostať zápal stredného ucha, spojiviek a
iných ochorení očí a uší. Dobré je preto
klimatizáciu v aute pustiť na 10 až 15 minút za hodinu a prúd chladného vzduchu smerovať tak, aby nefúkal priamo
na posádku - najlepšie je viesť ho na
čelné sklo, prípadne k nohám. Rovnako aj v aute platí ideálny rozdiel teploty
vonku a vnútri 5 až 7 stupňov Celzia, dodržte ho aj v najväčších horúčavách. Ak
z auta často vystupujete a nastupujete,
rozdiel teplôt by mal byť ešte nižší. Pri
používaní klimatizácie v aute sa okolo
výparníka kondenzuje voda obsiahnutá
vo vzduchu na jadre výparníka, odkiaľ
sa odvádza pod vozidlo. Okolo výparníka je neustále vlhké prostredie, čo je
výborná živná pôda pre rôzne plesne,
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ktorých spóry sa nachádzajú vo vzdu- hriatie organizmu. Za účelom prevencie
chu a často nepríjemne zapáchajú. Zlik- porúch zdravia v súvislosti so zvýšenou
vidujete ich antibakteriálnym sprejom. záťažou teplom počas letného obdobia
odporúča Úrad verejného zdravotníctva SR zabezpečiť na pracoviskách tieto
Kúpte sa bezpečne
Ak sa chystáte k vode, majte na pa- preventívne opatrenia:
mäti, že najbezpečnejšie je kúpať sa na
oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách Pitný režim v práci
a na vodných plochách, ktorých kvaliDostupnosť a dostatok pitnej vody na
tu monitorujú orgány verejného zdra- mieste výkonu práce pre zamestnancov
votníctva. Pred návštevou kúpalísk s je samozrejmosťou, pričom zamestnápovolenou prevádzkou sa informujte o vateľ musí pitnú vodu zabezpečiť na
ich aktuálnom stave. Aktuálne výsled- vlastné náklady. Okrem toho odporúky kontrol uverejňuje úrad verejného čame konzumáciu dostatočného množzdravotníctva počas letnej kúpacej se- stva vhodných nápojov, ktoré majú
zóny pravidelne na internetovej stránke občerstvujúce vlastnosti a slúžia na dowww.uvzsr.sk
plnenie tekutín, solí a ďalších látok straNezabúdajte tiež, že kúpanie a pobyt tených nadmerným potením. Prostredna kúpaliskách je ideálny pre zdravé níctvom pitného režimu sa odporúča
osoby - nevstupujte do bazéna ak máte doplniť najmenej 70 % vody stratenej za
infekčné ochorenie. Pred každým vstu- pracovnú zmenu nadmerným potením
pom do bazéna sa osprchujte a prejdite a dýchaním. Nápoje musia byť zdravotbrodiskom, rovnako aj po každom kú- ne neškodné, majú mať vhodné chuťové
paní sa čo najskôr dôkladne osprchujte vlastnosti a teplotu. Majú obsahovať čo
a prezlečte do suchého oblečenia. Ne- najmenej cukru (do 6 %), pretože sladvstupujte do vody, ktorá pôsobí odpu- ké nápoje zvyšujú pocit smädu. Nápoje
divo, či už ide o farbu, zakalenie alebo nemajú obsahovať ani malé množstvo
zápach. Nevstupujte do zelenej vody s alkoholu, pretože alkohol zvyšuje mepremnoženými riasami, sinicami a na- tabolizmus a tým aj produkciu tepla v
hromadeným odpadom, nekúpte sa ani organizme. Teplotu nápojov odporúčavo vodách, kde sa zhromažďuje vodné me v rozmedzí 12 až 15 °C. Za vhodné sa
vtáctvo a v okolí ktorých sú uhynuté považujú napríklad stolové minerálne
vtáky a zvieratá. Nekúpte sa v bazéno- vody s obsahom Na+ do 100 mg/l, byvej vode ak páchne po moči alebo výraz- linkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy.
ne po chlóre, ak sú na stenách bazéna Finančne uhrádzať tieto občerstvujúce
slizovité povlaky a steny a dno bazéna nápoje nie je povinnosťou zamestnávasú poškodené. Rešpektujte označenia o teľa. Pitný režim na pracovisku s nadzákaze kúpania sa a upozornenia v oko- mernou záťažou teplom, výber vhodlí vodnej plochy a pokyny prevádzkova- ných nápojov, ich primeranú teplotu a
teľov vodných kúpalísk.
množstvo zamestnávateľ konzultuje s
lekárom pracovnej zdravotnej služby.
V odôvodnených prípadoch, ktoré sú
Ako si poradiť
stanovené vyhláškou MZ SR č. 99/2016
s horúčavami na pracovisku
Extrémne vysoké teploty sa nám ne- Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravyhýbajú ani v práci a predstavujú pre via pred záťažou teplom a chladom pri
náš organizmus veľkú záťaž. Tá potom práci, má zamestnávateľ poskytovať namôže viesť k poklesu výkonnosti, zvý- vyše aj nápoje, prostredníctvom ktorých
šenej únavnosti a môže spôsobiť až pre- sa dopĺňajú aj minerálne látky stratené

Nezabudnite chrániť seba a deti vhodnou pokrývkou hlavy.
foto autor Victoria Borodinova pixabay
potením. Minerálne nápoje zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ktorý
dlhodobo vykonáva prácu zaradenú do
triedy 1b až 4, ak sú splnené podmienky
pre skrátenie času práce podľa § 4 ods.
2 alebo ak zamestnanec vykonáva dlhodobú prácu na vonkajšom pracovisku
počas mimoriadne teplých dní. V prípade poskytovania minerálnych nápojov
sa odporúča podávanie stredne mineralizovaných vôd (500 až 1 500 mg/l),
pričom minerálna voda by mala tvoriť
polovicu odporúčanej dávky tekutín;
druhú polovicu odporúčanej dávky by
mala dopĺňať pitná voda.

Pracovný odev

Vhodný pracovný odev má byť jednovrstvový, podľa možnosti svetlej farby a z prírodných materiálov, pretože
syntetické materiály neumožňujú odparovanie potu.

Úprava režimu práce
a ďalšie opatrenia

V prípade potreby by sa mali umožniť
zamestnancom prestávky v práci, aby
sa mohli ochladiť osprchovaním alebo

umytím pokožky chladnou vodou. Na
vnútornom pracovisku, na ktorom je v
dôsledku záťaže teplom z technologických dôvodov prekračovaná prípustná
operatívna teplota, a na iných pracoviskách za mimoriadne teplých dní sa čas
práce upraví tak, aby bol dodržaný najmä dlhodobo a krátkodobo únosný čas
práce. Ochranné a preventívne opatrenia však zamestnávateľ musí vykonávať
aj vtedy, ak teploty ešte nedosahujú hodnoty oprávňujúce k stanoveniu režimu
dlhodobo a krátkodobo únosného času
práce, ale na pracovisku už prekračujú
prípustnú operatívnu teplotu. Súčasná
legislatíva jednoznačne nestanovuje
teplotnú hranicu, kedy zamestnávateľ
musí vykonávať jednotlivé opatrenia
na ochranu zdravia zamestnancov. Vo
všeobecnosti však platí, že ak na pracovisku, na ktorom sa vykonáva dlhodobá
práca, nemožno zabezpečiť optimálne
alebo aspoň prípustné mikroklimatické
podmienky, zamestnávateľ musí vykonať ochranné a preventívne opatrenia
zamerané na ochranu zamestnancov
pred poškodením zdravia v dôsledku
nadmernej horúčavy, pričom ide napríklad o úpravu času práce, posun začiatku pracovnej zmeny, rotácia/striedanie
zamestnancov, zaraďovanie prestávok,
pitný režim, klimatizácia/nútené vetranie a podobne.

Tienenie, vetranie a klimatizácia

Na pracovisku je potrebné zabrániť
insolácii, to znamená prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo
svetlíky, tienením, napríklad žalúziami
alebo roletami. Ak nie je na pracovisku klimatizácia, je potrebné zabezpečiť
zvýšenie pohybu vzduchu vetraním.
Pri používaní ventilátorov je potrebné
umiestniť a nasmerovať ich tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu priamemu
ochladzovaniu povrchu tela zamestnancov. Aj keď klimatizácia sa už dnes stáva
bežnou súčasťou mnohých pracovísk,
najmä v novších budovách, je potrebné
ju využívať primerane a to tak, aby rozdiel medzi vnútorným a vonkajším prostredím bol 5°C, maximálne 7 °C.
Informácie poskytol: Odbor preventívneho pracovného lekárstva ÚVZ SR a
Odbor hygieny životného prostredia,
Odbor hygieny detí a mládeže,
Referát komunikačný ÚVZ SR
Majte na pamäti, že najbezpečnejšie je kúpať sa na oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách. foto autor Free-Photos pixabay
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Dvojstranu pripravila Renáta Kopáčová
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Spíte dobre?
my áno...
výe predražené
už50žpirae dprn
0 OBjedncÁhvok
umelé matrace
vyrobené z ropy

zľava 20%
499 €

399 ,S0d0ph€
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OBJEDNÁVAJTE NA:
A: 0905 60
601 198 / WWW.LEVANDULKA.SK
Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom

Bavlna

Levanduľa

je dokonalo priedušje známa pre
ný materiál a tvorí ideálnu kombiná- svoje relaxačné a upokojujúce vlastciu s vlnou. Mäkká, silná a príjemná nosti. Vaša myseľ sa upokojí a zana dotyk.
spávanie bude rýchle ako u dieťaťa.
Levanduľa takisto pôsobí proti
moľom a roztočom.
pochádza zo stromu kaučukovník.
Zárukou najvyššej kvality je certi- PVC - aj ked 85% slovákov spí na
fikát 100% prírodného kaučuku.
penových matracoch z PVC,
Kaučuk je najlepšou alternatívou
umelých pen alebo molitánu. Na
rozdiel od pružín nevytvára rušivý
šum, neuchováva statickú elektrinu Ani na seba si neoblečieme tričko z
a lepšie pruží. Spolu s ortopédmi umeliny, radšej z bavlny, prečo posme vytvorili jednu tuhosť ideálnu tom spať na umeline..
pre každého.

Prírodný kaučuk

my
PVC nepoužívame.

Skúšobná doba 30 dnVámí domov)

Doprava zadarmo (kuriérom až ku

$ŀ6ORY£NRYWU£SLDEROHVWLFKUEWLFHDQLHMHVSRNRMQ¿FKVNYDOLWRX
VS£QNX Na základe vyjadrení lekárov je jednou
]KODYQ¿FKSU¯ÏLQVSDQLHQDXPHO¿FKPDWUDFRFK
1LHMH Q£KRGD ŀH  6ORY£NRY VS¯ QD XPHO¿FK
PDWUDFRFK]39&SHQ\

0\ VPH SUH 9£V Y\YLQXOL ULHģHQLH Y
SRGREH SU¯URGQ«KR PDWUDFD ]R 
EDYOQ\OHYDQGXO\DNDXÏXNXNWRU¿9£P
]PLHUQL SUREO«P\ V FKUEWLFRX D UD]DQWQH ]OHSģ¯
VS£QRN
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Prázdniny aj s Máriou

Výživné na dieťa
Medzi členmi rodiny vznikajú
manželstvom, rodičovstvom a príbuzenstvom vzťahy, ktorých úlohou je navzájom si pomáhať.
V rámci týchto vzťahov majú členovia povinnosť poskytovať výživu ostatným členom, t. j. majú vyživovaciu
povinnosť. Najčastejšie spomínanou
vyživovacou povinnosťou je vyživovacia povinnosť rodičov k deťom. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov
k deťom je ich zákonná povinnosť,
ktorá vzniká narodením dieťaťa a trvá
do času, kým dieťa nie je schopné
samé sa živiť. Vyživovacou povinnosťou je zabezpečovanie a úhrada všetkých osobných potrieb dieťaťa. Dieťa
má nárok na rovnakú životnú úroveň
akú majú obaja jeho rodičia, a to nie
len v prípade, keď obaja žijú spolu s
dieťaťom, ale aj ak spolu nežijú v spoločnej domácnosti. V danom prípade
súd prihliada pri určení výživného na
skutočnosť, s ktorým rodičom dieťa
žije v spoločnej domácnosti, pretože
aj naturálne plnenie sa zohľadňuje a
je postavené na rovnakú úroveň ako
plnenie v peniazoch.
Vyživovacia povinnosť k deťom
vzniká priamo zo zákona, ale výšku
výživného je možné dohodou rodičov
alebo súdnym rozhodnutím upraviť.
Dohoda medzi rodičmi o výške výživného podlieha schváleniu súdom,
inak je nevykonateľná. Pri určovaní

rozsahu výživného sa zásadne vychádza zo schopností, možností a majetkových pomerov oboch rodičov
a odôvodnených potrieb dieťaťa. Tieto
potreby dieťaťa je nutné posudzovať
z niekoľkých hľadísk.
Medzi tieto hľadiská sa zaraďuje
najmä vek dieťaťa (potreby dieťaťa
rastú s jeho vekom), formy jeho prípravy na budúce povolanie a stupeň
vzdelania (s čím súvisí právo dieťaťa
na vzdelanie), hľadisko zdravotného
stavu dieťaťa (s tým súvisí potreba
zabezpečiť dieťaťu zdravý vývin), a či
má dieťa možnosť získať svoj vlastný
príjem z pracovnej – brigádnickej činnosti. Každý z rodičov si plní svoju
povinnosť samostatne podľa svojich
možností, schopností a majetkových
pomerov. Vyživovacia povinnosť
k dieťaťu trvá do času, kedy dieťa je
schopné sa samo živiť. Vekové rozhranie nie je určené. Nadobudnutie plnoletosti je v prípade výživného bezpredmetné. Hranicou je spôsobilosť
dieťaťa uhrádzať svoje odôvodnené
potreby.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Priznám sa, že mám slabosť na
prázdninové výlety a dovolenky
s mojou rodinou. Vážiť si toto bohatstvo a investovať do zážitkov srdca ma
naučili už v detstve moji rodičia. Treba
ale poznamenať, že to nie je o luxuse
destinácií, ale predovšetkým o spoločne strávenom čase v kruhu láskyplnej
rodiny.
Všetko prežité si uchovávame
v spomienkach. Mne ako otcovi veriacej rodiny zostávajú špeciálne v pamäti
duchovné zážitky spojené s návštevou miest, viažúcich sa k Panne Márii. Najmä po tom, ako bol nášmu najstaršiemu dieťaťu, synovi Marekovi (26.
júla oslavujúcemu dvadsať rokov), diagnostikovaný autizmus. Až prijatie tohto
ťažšieho kríža znamenalo v živote mňa
i mojej manželky prehĺbenie viery. Viera
spolu s láskou a nádejou nám a postupne aj našim dvom ďalším deťom, Marekovým sestrám, pomáha niesť rodinný
kríž. Pomáha nám prekonávať utrpenie.
A práve za dar viery a ochranu nezabúdame ďakovať Panne Márii, Pomocnici
kresťanov, Tešiteľke trpiacich.
Takmer každý rok sa preto prvý júlový
víkend z úcty k Márii vyberáme s manželkou na Mariánsku horu do Levoče,
kde na polnočnej svätej omši zo soboty
na nedeľu nielen za všetko Márii ďakujeme, ale najmä ju prosíme o ďalšiu silu,
ochranu a lásku. Pred dvomi rokmi sme
sa v rámci dovolenky v Chorvátsku vybrali s deťmi aj do Medžugoria. Nikdy

v živote nezabudnem na okamih, keď sa
na vrchu, na ktorom sa v roku 1981 Panna Mária prvýkrát zjavila šiestim mladým ľuďom, presne pri kríži kde stála pri
zjavení Majko hodil s plačom manželke
do náručia a vzlykajúc jej opakoval do
ucha: „Mamička, ja som to nechcel.“
Tieto prázdniny sa už o pár dní tešíme,
verím, že nám Najvyšší v našich plánoch pomôže, na návštevu tureckého Selçuku. Tu v maličkom tajuplnom
domčeku žila podľa legendy Panna Mária a odtiaľto bola vzatá do neba.
Svätý František Saleský povedal:
„Nik sa nedostal k svätosti bez toho,
že by neprešiel cestou utrpenia. Nech
je vám to v utrpení veľkou potechou.“
Trpela, a to veľmi, aj Panna Mária. Ale
nikdy sa neprestala modliť. Zostaňme jej
verní aj my.
Modlitba za trpiacich kresťanov
je spolu s informáciou a akciou jedným z troch pilierov činnosti pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej
Cirkvi. Zverme Panne Márii osobitným
spôsobom trpiacu Cirkev po celom svete a prosme ju o pokoj vo svete. Nech aj
naše malé obety sú pre nás cestou svätosti a spoluúčasti na spáse sveta. Viac
sa o nadácii ACN, aktuálnych projektoch
a možnostiach ich podpory dozviete na:
www.acn-slovensko.org
Prajem všetkým pokojný a požehnaný druhý polčas prázdnin!

» Jozef Bednár

ACN Slovensko

Motivácia učiteľov po slovensky

Marian Vörös
voros@regionpress.sk
0907 779 019

V krajinách s úspešným školstvom
dávno prišli na to, že vzdelávanie sa
začína i končí učiteľom. Nielen jeho
kvalitou z hľadiska pedagogiky a
odbornosti, ale aj jeho osobnosťou,
suverenitou, slobodou v metodike,
motiváciou a dostatkom prostriedkov na vyučovanie.
Práve tieto atribúty sú dôležité na
skutočnú motiváciu absolventov učiteľstva, aby si učenie nevyberali ako
poslednú možnosť. A aby sme neboli
odkázaní na nekvalitných učiteľov,
ktorých je pre dlhodobú devastáciu
školstva tiež dosť.
Slovenské orgány však namiesto
dôkladnej personalistiky pedagogického stavu robia skôr opak, čím odrádzajú aj učiteľov, ktorí zatiaľ držia školstvo
ako barly. Požadujú od nás skokové
zmeny rovné zázraku, no riešenie výberu a odmeňovania učiteľov sa realizuje symbolickými nárastmi platov,
mysliac si, že sa mladí masovo pohrnú
do vyučovania.
Niekedy mám pocit, že sa tu
schválne systematicky ničí a demotivuje súčasný i ten budúci učiteľský stav.
Učitelia sa vykresľujú ako pedofili a iní
kriminálnici a ministerstvo to potvrdí
odobrením zákona o lustrovaní minulosti učiteľa ako jediného z povolaní
pracujúcimi s deťmi. Učitelia sú zúfalí
zo stavu školstva, ktorý si odnášajú aj
žiaci, no keby chceli vyvinúť politickú
zmenu, už budú prenasledovaní štá-
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tom, keďže ich zviazal novelou zákona
na politickú objednávku. Ak chceme
dobrého riaditeľa, musíme sa vnucovať
zriaďovateľovi a tancovať podľa jeho
hudby. Ak by sme chceli inovovať učenie a viesť hodiny inak, potrebujeme
k tomu nekonečné byrokratické povolenia alebo riskujeme perzekúcie od
inšpekcie. Ak chceme pomôcť deťom
s individuálnym vzdelávaním alebo
poruchami učenia, prídu kontroly, čo
povedia, ako zle to robíme. Ak sa spraví
protest, tak sa nám z ministerstva vysmejú, že nás bolo iba pár nespokojencov a vôbec sa neberie do úvahy téma
protestu. Kto by v takomto stave chcel
riskovať za jeden z najmenších učiteľských platov vydať sa dráhou učiteľa,
na ktorého sa doslova poľuje a predháňa sa, kto mu a ako sťaží situáciu. Len
aby nevzpriečil štandardom.
Toto sa zákonite odráža na strachu učiteľa byť iným, ale najmä na jeho
sebaúcte. Stráca sa akákoľvek snaha
robiť veci inak napriek tomu, že to 21.
storočie vyžaduje. Niekedy si myslím,
že je zámer držať inteligenciu v takomto stave. Inak by sa rýchlo odhalilo, kto
stojí za degradáciou školstva a vôbec
za degradáciou vzdelávania. Tam by
sme však prirodzenú inteligenciu podopretú skúsenosťou hľadať nemohli.
Výsledkom toho bude politikou zničená a spoločensky ľahostajná generácia.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava
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Týždeň yi
lan
v Tureckej Akou
n
te
le
aj s
a all-inclusive

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

tery

zimné záhrady
 látky od 35 €

 látky od 149 €

 látky od 98 €

-33%
ZAVY ADO 30

Movýhry 300 €
63-0121

Ku kadej objednávke darek
Mo lát   rokom

www.balkona.eu
0948 787 777

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

899 €
599 €

94-0125

rámové
bezrámové

HĽADÁM
pracovníkov na

MURÁRSKE
PRÁCE
(murovanie, sadrové omietky...).

85-0005

www.kameno.sk

Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343, e-mail: kamenoprodukt@gmail.com

tel./fax:
tel.
/ff 031/55 986 89, mobil: 0905 387 343,
e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby
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07-0104

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

131190319

23. rokov na trhu

0944 113 140

0918 493 960

Bezkonkurenčné ceny!

AKCIA -25% do 31. júla

Kontakt:

85_0498

Dlhodobá práca v Bratislave
(byty, polyfunkčné domy,
rezidencie...).
Práca na úkol, turnusová práca.
Ubytovanie viem zabezpečiť
ZDARMA.

