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KOMÁRŇANSKO
Týždenne do 15 000 domácností

Je mi ľúto, nesmierne ľúto mladého
človeka, podľa priateľov správneho
chlapca a smútim s nimi i s jeho rodinnými blízkymi. Tak isto si želám
uzdravenie zranených. A spravodlivý
trest pre strelca. Ale, slnovrat tento rok

OPATROVATEĽKY

Komárno, Štúrovo,
Želiezovce - od júla

0915 896 536

HĽADÁME

Ak sa teda radšej ako do minulosti pozrieme do budúcnosti – čaká nás
Deň slovanských vierozvestcov Cyrila
a Metoda. Piaty júl je štátnym sviatkom aj v Českej republike. Pod názvom
Deň slovanskej písomnosti a kultúry
ho poznajú v mnohých krajinách. A ak
ho vnímame aj z tejto stránky, určite to
nie je iba sviatok veriacich či kresťanov. Dvojica C+M tak či onak ovplyvnila aj to, že dnes môžeme hovoriť o našej
kultúre a kultúrnosti. Aj keď často viac
so smútkom, skepsou, ako s hrdosťou.
Ale na tom svätci vinu nenesú. To spôsobili iní a a najmä samozvaní „svätí“ našich čias. Možno práve v rámci
kultúrnosti, v jej mene a v zmysle jej
zachovania by nám nadchádzajúci veľký sviatok
mal vnuknúť silu povedať týmto svojvoľne „nanebovzatým“ dosť. Ale
to už sviatočne neznie,
najvyšší čas zaželať
pokojný a skrátený
pracovný týždeň.

Kancelárie:

A ZDRAVOTNÉ SESTRY

 so znalosťou nemeckého
jazyka do Rakúska
(Viedeň a okolie)
 800 – 1100 € za 2 týždne
 stravu, ubytovanie a
dopravu hradí rakúska rodina
PLUS možnosť poberať
rodinné prídavky z Rakúska
(200 € na 1 dieťa)

INFO: 0903 412 252
Po – Pia: 8.00 – 16.00
www.agenturapolly.sk

STRECHYNA KĽÚČ
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škridla výpredaj

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Cenové ponuky ZDARMA

  

LEN ZA 7,30 €

www.strecha.ws

! 

PLECHOVÉ GARÁŽE
voliery pre psov

od 1 €

0905 20 70 59
www.kupdodomu.sk

  

Práca 07.06.19
v Rakúsku
HĽADÁME
ŠIKOVNÝCH ROBOTNÍKOV
NA RÔZNE POZÍCIE
(zámočník, inštalatér, tesár)
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Mahax Slovakia, s.r.o.

45-0008
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76-0069

   

59-0196

PREJDITE
KU SKYLINKU!

ARRI s.r.o.

0905 746 124

INZERCIA

0907 779 018

75-06-3

Tentoraz sa na slnovrat u nás
umieralo. Na zábave. To je veľmi
zvláštna súvislosť – musieť umrieť na
zábave. Len preto, že niekto s veľkými komplexmi nosieva so sebou tajne
a bez povolenia malú zbraň. Sebavedomí muži ju nepotrebujú, chráni ich
ich česť a zmysel pre spravodlivosť.
Slabosi sa ňou oháňajú čoraz častejšie.
Lebo ich život riadia iné ako základné ľudské hodnoty. Ale – asi je v tom
naozaj nejaký symbol - počas letného
slnovratu vraj bývali extrémne aktívni
práve démoni a bosorky.

na Slovensku zostane v pamäti zlý. Medzitým už bola aj Jánska noc, dúfam,
že krajšia, veselšia.

Volajte -Hívjon

76-0076

Je za nami. Leto so smutným začiatkom. Pritom to bol kedysi pradávno
sviatok, sprevádzaný tými najbujarejšími oslavami. A zrodom nového života. Za starých čias sa veľa detí rodilo
práve deväť mesiacov po slnovrate.
Dieťa, počaté v tento deň, malo veľmi
vysokú pravdepodobnosť, že prežije,
keďže sa narodilo už do jari.

AGENTÚRA
ky
POLLY Nové Zám

59-0042

Smutný slnovrat

07-0012 a 80

Najčítanejšie regionálne noviny

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 779 018

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

15:12

hľadá poskytovateľov
odborných prehliadok plynových
kotlov u zákazníkov SPP

Bližšie informácie získate
na www.spp.sk v časti Upozornenie
alebo telefonicky na +421 2 62 62 42 56
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Kolárovo

Komárno

Diétu DASH zostavili lekári a vedci z
amerického Národného ústavu pre
srdce, pľúca a krv, čo je jeden z Národných ústavov zdravia patriacich pod
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb USA.
Osem rokov vyhrávala rebríček diét,
uznaných odborníkmi. Skratka DASH z
anglického Dietary Approaches to Stop
Hypertension, znamená vo voľnom preklade „diétne odporúčania na zastavenie
vysokého krvného tlaku“. Ale prax ukázala, že efekt je oveľa pestrejší a znižuje
krvný tlak, riziko srdcového zlyhávania,
hladinu cholesterolu, výskyt srdcového infarktu a mozgovej porážky, výskyt
cukrovky a zlepšuje jej kompenzáciu,
progresiu obličkových ochorení a ýskyt
obličkových kameňov, výskyt depresií a
hmotnosť.
Práve zníženie hmotnosti o 5 - 15
kilogramov spravilo diétu tak populárnu. Základom DASH diéty je konzumovať potraviny, ktoré zasýtia bez toho,
aby vám dodávali nadbytočnú energiu.
Dôležitý je dostatočný príjem bielkovín,
staviť na „zdravé tuky“ a potraviny s prirodzene nízkym výskytom soli. V praxi
to znamená dostatok zeleniny, ovocia a
celozrnných výrobkov, nízkotukové potraviny, ryby, hydina, strukoviny, orechy,
rastlinný olej, obmedzenie vysokotukových potravín – mastné mäsá a výrobky
z nich, plnotučné mliečne výrobky, kokosový a palmový olej, denne dostatok bielkovín - ryby, hydina, tvaroh, obmedzenie

nápojov obsahujúcich cukor a sladkostí.
Dôležité je sledovať počet porcií za
deň, ktoré sa skladajú z presne stanovených zložiek a nevynechávať porcie.
Okrem pravidelnosti v jedení, samozrejmosťou je dostatok spánku, aspoň 7 hodín denne, dostatok tekutín a vyhýbanie
sa nadmernému prijímaniu kofeínu. Diéta má tri fázy:
Prvá fáza trvá dva týždne a je zameraná na zníženie príjmu sacharidov. Organizmus sa tak naštartuje k rýchlejšiemu
spaľovaniu. V tejto fáze sú vylúčené cukry, aj tie v ovocí, obilniny. Príjem bielkovín je zvýšený. Okrem regulácie krvného
tlaku, dochádza k zníženiu hmotnosti a
aj psychicky je pozorovať prísun energie.
Druhá fáza trvá dva mesiace a je už
voľnejšia na prísun sacharidov, vrátane
ovocia a výrobkov z celozrnnej múky.
Sladkosti, sladké pečivo a biely cukor je
naďalej obmedzený. Okrem úbytku kilogramov, poklesu krvného tlaku, laboratórne vidieť zlepšenie hladiny krvného
cukru a cholesterolu.
Tretia fáza vlastne predstavuje zdravý životný štýl. Je predpokladom, že výsledky z
predchádzajúcich fáz a
novovytvorené
stravovacie návyky vyústia do
zdravého životného štýlu.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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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

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

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeo
becných zákonných povinností.

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

OZVITE SA NÁM

Východné Slovensko

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

Jarmila Kyselicová
kyselicova@regionpress.sk

0907 779 018
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INFOLINKA: 0800 611 211
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Modlitba je nenahraditeľná

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
» Predám 3i tehlový byt s
garážou a pivnicou na Liptove. Cena 55-tis. Rk nevolať. 0918314503

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
» 54r hľadá priateľku
0917049831
» 54r. muž hľadá ženu
0917049831

Všetko sa dá niečím nahradiť. Len
modlitba sa nedá nahradiť ničím.
Hoci modlitba nie je všetkým, všetko
bez modlitby je ničím.
Modlitba je to najväčšie, najdôležitejšie a najsilnejšie, čoho je človek schopný. Je to prvé prikázanie. A zároveň prvé
povolanie človeka: stáť v modlitbe pred
Bohom, klaňať sa mu. Ako stvorenia
sme vyšli z Božieho srdca, preto aj naše
srdce túži po Bohu, aby prebývalo v
Ňom. Tak ako nás dýchanie udržuje pri
živote, tak modlitba napĺňa našu dušu
Božím životom. Bez modlitby človek
vnútorne zomrie.
Ako však docieliť, aby sa tak inštinktívne, ako dýchame, aj modlitba stala
tou najprirodzenejšou pohnútkou nášho
srdca? Začnime ako apoštoli prosbou:
„Pane, nauč nás modliť sa“ (Lk 11,
1). Pre modlitbu sa musíme vždy nanovo rozhodnúť, otvoriť svoje srdce Bohu.
Modlitba mení človeka, jeho cítenie,
jeho myslenie, jeho rozhodnutia a činy.
Nemecký básnik Angelus Silesius napísal: „Ten, kto sa skutočne modlí, sa
premení na toho, ku komu sa modlí.“
Aj keď niekedy cítime, že naše srdce je
chladné a akoby mŕtve, nie je pokrytectvo pokľaknúť, priznať si svoju neschopnosť modliť sa a jednoducho túžiť
po Bohu. Ak napriek všetkým ťažkostiam, vnútornej suchopárnosti a roztržitosti vytrváme v modlitbe, Boh
nám neodmietne svoju milosť. On
sám túži po tom, aby bol stredobodom

nášho srdca, aby nás mohol inšpirovať
a viesť po ceste života. Potom aj všetky
naše skutky a práca sa stanú modlitbou.
Keď sa v modlitbe približujeme k
Bohu a hľadáme spoločenstvo s Ním,
nájdeme stále viac aj cestu jeden
k druhému. Naučíme sa žiť jeden pre
druhého. Svätá Matka Tereza, ktorá
sa takmer bez prestania modlila ruženec, sa raz opýtala jedného bohoslovca:
„Koľko hodín denne sa modlíš?“ Seminarista bol prekvapený: „Matka, ja
som od Vás očakával, že sa ma spýtate,
čo robím pre chudobných. Prečo sa ma
pýtate, koľko hodín sa modlím? “ V tom
Matka Tereza vzala jeho ruky do svojich
a povedala: „Syn môj, bez Boha sme
vždy príliš chudobní na to, aby sme
mohli pomôcť chudobným! Pamätaj
si: Ja som len úbohá žena, ktorá sa
modlí. Keď sa modlím, Boh vkladá
svoju lásku do môjho srdca a len tak
dokážem milovať chudobných - pretože sa modlím!“
Ten, kto sa modlí, nikdy neprehliadne blížneho v núdzi. Nech nám preto
žiadny čas nie je vzácnejší ako ten strávený
v modlitbe. Keď vyhráme zápas o modlitbu,
vyhráme všetky ďalšie
boje.

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN
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Chcete si podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera KM medzera Číslo rubriky medzera Text
inzerátu
Príklad:
RP KM 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, KM zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

QLDQHYLGLDFLFKDVODER]UDN¿FK6ORYHQVND

Nebojte sa
SRP¶FħQHYLGLDFLP
SULQDNXSRYDQ¯
Stretli ste v obchode nevidiaceho alebo človeka so silnými okuliarmi, ktorý po predajni „čudne“ blúdil?
Máte dve možnosti – nechať to tak a dúfať, že si ho personál všimne, alebo pomôcť. Nie je to také zložité...

Identifikácia nevidiaceho
Má bielu palicu, môže aj nemusí mať tmavé
okuliare, prevádza ho vodiaci pes.
Nadviazanie kontaktu
Oslovte nevidiaceho a zľahka sa ho dotknite rukou. Ponúknite mu lakeť na sprevádzanie.
„Dobrý deň, ja tu tiež nakupujem, ale ak máte
záujem, rád vám pomôžem a môžeme nakupovať
spolu. Nech sa páči, chyťte sa ma za lakeť.“

9Ζ(7(Ŀ("

POHYB PO PREDAJNI

NÁKUP A PLATENIE

Choďte krok pred nevidiacim.
Ak
je pred vami prekážka, jednoducho ju
opíšte – napríklad: „Pred nami je debnička, musíme ju obísť.“ Alebo dotyčného poproste, aby chvíľu počkal, že ju presuniete.
V prípade, že má nevidiaci vodiaceho psa, dbajte
na to, aby bolo po pravej strane dosť miesta aj
pre neho.

Na Slovensku je len jedna spoločnosť, ktorej reťazec
špeciálne školí personál, aby vedel byť nápomocný pri nakupovaní nevidiacim a slabozrakým klientom.
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Nákup
Opýtajte sa, či hľadá niečo konkrétne alebo
popisujte, kde sa nachádzate a čo vidíte: „Sme práve
pri pečive, majú niekoľko druhov chleba...“ Môžete
tiež vymenovať, čo je v akcii alebo čo sa vám z tovaru pozdáva či naopak: „Viete čo, šalát je už trochu
zvädnutý, ale rukola vyzerá čerstvo!“
Pokiaľ nevidiaci povie len všeobecne, že by
chcel jogurt, pomenujte mu, aké druhy či značky
majú na výber.
Nadviazanie kontaktu
Oslovte nevidiaceho a zľahka sa ho dotknite
rukou. Ponúknite mu lakeť na sprevádzanie.
„Dobrý deň, ja tu tiež nakupujem, ale ak máte záujem, rád vám pomôžem a môžeme nakupovať spolu.
Nech sa páči, chyťte sa ma za lakeť.“

Pripravila: (OLģND)ULÏRYVN£35PDQDŀ«UNDQLHQHYLGLDFLFKDbVODER]UDN¿FK6ORYHQVND

IDENTIFIKÁCIA NEVIDIACEHO
A NADVIAZANIE KONTAKTU

5
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Testovali sme za vás:

Ste roky verní jednej značke alebo tankujete na čerpačke, ktorú máte práve poruke? Zaujíma vás predovšetkým cena
alebo dávate prednosť maximálnej kvalite? Máte radi technologické vychytávky alebo si radi „pokecáte“ s obsluhou?
Nech už je to akokoľvek, z komárňanskej Olivy budete odchádzať spokojní.

Je súčasťou slovenskej siete malých čerpačiek, ktorých
je po celej krajine už 15.
Jej dodávateľov určite dobre poznáte. Sú nimi rakúska OMV,
vás neboli dostatočnou garanciou, overenie kvality každej
jednej dodávky paliva nezávislým atestom nájdete priamo
na čerpačke. Je dostupný na vyžiadanie.
bežne. Preto tu nájdete len to najdôležitejšie: kvalitné palivo,
Keď chcete, tankovanie tu viete vybaviť veľmi rýchlo. Nikto
vás nezdržiava ponukou zlacnených čokoládových tyčiniek.
Zaplatiť môžete v hotovosti aj bezhotovostne priamo
alebo Apple Pay.
Čo je ešte dobré vedieť?
Na Olivách nájdete vysoký štandard, na aký ste zvyknutí pri
veľkých sieťach čerpacích staníc. Funguje totiž na špeciálnom
- sedemhviezdičkovom systéme kvality. Čo to znamená?
Ako zákazníci si viete pozrieť všetky výsledky kontrol. Zistíte,
že sa tu dôsledne sledujú všetky procesy, certifikácie, a tak
je najvyššia kvalita garantovaná od výroby až po natankovanie
do vášho auta.
Toto umožňujú len najmodernejšie technológie, ktoré sú
centná, na všetko dohliadajú zamestnanci, ktorí sú skúsení
odborníci a fanúšikovia motorizmu zároveň.
100 % starostlivosť
Servis na Olive ide vždy nad rámec štandardu. Okrem pravidelných revízií, odborných skúšok, čistení nádrží a pod.,
je samozrejmosťou aj preventívna údržba.
Spadá pod ňu napr. výmena filtrov na výdajných

vaša čerpačka

stojanoch pred uplynutím ich životnosti alebo kontrola palív
nezávislým certifikovaným laboratóriom Petrolab.
Zastavte sa po zľavu
Okrem kvalitného paliva, môžete na Olive využiť ekologické
tiež našu zľavu na tankovanie. Pozor: zľava sa dá uplatniť
len s kupónom, ktorý vystrihnete a predložíte obsluhe pred
tankovaním.

ZĽAVA
3 CENTY/L

L

DIESE

NATURAL 95

66-0105

Zľava je jednorazová. Na jej uplatnenie treba odovzdať kupón obsluhe čerpacej stanice.
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Kampaň za krásu staroby
„Ani výrazný prílev migrantov, ani
výrazne vyššia ako predpokladaná
úhrnná plodnosť nezabráni populačnému starnutiu našej spoločnosti.“
Sú to vážne slová. Citát je zo záverov
Slovenskej štatistickej a demografickej
spoločnosti, ktoré vydala teraz v júni.

zmiernenie demografického prepadu.
Riešenia sa týkajú celého systémového
prístupu naprieč všetkými oblasťami:
od podpory pôrodnosti cez sociálnu,
rodinnú, migračnú, bytovú i zdravotnú
politiku.

Napriek tomu, že o kríze demografie vieme už najmenej niekoľko desaťročí, doterajšie „opatrenia na centrálZanedbanie reálneho demografic- nej, regionálnej i lokálnej úrovni sú
kého stavu nás totiž vženie do trendu nedostatočné, v niektorých oblastiach
veľmi nelichotivého pre ochranu živo- v podstate žiadne, a niektoré idú proti
ta a ľudskej dôstojnosti: starí ľudia sa reálnej adaptácii na nezvratné demostanú pre nás bremenom, ktorého sa grafické zmeny“. Tieto slová sa vzťabudeme chcieť zbaviť. Pri dnešných hujú na všetky politické reprezentácie
chýbajúcich etických a morálnych zá- – koaličné či opozičné.
sadách a pri stratégiách ekonomickej
efektívnosti nebude ľahké argumenSpolu s politickými stratégiami je
tovať proti eutanázii na želanie (či bez totiž dôležitá aj výchova k úcte k starneho). Už dnes prebiehajú diskusie ším ľuďom. Etika medzigeneračných
spochybňujúce právo na život (nie iba vzťahov – teda ústup od dôrazu na
nenarodeného ale i toho žijúceho) člo- ekonomické a majetkové záujmy, od
veka. Opatrenia na záchranu demogra- individualistických túžob k spoluúfie preto musia byť alternatívou.
časti a zodpovednosti, od osobných
výhod k naplneniu altruistických stráSpráva konštatuje, že populačné nok človeka. Intenzívne šírme lásku
starnutie tu je a bude výraznou črtou k rodičom, starým rodičom, dávajme
budúceho demografického vývoja. príklad starostlivosti. Nehanbime sa
Podľa nej je „nezvratné a nastane s prechádzať po meste s invalidným vopravdepodobnosťou
hraničiacou zíkom, vezmime starkých na kultúrne
s istotou.“ Vieme pritom, že slovo podujatia, do spoločnosti, aby si mladí
„istota“ sa pri štatistických hodnote- zvykli na tvár staroby. Veď raz budú oni
niach vyskytuje zriedkavo. Závery jed- jej nositeľmi.
noznačne hovoria, že začať s populačnou politikou treba hneď, a to aspoň na
» Mária Raučinová, Fórum života

Vysvedčenia svedčiace i nesvedčiace
Máme za sebou vysvedčenia. Napriek tomu, že existujú možnosti
na modifikáciu hodnotenia žiakov,
stále sa zotrváva na modeli piatich
známok, ktorý je síce ustálený, no v
mnohých ohľadoch zastaraný.
Je v rukách učiteľov, či známka bude
adekvátnym zhodnotením žiackych
výkonov alebo sa stane prostriedkom
trestania. Objektivizácia hodnotenia sa
ťažko dosahuje.
Výsledky žiakov by mali brať rodičia iba ako čiastkový obraz ich schopností. Rozhodujúcim je ich uplatnenie v
ďalšom vzdelávaní alebo v zamestnaní
či záľuba v obľúbených predmetoch. Je
jasné, že ak žiak viacero klasifikačných
období neprospieva, čo vyplýva z dlhodobo nedostatočnej činnosti, nezáujmu,
neschopnosti porozumieť, tak známka
je upozornením, ktoré treba brať vážne a
je dôležité poznať dôvody jej udelenia. V
rukách rozumného učiteľa je zlá známka poslednou možnosťou pred vyčerpaní iných spôsobov pomoci žiakovi.
Ak sa na vysvedčení neobjavili len
jednotky, netreba robiť z toho problém,
vynášať predčasné závery či trestať. Ani
výkon dospelých nie je rovnomerný. Aj
dieťa má nárok znížiť svoj výkon, čo sa
môže odraziť na známke. Dôvody môžu
byť rôzne. Vývinovopsychologické,
záujmové, motivačné, sociálne a pod.
Nie vždy dieťa môže ovplyvniť, že sa
mu nedarilo. Často potrebuje pomoc a
hlavne záujem, motiváciu dospelých.

Preto by sa vysvedčenie, ktoré sa líši od
očakávaní, nemalo brať ako definitíva,
ale ako námet na prácu s dieťaťom. Tiež
si musíme uvedomiť, že v škole sú rozmanité predmety. Je úplne jasné, že žiak
nemôže vynikať vo všetkých. Žiaľ, náš
systém vyžaduje od žiaka vedomosti vo
všetkých odboroch. Je preto prirodzené,
že hodnotenie nemusí byť vyrovnané.
Pravdou je, že známky zo základnej školy sú čiastkovým kritériom na
prijatie na stredné školy. Aj v tomto je
systém zle nastavený. Nekladie dôraz
na predmety, na ktoré sa bude stredná
škola profilovať. Na druhej strane aj
žiak s vynikajúcimi známkami musí
robiť prijímacie pohovory.
Žiak môže na základe známok
na vysvedčení aj opakovať ročník. Je
správne, ak sa v čiastkových klasifikačných obdobiach vyčerpali všetky
možnosti pred tým, ako sa udelila nedostatočná.
Najdôležitejším v klasickom hodnotení žiakov je prístup rodičov. Najprv
si treba uvedomiť, že spoločnosti nedominujú jednotkári a zlé známky nie
sú definitívou. Druhým predpokladom
je pomôcť deťom nie iba dostať dobrú
známku, ale viesť ich k vzdelaniu, ktoré
im dá v živote oveľa viac ako vysvedčenie. Zároveň však vštepiť deťom pravdu,
ktorú ma naučila moja mama: učíš sa
pre seba.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

Ukradli nám štát
Na začiatku roka 1993 sme sa tešili.
Hrala sa hymna a viala slovenská zástava.
A zlodeji sa pripravovali na veľké krádeže. Štátny majetok sa rozdeľoval na
koaličných radách. Vznikla vrstva boháčov, ktorí zbohatli na rozkrádaní štátu. Títo oligarchovia si potom vybrali a
zaplatili figúrky, ktoré im slúžia dodnes.
Výsledok? Napríklad v mnohých nemocniciach, ktoré sa pravidelne zadlžujú
a oddlžujú - aj to je forma rozkrádania
štátu. Hazarduje sa v nich so zdravím a
životmi pacientov. Upadajúce školstvo.
Rozpadnuté mosty, rozbité cesty. Obrovské investičné dlhy v štátnych podnikoch a zhrdzavené stožiare a rúry v
energetických podnikoch, rozpredaných
cudzím firmám. A v celom štáte zabetónovaní nekompetentní a drzí úradníci.
Videl som arogantné šikanovanie
ľudí štátnymi úradníkmi. Človek iba premýšľa, prečo to robia? Opili sa mocou?
Majú za úlohu ničiť to, čo ľudia poctivo
vybudovali, aby mohli profitovať ich
stranícki kumpáni? Alebo iba naznačujú, že treba zaplatiť výpalné? Ich slovník
a spôsoby sú hrozné. Verím, že aj drábi v
časoch Jánošíka mali viac empatie, ako
niektorí úradníci.
Keby sme mali prijať chorú matku
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alebo otca takéhoto úradníka do starobinca, neviem, či by nám zakázal
pridať ďalšiu posteľ na izbu a vymýšľal
by blbosti o tom, že máme premaľovať,
vymeniť kachle za novšie a dať lepšie
sieťky na okná. Nedávno išiel chorý
muž z dediny pri Žiline do Kláštora pod
Znievom. Nebolo mu dobre a kráčal
pešo popod Strečno v tieni po nesprávnej strane. Policajti mu dali pokutu. Od
ľudí, čo majú pomáhať a chrániť by som
očakával viac.
Musíme sa dožadovať svojich práv –
v nemocnici, na úradoch, sťažovať sa na
nekompetentné a arogantné správanie
úradníkov, nenechať sa zastrašiť. Rešpektujme predpisy a zákony, ale používajme
aj zdravý rozum, ľudskosť a Božie zákony.
Pokúsme sa vysvetľovať úradníkom, ako
funguje reálny svet. Veďme naše deti k
tomu, aby si uvedomili, že vzdelanie a moc
dostávajú na to, aby
slúžili a pomáhali
tým, ktorí sú slabší.
Neoháňajme sa papiermi a pečiatkami.
Radšej
otvorme svoje srdcia.

» Ján Košturiak

7
zamestnanie

VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA

*Mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 610 €,
bonus za dochádzku, výkonový bonus a nadštandardný príplatok za prácu v noci.
Do Kolárova na prácu v trojzmennej prevádzke (výroba káblových zväzkov),
do čistého a príjemného pracovného prostredia hľadáme

OPERÁTOROV VÝROBY

Nadštandardný príplatok
za prácu v noci: 1,40 €/h

+70 € v čistom
vo forme straveniek

Možnosť postúpiť na
vyššie platenú pozíciu

Mesačné prémie

Doprava zdarma

Pravidelné
zvyšovanie platov

Pohovory máme
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

o 8:00 na našej adrese.
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76-0008

V prípade záujmu nás navštívte!

8
EDITORIÁL / SLUŽBY

prijme do pracovného
pomeru:

���������

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

�����������������
IBA ZA 228€

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

1 osoba a pobyt !!!
Pre dôchodcov iba za 178€
����������������������������103€

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396

www.oravskahoraren.sk

OBNOVA STRIECH

85-0005

34-0112

32-0079

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

27-0084

Cena zahŕňa ubytovanie,
plnú penziu, výlety, program.

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

Nedostáva
te
pravidelne

Slovenská firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
NON STOP lin
BITÚMENOVOU LEPENKOU
ka
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

0944 720 932

t ZÁRUKA MINIMÁLNE
20 ROKOV
VYKONÁVAME OPRAVY:
t
NAJLEPŠIA
CENA
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
t ŽIADNA ZÁLOHA
obnova plochých striech technológiou COPERNIT t PRVOTRIEDNA
záruka minimálne 20 rokov
KVALITA

85_0433

Kontaktujte nás:
distribucia.nz@regionpress.sk

0908 979 443

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny
splátky od 35 €

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

rámové

0948 787 777 | www.balkona.eu

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0054

ZĽAVY AŽ DO 30%

