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Kierkegaardov dodatok

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Johann Paul Friedrich Richter bol 
nemecký humorista a spisovateľ, ro-
mantik, priateľ filozofa Herdera. Veselý 
človek, ktorý o vážnych témach hovoril 
jasne a výstižne. „Na cti si najčastejšie 
zakladajú tí ľudia, ktorí žiadnu ne-
majú.“ Tak znie jeden z jeho nie až tak 
známych výrokov, no v dnešnej dobe na 
Slovensku je dobré ho oprášiť.

Keď Jean Paul opúšťal tento svet, ďal-
ším skvelým výrokom ho obohatil Søren 
Kierkegaard, tentoraz dánsky filozof a 
teológ: „Zdá sa, že ľuďom bola daná 
reč nie preto, aby vyslovili svoje myš-
lienky, ale aby zastierali, že žiadne ne-
majú.“ Oba výroky sa stali bezvýhradne 
nadčasové a nadpriestorové. A priam sa 
ponúkajú u nás v čase, keď médiá priná-
šajú informácie o stále nových a nových 
politických stranách, v pozadí ktorých 
sú starí a ešte starší politici. A bezočivo 
sa nazývajú politikmi novými, či poli-
tikmi novej generácie politiky. Jean Paul 
vedel, čo hovorí. Konkrétne, čo povedal 
aj o nich. S  Kierkegaardovým „dodat-
kom“ je ich charakteristika dokonalá.

Túžba po moci a hlavne veľa rečí, 
ako ju zdôvodniť tak, aby naletelo čo 
najviac „dobrákov“. Veľa zbytočných a 
prázdnych rečí. Žiaľ, často aj nepravdi-
vých. Lebo ľuďom bez cti a bez myšlie-

nok na pravde nezáleží, nepovažujú ju 
za nejak mimoriadne dôležitú pre vlast-
ný „úspešný“ život. Napokon, počuli 
sme, mladým má slúžiť na povzbudenie 
a na cestu k úspechu ani nie tak česť a 
myšlienka, ako skôr „nejaký ten joint“, 
je to predsa v mladom veku normálne. 
Zrejme je ale nenormálne, ak mladý člo-
vek pracuje, maká na tri zmeny, po práci 
pomáha manželke s deťmi a po veče-
roch ešte aj obci, v ktorej žije.

Takéhoto človeka nazvali tí bez cti 
a myšlienok „pobúrenou pokryteckou 
slovenskou krčmou“. Zapamätajte si 
tie slová, zapamätajte si, za čo vás po-
važujú, ak o pár týždňov vyrazia zas aj 
za vami a budú od vás s lacným úsme-
vom a ešte lacnejším predstavením pý-
tať vaše hlasy výmenou za ich moc nad 
vami. 

Pobúrilo ich, že „ľud je pobúrený“. 
Ľud má podľa nich držať ústa. 
Lenže – nemali sme prá-
ve to u nás do roku 1989? 
Kierkegaardov dodatok je 
naozaj možno v čase starý 
– veď má už viac ako 150 
rokov. Napriek tomu 
sa zas stáva aktuál-
ny. Všetko dobré -
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TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí 
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, po-
máha chudnúť.

Základné princípy:
Mäso

-

Strukoviny

Nízkotučné mlieko a mliečne výrob-
ky

-

Vajíčka
-
-

Ovocie
-

-
-

-

-

-

-
-

Chlieb, cereálie, cestoviny, ryža 
a ostatné obilniny

-
-
-

Sladkosti a  pochutiny

-

Samozrejmosťou je vyhýbať sa živo-
číšnym tukom, ako sú slanina, masť, 
oškvarky, klobásy. -

-
-
-

Diéta na zníženie hladiny 
cholesterolu

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

-

-
-
-
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»4iz. byt 0911285075
»2iz.byt 0904293231

»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šach� . 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521

»K narodkám Jozefovi Belo-
vi zo Starohorskej požehna-
nie a zdravie želá kamoška 
Adriana z Liptovských Slia-
čov
»Kúpim staré peniaze a 
šperky. T.č.: 0903 548 208
»Kúpim staré Primky, 
iné mechanické hodinky 
a strieborné mince. Tel: 
0905767777

»Uvítam vzťah na dni 
všedné i sviatočné s oby-
čajnou pohodovou ženou 
z BB. a okolia do 53 r. sms 
0908199158
»Muž 176/77 sa rad zozná-
mi so štíhlou priateľkou do 
55 r so záujmom o vychádz-
ky do prírody a spoločné 
trávenie voľných chvíľ. Zen-
tu@pobox.sk 0902270035
»Hľadám partnerku, 
aj na bike (50 r.) SMS 
0949653833

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 9 dolu.

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    

Uzatvorenie rezervačnej zmluvy je čo-
raz častejšie jedným z prvých krokov 
na ceste k vlastnému bývaniu. 

Ide o postup pri kúpe nehnuteľnosti, 
ktorým záujemca prejaví vážny záujem 
o  kúpu konkrétnej nehnuteľnosti. Re-
zervačnú zmluvu nemožno zamieňať 
so zmluvou o  budúcej zmluve. Úče-
lom rezervačnej zmluvy je krátkodobé 
rezervovanie nehnuteľnosti pre záu-
jemcu za účelom získania finančných 
prostriedkov a prípravy potrebných 
podkladov a  dokumentov k  uzatvore-
niu zmluvy o  prevode nehnuteľnosti. 
Rezervačná zmluva je teda typ nepo-
menovanej zmluvy, ktorá sa uzatvára 
medzi záujemcom, vlastníkom nehnu-
teľnosti a realitnou kanceláriou (v prí-
pade, ak sa nehnuteľnosť predáva pros-
tredníctvom realitnej kancelárie). 

Výhodou uzavretia takejto zmluvy 
je záväzok vlastníka nehnuteľnosti 
(prípadne aj realitnej kancelárie), že 
nehnuteľnosť neponúkne do vopred 
určeného dátumu na predaj a nebude 
rokovať o jej predaji s iným záujemcom 
a  na druhej strane je táto zmluva po-
tvrdením vážneho záujmu záujemcu 
o  kúpu danej nehnuteľnosti. Obvykle 
sa medzi zmluvnými stranami dojed-
náva aj poplatok, tzv. rezervačná zá-
loha ako záloha na kúpnu cenu alebo 
poplatok za rezerváciu. V prípade kúpy 
nehnuteľnosti sa táto záloha alebo 

poplatok započíta do kúpnej ceny ako 
časť kúpnej ceny. V rezervačnej zmluve 
je možné dojednať aj prípadnú sankciu, 
ak by vlastník nehnuteľnosti ponúkal 
rezervovanú nehnuteľnosť aj napriek 
rezervačnej zmluve ďalej resp. pre prí-
pad, ak by bola nehnuteľnosť predaná 
inému záujemcovi v čase do konca ter-
mínu rezervácie. 

V rezervačnej zmluve je možné do-
jednať sankciu aj pre prípad, ak by zá-
ujemca svoje rozhodnutie prehodnotil 
do konca termínu rezervácie a ďalej 
by už nemal záujem o  kúpu predmet-
nej nehnuteľnosti. Rezervačná zmluva 
by mala obsahovať najmä popis všet-
kých zmluvných strán, špecifikáciu 
nehnuteľnosti, výšku rezervačného 
poplatku, výšku kúpnej ceny za nehnu-
teľnosť,  výšku sankcií za porušenie 
povinností zo strany zmluvných strán 
a dátum, do ktorého má byť nehnuteľ-
nosť rezervovaná. Správne sformulo-
vaná rezervačná zmluva chráni všetky 
zmluvné strany – vlastníka nehnuteľ-
nosti, záujemcu, aj realitnú kanceláriu.

Rezervačná zmluva na kúpu 
nehnuteľnosti

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Garsónka 

Banská Bystrica
Najnižšie podanie: 27 600,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 02.09.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí, Hotel 
LUX BB, s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 
Banská Bystrica
Dražobná zábezpeka: 8 000,00 EUR
Predmet dražby: byt č. 4, 1.p., vchod 13, 
v obytnej budove č. 3483, postavenom na 

parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parcelnými č. 
1255. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu súp. č. 3483 je o veľkosti 199/37266. Predmet dražby je evidovaný 
na LV č. 3833, k.ú. Radvaň. 

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859, 
krajiček@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
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Medveďov je naozaj v našej príro-
de akosi veľa. A sú čoraz bližšie k 
ľudským obydliam. Čo tak poradiť 
čo robiť počas možného stretu?

Keď sa človek nachádza v lese sám, 
mal by svoju prítomnosť medveďovi 
oznámiť napríklad pískaním, tlieska-
ním alebo spievaním. Ak medveď o 
človeku vie, spravidla sa mu vyhne, 
povedal pre TASR Marián Hletko 
zo Zásahového tímu pre medveďa 
hnedého zo Štátnej ochrany prírody 
(ŠOP) SR. Ich denný rytmus je prispô-
sobený tak, aby sa vyhli ľuďom. Akti-
vita medveďov narastá za súmraku a 
klesá na úsvite.

Ak sa chce človek vyhnúť stretu s 
medveďom, mal by obmedziť pohyb 
v horách pred svitaním a za súmraku, 
vysvetlil Marián Hletko s tým, že by 
sa mal pohybovať výlučne po turis-
tických chodníkoch. „Ak ste na pre-
chádzke s partnerom, s partnerkou 
alebo vo väčšej skupine, upozornite 
medveďa na svoju prítomnosť rozho-
vorom, minimalizujete tak možnosť, 
že medveďa prekvapíte,“ pokračoval. 

ŠOP upozorňuje na to, že človek 
by sa mal počas turistiky alebo pre-
chádzky vyhýbať miestam s obme-

dzeným rozhľadom a s hustým poras-
tom. Medvede tam často oddychujú. 
„V prípade, že sa prechodu cez húš-
tinu nemôžete z akéhokoľvek dôvo-
du vyhnúť, zastaňte a upozornite na 
svoju prítomnosť skôr, ako sa do hus-
tého porastu dostanete. Počkajte pár 
minút a dožičte tak medveďovi čas na 
jeho pokojný odchod,“ vysvetlil Mari-
án Hletko. 

Na svoju prítomnosť by mal člo-
vek upozorniť medveďa aj v prípade 
hmly, silného dažďa či v okolí rieky. 
„Vodný tok kamufluje vašu prítom-
nosť tak, že medveď nemusí počuť váš 
príchod. Keď sa napríklad približujete 
k medveďovi proti vetru, nemôže za-
chytiť váš pach,“ uviedla ŠOP. Taktiež 
by sa človek mal vyhýbať miestam 
s poľovníckymi krmoviskami, ktoré 
medvede vyhľadávajú pre dostatok 
atraktívnej a ľahko dostupnej potra-
vy.

„V územiach s vyššou frekvenciou 
pohybu turistov alebo v dôsledku 
iných rušivých vplyvov, sa medvede 
počas dňa správajú zväčša stacionár-
ne, čo zmenšuje ich šance na stretnu-
tie s človekom,“ doplnil marián Hlet-
ko.

Ak medveď o vás vie, je dobre

» TASR + red

KLAMPIARS T VOKLAMPIARS T VO

MONTÁŽ
STRIECH

ISTOTA NAD
VAŠOU  HLAVOU

0905 923 625

Komplexné práce:

tesárske  |  izolatérske
pokrývačské
Realizujeme aj odvetrané fasády
a montáž strešných okien

Spišská Nová Ves
Zimná 54

kltp@tulis.sk
www.tulis.sk

KL Ps.r.o.

STRIECH

0905 923 625

Realizujeme aj 
a montáž strešných okien

Spišská Nová Ves
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MEDICINÁLNA 
PEDIKÚRA

Starohorská 33, 
Banská Bystrica

T: 0903 531 429

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 14. augusta 2019
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Kontaminované suroviny, nedo-
držanie správnej technológie, ale 
i zlé skladovanie surovín a hoto-
vých pokrmov nahrávajú v lete 
alimentárnym nákazám -  ochore-
niam z pokazených jedál. 

Leto je obdobím s najvyšším počtom 
ochorení na salmonelózu. Príčinou 
môže byť aj mäso pripravené vonku na 
grile. Pri grilovaní dbajte na správnu 
prípravu – mäso nakrájajte na tenšie 
plátky alebo menšie kúsky a naklepte 
ho, odstráňte z neho kožu i tuk a pečte 
ho na hliníkovej fólii. Grilujte pri mier-
nejšej teplote – tak, aby bolo menej 
spálené na povrchu, ale prepečené aj v 

strednej časti. Zažívacie ťažkosti môžu 
spôsobiť aj nedostatočne tepelne upra-
vené potraviny. Okrem dodržiavania 
osobnej hygieny používajte pri grilovaní 
čisté náčinie, utierky a myslite na ochra-
nu jedál pred hmyzom. Pokrm skonzu-
mujte čo najskôr.

Zdroje kontaminácie
Pôvodcovia zdravotných komplikácií 

sa prenášajú kontaminovanými potravi-
nami, najmä mäsom a mäsovými výrob-
kami, vajcami alebo výrobkami z vajec, 
cukrárenskými výrobkami s obsahom va-
jec, tepelne nespracovanými mliečnymi 
výrobkami.  Kontaminované však môžu 
byť aj iné druhy potravín, napríklad ne-
dostatočne umytá zelenina a ovocie. 

Ach tie salmonelózy
Salmonelózy patria u nás k ochore-

niam s najvyššou chorobnosťou. Vlani 
bolo hlásených 7 373 ochorení na sal-
monelózu, čo predstavuje chorobnosť 

135,45/100 000 obyvateľov. Oproti roku 
2017 stúpol ich počet o 17,7 percent a za 
posledných päť rokov má narastajúci 
trend. Salmonely zároveň spôsobujú 
najväčší počet epidémií. V roku 2018 
bolo na Slovensku hlásených celkovo 
501 epidémií salmonelóz ( za epidémiu 

sa pokladajú dvaja a viac chorých),  z 
toho 174 epidémií bolo s počtom cho-
rých 3 a viac osôb v jednom ohnisku. 

Niekoľko naj...
Najčastejšie sa ľudia nakazili po 

konzumácii vajec a výrobkov z nich. 
Nahlásili ich v 86 epidémiách, pričom 
v 47 prípadoch išlo o domáce vajcia, v 
30 prípadoch o vajcia z obchodov a v 
deviatich prípadoch sa ochorenie pre-
javilo po skonzumovaní cukrárenských 

výrobkov a sladkostí.
Druhým najčastejším faktorom pre-

nosu bolo mäso a mäsové výrobky. Z 
19 epidémií išlo v 12 prípadoch o kura-
cie mäso, v 4 o mäsové výrobky, v 2 o 
bravčové mäso a v 1 jednom prípade o 
hovädzie mäso. Najviac chorých osôb 
zaznamenali epidemiológovia v rámci 
rodinných osláv a udalostí, napríklad 
svadieb a krstín. Na dvoch nezávislých 
rodinných akciách v okrese Kežmarok 
sa z celkového počtu 208 exponovaných 
nakazilo až 77 osôb, 46 dospelých a 31 
detí. Štrnásť ľudí museli hospitalizovať. 
Epidemiologické vyšetrenie ukázalo, že 
na oboch akciách konzumovali zákusky 
od rovnakého dodávateľa.

Príznaky salmonelózy
Je to vysoká teplota, nevoľnosť, kŕčo-

vité bolesti, zvracanie, zelené hnačky s 

prímesou krvi, nastupujú 6 – 72 hodín 
po skonzumovaní kontaminovaného 
jedla. Salmonely ničí teplota 70 stupňov 
počas desiatich minút. Musí byť dosiah-
nutá rovnaká vo všetkých častiach pri-
pravovaného pokrmu.

Pozor na kampylobakteriózy
Prvenstvo medzi ochoreniami, kto-

ré spôsobujú skazené potraviny, patrí 
kampylobakteriózam. Za posledných 

desať rokov zaznamenávajú epide-
miológovia narastajúci trend.  Kam-
pylobakteriózy však spôsobujú menej 
epidémií ako salmonely. V roku 2018 
na Slovensku zaznamenali 8 428 ocho-
rení na kampylobakteriózu, chorobnosť 
predstavuje 154,84/100 000 obyvateľov. 
Celkovo bolo hlásených 176 epidémií 
kampylobakteriózy, z toho v 22 epidé-
miách ochoreli traja a viac ľudí. Naj-
častejšie bolo zdrojom ochorení mäso a 
mäsové výrobky. Najhoršie vyšlo kura-
cie – z 15 epidémií spôsobilo ochorenie 
v 13 prípadoch, 2-krát nákazu vyvolali 
mäsové výrobky. Takmer všetky epidé-
mie kampylobakteriózy s 3 a viac infiko-
vanými osobami vznikli na rodinných 
stretnutiach.

Príznaky kampylobakteriózy
Ide o bolesť brucha, hnačku, ho-

rúčku, bolesti hlavy a svalov, niekedy 
zvracanie. Prejaví sa 1 -  7 dní po skon-
zumovaní kontaminovaného jedla. Rizi-
kovým potravinami sú surové hydinové 
mäso, surové mlieko a tepelne neopra-
cované mliečne výrobky, nedostatočne 
tepelne opracované alebo opätovne 
kontaminované výrobky z mäsa a ne-
upravenej pitnej vody.

Tabuľka1:
Epidémie salmonelózy 
podľa krajov:
Žilinský                      38          Prešovský     32
Banskobystrický    25         Trnavský       19
Trenčiansky             19           Košický         18
Nitriansky                17           Bratislavský 6 

Tabuľka2:
Epidémie kampylobakter 
podľa krajov:
Trnavský                  7       Prešovský           4
Nitriansky               4        Košický                3
Banskobystrický   2        Žilinský               2 
Bratislavský        < 2        Trenčiansky    < 2

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR 
spracoval – ib

Foto: Zdroj archív red.

V lete dbajte na dodržiavanie hygieny a vhodný spôsob prípravy jedál

Ako predísť zdravotným 
ťažkostiam a nákazám zo stravy

Salmonela v Petriho miske

ZDRAVIE

Hygiena je prvoradá.

Asi neviete, že...
baktéria salmonella a iné baktérie pre-

žívajú aj v mrazených potravinách a pri 
teplote varenia nižšej ako 60 stupňov 
Celzia, množia sa i pri chladničkových 
teplotách vyšších ako 5 stupňov Celzia

mikroorganizmy sa v mäse a v živočíš-
nych potravinách množia, veľmi rých-
lo prenikajú do potraviny a ľudskému 
organizmu môžu spôsobiť aj závažné 
zdravotné problémy. Preniesť ich môže-
te rukami, ale napríklad aj kuchynský-
mi utierkami a kuchynským náradím

nedostatočne tepelne upravené mäso 
je rizikovejšie pre malé deti a tehotné 
ženy

mäso nie je vhodné namáčať a umývať 
v nádobe s napustenou vodou

Zásady prevencie 
pred zažívacími 

problémami
umývajte si ruky mydlom a vodou pred 

prípravou a počas prípravy pokrmov, 
pred  jedením, po práci so surovými po-
travinami, po návšteve toalety, po kon-
takte so zvieratami

neumývajte surové mäso namáčaním 
vo vode

nespracúvajte na jednej pracovnej plo-
che a rovnakými kuchynskými nástroj-
mi surové a tepelne upravené suroviny

vyhnite sa konzumácii nedostatočne 
tepelne upraveného mäsa

potraviny vyžadujúce chladenie – 
mäkké mäsové výrobky, čerstvé mäso, 
mliečne výrobky, čerstvé cukrárenské 
výrobky, šaláty, omáčky a iné rýchlo sa 
kaziace potraviny nakupujte do chladia-
cej tašky, dopravte domov čo najskôr a 
dajte hneď do chladničky

nevytvárajte si zbytočne veľké zásoby 
potravín a pokrmov, suroviny, pokiaľ je 
to možné, spracujte do pokrmov čo naj-
rýchlejšie

pri rozbíjaní vajíčok dávajte pozor na 
to, aby ste ich obsah nekontaminovali 
škrupinou alebo rukami

udržiavajte neustále v čistote pracovné 
plochy, kuchynské náradie a pomôcky

„Ochorenia prenášané potravina-
mi postihujú najmä gastrointesti-
nálny systém človeka. Najčastejšie 
spôsobujú hnačky, bolesti brucha, 
zvracanie,  niekedy aj vysokú teplo-
tu. Nepríjemnosti zväčša o pár dní 
pominú, ale v niektorých prípadoch 
môžu mať ochorenia komplikovaný 
priebeh.“ 

Ján Mikas, hlavný hygienik SR 

„Ochorenia najčastejšie vyvolávajú 
baktérie prežívajúce v potravinách, 
ktoré nie sú dostatočne tepelne spra-
cované alebo sú nesprávne usklad-
ňované. Najčastejšími baktériami 
vyvolávajúcimi alimentárne ochore-
nia u ľudí sú salmonely, šigely, kam-
pylobaktery, listérie, yersínie a E. 
coli.“ Ján Mikas, hlavný hygienik SR 
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Predlhé roky sľu-
bujem mojej Pavlín-
ke postaviť dom. Keď 
som si už konečne 
našiel čas, tak som 
sa dostal do vlastnej 
pasce. Pri všetkom 
chcem byť, všetko 

kontrolovať, mnohé si urobiť sám ... a tak 
úplne obyčajný dom staviam už piaty rok.

Keďže finišujem s domom, správy 
sledujem len okrajovo a viac-menej čítam 
len nadpisy. A tak sa mi stalo, že som si 
prečítal nadpis, že sa na Trubana zniesla 
spŕška kritiky za to, že podľa Trubano-
vých slov si dal v mladosti jednu cigaretu 
marihuany ... a chcel som sa ho zastať. 
Našťastie som si nakoniec prečítal k tomu 
viac a pozrel predmetné video, kde Tru-
ban reční o drogách.

A zostal som z neho zhrozený. Pustili 
ho na vysokú školu medzi mladých štu-
dentov a on miesto toho, aby im dal ne-
jaký pozitívny vzor či príklad do života, 
rečnil o svojich skúsenostiach s drogami, 
akoby to bolo niečo úžasné. Každopádne 
z jeho rečí vyplynulo, že to v jeho prípade 
vôbec nebolo o jednej marihuanovej ciga-
rete, ale že toho poskúšal rôzneho veľa. A 
podľa odborníkov, ktorí sa k tomu vyjad-
rovali, museli to byť aj tvrdé drogy.

Tu je pár jeho výrokov pred študen-
tami: „... ČO MÁM JA RÁD na tom športe 
a NA TÝCH DROGÁCH JE TEN DOPAMÍN 
EFEKT.“ a „... TO JA SA NAMOTÁVAM NA 
VŠETKY MOŽNÉ LÁTKY, pretože keď som 

to robil prvýkrát, vyfajčil som sedem a po-
tom som sa zgrcal.“ a „ TAKŽE TOTO SÚ 
TAKÉ TRI, ŠTYRI BODY, KTORÉ SOM SA 
JA NAUČIL POPRI UŽÍVANÍ DROG“ a tiež 
„ČO MA POTOM NAKOPNE? TO MA ZASE 
DROGY NAUČILI, ŽE KEĎ MÁŠ BAD TRIP, 
že ti to bude trvať celý život …“

Katastrofa. A toto má byť vraj budúci 
premiér!? Človek, ktorý úplne nezodpoved-
ne vychvaľuje svoje skúsenosti s drogami 
ako niečo úžasné, motivujúce a inšpirujú-
ce. Viem, že ostatní opoziční politici budú 
v tejto téme tichúčko držať bobríka mlčan-
livosti - lebo veď Truban je „náš človek“. 
Nemyslím si, že je to správne. Pravdu treba 
pomenovať vždy bez ohľadu na následky.

PS. V našom hnutí OĽANO ideme na 
to poctivo - ak sa chce poslanec znova po-
slancom stať, musí ísť pekne krásne na ko-
niec kandidátky - a odtiaľ skladať účty voli-
čom za svoju prácu. Toho sa zľakli niektorí 
naši poslanci a radšej opustili bez slovíčka 
vďaky ľudí, ktorí na nich roky makali a išli 
si hľadať nového hostite-
ľa, cez ktorého sa do 
parlamentu znova 
prepašujú. Dve z 
nich tento týždeň 
nakoniec skončili v 
KDH, ktoré ich dá do-
predu na kandidátku 
... nuž aj tak sa dá robiť 
akože „charakter-
ná“ politika.

Trubanove drogy

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

si hľadať nového hostite-
ľa, cez ktorého sa do 
parlamentu znova 
prepašujú. Dve z 
nich tento týždeň 
nakoniec skončili v 
KDH, ktoré ich dá do-
predu na kandidátku 
... nuž aj tak sa dá robiť 
akože „charakter-
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Dispečing SK - 0950 333 222
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Kontaktujete nás: 0907 727 204, 0907 877 862

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERCIA
0907 877 862
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(dokončenie z minulého čísla)

Nadviažem na text o kritickom 
myslení (KM) z minulého čísla. Vy-
učovanie KM je dôležité nielen v 
rámci predchádzania extrémistic-
kým názorom, konšpiráciám alebo 
manipuláciám. 

Je dôležité aj z hľadiska výchovy k 
občianstvu a politickej gramotnosti, 
aby nová generácia predchádzala váž-
nym chybám v spoločenskom živote. 
Žiaľ, sme v situácii, keď mnohé osob-
nosti propagujú informácie bez KM 
- nevedome alebo schválne. Robia tak 
aj mnohé médiá, najmä informačné 
kanály na internete, ktoré sú žiakom 
najbližšie. Aj keby sme dospeli ku kon-
cepcii KM na vyučovaní, ťaháme za 
krátky koniec, pretože nám konkuru-
jú médiá a osobnosti, ktorých „berú“ 
mladí vážnejšie ako učiteľov. Obávam 
sa, že snahy viesť novú generáciu ku 
KM budú málo účinné. Nejaký účinok 
nie je vylúčený, no ciele netreba prece-
ňovať. 

Napriek tomu treba poukazovať 
na prejavy osobností. Neraz sú autori-
tami nielen pre žiakov. Nemusia to byť 
len ľudia z populárnej kultúry, ale aj 
činitelia, ktorí môžu ovplyvniť alebo 
ovplyvňujú štát. Aj títo vyslovujú vý-
roky, ktoré maria snahy školy i rodiny 
viesť deti k triezvemu mysleniu.

V týchto dňoch rezonujú vo vrchol-
nej politike drogy. Jeden z politikov sa 
priznal pred mladými, že bral drogy. 
Ako učiteľ takéto vyjadrenie nemôžem 
prijať ani z úst bežného učiteľa, ani 
vplyvného politika. Do tejto osobnosti 
sa „pustili“ iní, ktorí mali alkoholový 
škandál, alebo kontakty s ľuďmi, čo 
sa zaoberajú nelegálnou činnosťou či 
politici, čo propagujú totality. Zlodej 
kričí, chyťte zlodeja! Len na chvíľu si 
predstavte, ako to ničí výchovné snahy 
školy či rodiny. 

Okrem toho, v školách hovoríme o 
marihuane, argumentujeme žiakom, 
aká je riziková, škodlivá, nelegálna. 
Pritom sa legálne užíva obrovská časť 
drog, z ktorých štát žije, dovolí ich 
propagovať, ba ich viac-menej toleru-
je. Napr. alkohol, ktorý masívne ničí 
ľudí, rodiny, vzťahy a podliehajú mu 
aj politici, čo je tolerovaným verejným 
tajomstvom. Je to takisto kategória 
drog a možno nebezpečnejšia ako ma-
rihuana. Avšak KM našich osobností 
v tejto oblasti zlyháva a svoju nevedo-
mosť či zámernosť šíria. Potom sa chcú 
zázraky od učiteľov, ktorých vplyv je 
prirodzené menší ako verejne činných. 
Otázkou je, či práve tí majú dôvod po-
výšiť KM na jednu z priorít školy.     

Kriticky o kritickom myslení 

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

INZERCIA
0907 727 204
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

zimné záhrady 

Mo������výhry 300 €

ter��y

Z�AVY A��DO 30�

balkóny
��látky od 35 € ��látky od 149 € ��látky od 98 €

rámové
bezrámové
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Voľné termíny:
29.9. – 5.10. | 6.10. – 12.10. 

 13.10. – 19.10. | 20.10. – 26.10.19

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396
www.oravskahoraren.sk

Pobyt na 7 dní / 6 nocí
s plnou penziou a Programom

iba za 228€
Pre dôchodcov
iba za 178€ ������������������

��������������������

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
 Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0918 421 069 

Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289 
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

Akcia platí od 09. 08. 2019 do 15. 08. 2019 alebo do vypredania zásob.

50€
UŠETRI

99 €
149,99€

Možnos�

telefonova�

TCL MOVETIME Smartwatch,
Special Edition - hodinky smart 
1.39” displej, prijímanie hovorov, Bluetooth, bez 
nabitia až 48 hodín, batéria 350mAh, WiFi pripojenie, 
GPS,  kompatibilita s OS Android 4.3 a iOS 8.0.


