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Ide aj o odpustenie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Odpúšťať je ťažké, oveľa ťažšie, ako 
sa zmieriť s tým, že nám ublížili. Na-
priek tomu sa o odpúšťanie treba v 
čase adventu pokúsiť. Viem však, že 
nie vždy sa to dá.

Ťažko sa reaguje na chrapúnstvo, 
na ublíženie akéhokoľvek druhu, na 
zlomenie citov, na bolesť fyzickú či 
duševnú nejakým nadšeným odpúš-
ťaním či aspoň zmierením. To by bolo 
príliš jednoduché. Ubližovalo by sa ako 
na páse, lebo však, aj tak nám bude od-
pustené. Vlastne, tak akosi to aj v reál-
nom živote mnohých, pre ktorých je lož 
a pretvárka každodenným zamestna-
ním, je. Otrasú sa, ako striasame sne-
hové vločky z kožucha a idú ďalej. Spo-
kojne, neobzerajúc sa ani okolo seba, 
ani za seba, už vôbec nie do seba, iba a 
výlučne pred seba.

Každý z nás „má“ niekoho takého v 
sebe. Niekoho, kto nás zneužil, využil, 
použil a ďalej si ide iba jeho životom za 
jeho šťastím.

Odpúšťať si žiada od nás byť silný-
mi. A nie vždy tú silu nájdeme. To sa dá 
úplne pochopiť. Advent nám pripomí-
na odpustenie. V poriadku. Ale čo tak 
správať sa k druhým konečne raz už 
tak, aby nebolo potrebné odpustenie, 

ale používala by sa vďaka? Čo tak ob-
rátiť to – nespôsobovať bolesť, smútok, 
sklamanie len preto, že je to cena, ktorú 
platia druhí za to, že nám je zrazu fajn? 
Život je príliš jednoduchý, vyberať si z 
neho iba tie chutné hrozienka a všetko 
ostatné zahodiť.

A je to aj život falošný, dočasný. 
Niekto to volá osud, iný zas karma, 
ďalší Boh, ale v každom prípade, zlo 
sa zvykne odplácať zlom. Tomu, kto ho 
spôsobil. Aj keď má na to dosť času a dá 
na seba riadne dlho čakať, má pamäť a 
nezabúda.

Ako sa z toho dostať? To je jedno-
duché – nerobiť zlo. Nekonať zle. Ne-
ubližovať. Takto, v písmenách to znie 
naozaj jednoducho. Už len, aby si to 
človek zapamätal a aj tak konal. Lebo 
napísať sa dá všetko. Papier sa skarto-
vať dá, skutky nie.

A hoci propagujem myš-
lienku odpúšťania, nieke-
dy nie som ani schopný a 
dokonca ani ochotný ju 
naplniť. Je to na každom 
z nás... je to naše právo.

Pokojný advent, 
vážení čitatelia. S 
pozdravom
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»KÚPIM AUTO V AKOMKOĽ-
VEK STAVE. T. 0907296305
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim staré českosloven-
ské cigare , aj celé zbierky 
0907315640

»HĽADÁM MANUÁLNU BRI-
GÁDU- FINANČNÉ PRILEPŠE-
NIE NA VIANOCE. AJ DLHODO-
BO. 0915620748

»Hľadám si priateľku, štíh-
lu, sympatickú ženu do 45 
rokov. tel: 0903282931

Občianska
riadková
inzercia

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

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

Príklad:
RP BB 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 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.

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   

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Bol som mladý. Prišiel som do centrá-
ly spoločnosti Fraunhofer v Nemecku. 
Mali vtedy okolo 20 tisíc pracovníkov. 

Najväčšia spoločnosť pre inovácie v 
Európe. Trochu ma poznali, robil som u 
nich zopár projektov. Predložil som im 
plán založenia spoločného podniku. Sú-
hlasili a poslali mi peniaze na rozbeh. Na 
tú dobu to bola pre mňa obrovská čiast-
ka. Rozbehli sme sa a boli sme úspešní. 
Nemci mi uverili a ja som ich nesklamal. 
Po Slovensku sa zakladali Fraunhoferove 
inštitúty v Rakúsku, Maďarsku, Portu-
galsku a v ďalších krajinách. Pri niekto-
rých sme boli aj my. 

Odvtedy som nazbieral veľa skúse-
nosti a niečo podobné som ponúkol Slo-
vensku. Mám okolo seba špičkových ľudí 
a inovačné projekty. Vytvárame podobnú 
spoločnosť ako vtedy s Nemcami. Inova-
to vo Vrábľoch. Hlásia sa nám inovátori 
zo Slovenska aj zo zahraničia. Mnohí 
sú ochotní opustiť dobré pozície a vrátiť 
sa domov. Máme rozpracované projek-
ty, vývojovú aj výrobnú infraštruktúru, 
priemyselných dizajnérov aj odborníkov 
na digitalizáciu, obchod a marketing. 
Chodia sa na nás pozerať rôzni ministri a 
úradníci zhora. Potľapkávajú nás po ple-
ciach. Vraj robíme dobré veci. A štát by 

nám mal pomôcť. Ale nepomáha. Nemci 
mi uverili, naši nie. 

Nevzdychám, nenariekam, nesťa-
žujem sa. Len konštatujem, že sú krajiny, 
ktoré vytvárajú inovátorom podmienky. 
Majú úspešné podniky aj vysoký do-
máci národný produkt. A sú aj krajiny, 
ktoré predávajú lacnú pracovnú silu cu-
dzím podnikom. Štát nemá zasahovať 
do podnikania. Mal by však vytvárať 
podmienky na to, aby sa dobré nápady 
dali premeniť na bohatstvo. Píšu mi rôz-
ni vynálezcovia a inovátori. Štát by im 
mohol poskytnúť servis ako to býva v 
zahraničí - posúdiť nápad z technického 
a obchodného hľadiska, pomôcť s proto-
typovaním, rozhodnúť, či je táto inovácia 
využiteľná v danej krajine, alebo by sa 
mohla predať do sveta. 

Štát by mal pomáhať šikovným 
ľuďom, aby sa ich 
myšlienky narodili 
a dostali do sveta. 
Nepomáha a neverí 
svojim vlastným ľu-
ďom. A tak títo ľudia 
idú tam, kde im 
uveria - na-
príklad do 
Nemecka.

Nemci mi uverili, naši nie

» Ján Košturiak

ľuďom, aby sa ich 
myšlienky narodili 
a dostali do sveta. 
Nepomáha a neverí 
svojim vlastným ľu-
ďom. A tak títo ľudia 
idú tam, kde im 
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O dotáciu na vybudovanie elektrona-
bíjacích staníc je možné požiadať do 
konca roka.

Termín na predkladanie žiadostí na 
vybudovanie verejne prístupných elek-
trických nabíjacích staníc sa z dôvodu 
pandémie predlžuje o jeden mesiac. Zá-
ujemcovia môžu žiadosti o dotáciu pred-
kladať až do 31. decembra 2020. 

„V súčasnej výzve sme rozšírili okruh 
žiadateľov ako aj typy projektov, na ktoré 
je možné získať podporu. Zvýšili sme aj 
maximálnu výšku dotácie. Naším cieľom 
je prispieť k razantnejšiemu budovaniu 
infraštruktúry, bez ktorej rozvoj elektro-
mobility nie je možný,“ vysvetlil vicepre-
miér a minister hospodárstva Richard 
Sulík. Obce, vyššie územné celky a nimi 
zriadené organizácie môžu získať dotá-
ciu vo výške 95 percent sumy potrebnej 
na svoj projekt, 5 percent musia byť ich 
vlastné zdroje. Podnikatelia môžu získať 
dotáciu vo výške 50 percent. Minimálna 
výška dotácie je stanovená na 2 500 eur. 
V závislosti od projektu môže samosprá-
va získať maximálnu dotáciu 18 000 
eur a podnikatelia 36 000 eur. Úspešní 
žiadatelia budú mať pol roka od nado-
budnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí 
dotácie na realizáciu projektu. 

Výzva s presnými podmienkami 
podpory je zverejnená webovej strán-
ke rezortu hospodárstva https://www.

mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-
-roku-2020, kde sú zverejnené aj odpo-
vede na najčastejšie otázky týkajúce sa 
tejto výzvy. Všetky potrebné informácie 
sú zverejnené aj na stránke Sloven-
skej inovačnej a energetickej agentúry 
(SIEA), ktorá celú výzvu administruje 
- https://www.siea.sk/podporne-progra-
my/podpora-budovania-verejne-pristup-
nych-elektrickych-nabijacich-stanic/
podpora-budovania-verejne-pristup-
nych-elektrickych-nabijacich-stanic-v-
-roku-2020/. 

Na Slovensku je aktuálne zaregis-
trovaných viac ako 3 000 elektrických a 
plug-in hybridných elektrických osob-
ných vozidiel. V súvislosti s podporou 
elektromobility rezort hospodárstva po-
kračuje aj vo vyplácaní dotácií na kúpu 
elektromobilov. Pri tejto výzve, do ktorej 
už ale nie možné zapojiť sa, bolo doteraz 
schválených 601 žiadostí o dotáciu. Vy-
platených už bolo cez 2,6 milióna eur. 

Žiadajte o dotáciu 
na elektronabíjacie stanice

» red

Envirorezort verí, že dosiahne so Zvä-
zom chovateľov oviec a kôz dohodu, 
ktorá zabezpečí skvalitnenie ochra-
ny prírody.

Ministerstvo životného prostredia, 
po minulotýždňovom prijatí delegácie 
Zväzu chovateľov oviec a kôz (ZCHOK), 
naďalej pokračuje v aktívnej komuniká-
cii s jej zástupcami. Minister životného 
prostredia Ján Budaj ich upozorňuje, že 
nemôžu očakávať kompenzácie za škody 
vzniknuté na  nezabezpečených stádach.

„Pre ministerstvo zostáva prioritou 
zachovanie spásania trvalo trávnatých 
porastov, udržiavanie kultúrnej krajiny 
a podpora biodiverzity,“ uviedol minis-
ter životného prostredia Ján Budaj na 
margo rokovaní. Ich výsledkom má byť 
také znenie vyhlášky k zákonu o ochra-
ne prírody a krajiny, ktorá zabezpečí 
ochranu vlka dravého, ale neublíži hos-
podárskym zvieratám. Jednou z prvých 
kompromisných tém má byť odklad 
požiadaviek týkajúcich sa veku pastier-
skych psov.

Vedenie envirorezortu si veľmi dob-
re uvedomuje, že niektoré naozaj efektív-
ne opatrenia (pastierske psy, resp. elek-
trické oplotenie) sú finančne náročné. A 
práve preto aktívne presadzuje, aby pri 
nastavovaní spoločnej poľnohospodár-
skej politiky na nadchádzajúce finančné 
obdobie 2021-2027 Slovensko v maximál-

nej miere využilo prostriedky pre pod-
poru chovateľov hospodárskych zvierat. 
Vrátane príspevkov na preventívne opat-
renia smerované k zabráneniu vzniku 
škôd. „Na tento zámer dostávame z ra-
dov chovateľov pozitívne ohlasy, o čom 
sme informovali aj agrorezort,“ uviedol 
minister Budaj. Pozitíva celého projektu 
na základe vlastnej praxe opisuje Michal 
Holeš z farmy MaM. „Moje štyri psy, keď 
sa nejaký vlk pokúsil zaútočiť na stádo, 
už niekoľkokrát zakročili. Zbili ho a on 
ušiel so stiahnutým chvostom,“  vraví 
farmár a dodáva, že: „Ak sa k stádu pri-
blíži šelma, veľakrát stačí, že zacíti pach 
ovčiarskych psov a radšej si hľadá inú 
korisť.“ Podľa jeho slov niekedy stačí aj 
to, že začnú brechať, bača sa zobudí, od-
páli petardu a vlci utečú. 

MŽP SR pokračovalo v stretnutiach 
s dotknutými pripomienkujúcimi sub-
jektami až do  30. novembra 2020, kedy 
uplynie lehota pripomienkovania.

Slovensko musí podporovať 
chovateľov hospodárskych zvierat

» red
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• 33 % tuku 

089

-40%
2,25 l

1.49*

2,25 l

084

-50%
125 g balenie

1.69

109

-39%
kus

1.79

• v čr�evku 059

-40%
100 g

0.99

169

Supercena
20 kusov

077

-40%
250 ml

1.29

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 7. 12.

• rôzne druhy

025

-35%
145 g

0.39*

259

-29%
2,3 kg balenie

3.69

• v debničke

2,3 kg
balenie
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... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

OD PONDELKA
7. DECEMBRA

• rôzne druhy

• rôzne druhy

• svetlé výčapné pivo

• 80 % tuku

• rôzne druhy

119

-37%
420 ml

1.89
049

-37%
350 g

0.79

129

-35%
cena za 100 g

1.99

• f�leta s kožou bez kost�

349

-22%
0,5 l

4.49

044

Supercena
250 g

329

-23%
700 g

4.29

044

Supercena

066

-48%
110 g

1.29

• rôzne druhy

-29%
2,3 kg balenie
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Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
(MPRV SR) vníma veľmi pozorne situ-
áciu, v ktorej sa pre pandémiu ocho-
renia COVID-19 ocitli v roku 2020 aj 
slovenskí vinohradníci a vinári. 

Preto sa minister Ján Mičovský 
stretol s vedením Zväzu vinohradníkov 
a vinárov Slovenska vo vinohradoch v 
Doľanoch, aby spolu hovorili o rieše-
niach aktuálnych problémov v tejto ob-
lasti. K zlepšeniu situácie do budúcnos-
ti má pomôcť aj nová legislatíva, ktorá 
sa aktuálne pripravuje.

„Vinohradníctvo patrí medzi vý-
znamné tradičné odvetvia na Sloven-
sku. Cieľ, ktorý máme všetci, je jasný, 
a tým je zlepšenie podmienok v slo-
venskom vinohradníctve a vinárstve. 
Veríme, že tento cieľ sa podarí naplniť 
aj novým zákonom.“ uviedol minister 
Ján Mičovský. 

Generálny riaditeľ Sekcie poľno-
hospodárstva MPRV SR Martin Nevol-
ný na stretnutí uviedol, že nová legisla-
tíva bude reflektovať najnovšie trendy  
vinohradníctva a vinárstva, ako aj ak-
tuálne zmeny v legislatíve EÚ. „Moder-
ný zákon bude zohľadňovať všetky 
kategórie vinohradníkov a vinárov, od 
malých až po najväčších, tak aby sa 
žiadny z nich necítil opomenutý,“ po-
vedal Martin Nevolný.

Slovenskí vinohradníci upozornili 
na stretnutí aj na problém s terasami vo 
vinohradoch, ktoré majú mimoriadnu 
schopnosť zabrániť erózii pôdy a záro-
veň významnú vodozádržnú funkciu v 
súvislosti s klimatickými zmenami. Av-
šak dotácie na takéto vinohrady môžu 
žiadať iba vinohradníci a vinári, ktorí 
pestujú vinič na terase väčšej ako 0,3 
ha, čo podmieňuje legislatíva EÚ. Rie-
šením by mali byť pozemkové úpravy, 
ako aj zahrnutie vinohradníckych terás 
do Strategického plánu Spoločnej poľ-
nohospodárskej politiky na najbližšie 
obdobie a úprava metodiky PPA pri vý-
počte nárokov priamych platieb.

„Stretnutie vnímame ako začia-
tok novej etapy vzťahov medzi minis-
terstvom a vinohradníkmi aj vinármi. 
Tento dialóg bude dôležitý pri tvorbe 
novej legislatíve, na ktorej sa chceme 
aktívne podieľať,“ uviedol Vladimír 
Mrva, prezident Zväzu vinohradníkov 
a vinárov Slovenska.

Vážme si našich 
vinohradníkov a vinárov

» red

Sčítanie obyvateľstva, ktoré sa 
uskutoční od 15. februára 2021 do 
31. marca 2021, je spoločenskou pri-
oritou. Prihlásenie sa k svojej ná-
rodnosti a materinskému jazyku je 
dôležitým základom pre tvorbu po-
litík, a to aj v oblasti kultúry. 

Sčítanie obyvateľstva zabezpečí 
lepšie cielenie podpory kultúry pre ma-
joritu a minoritu. Na stretnutí sa na tom 
zhodli štátna tajomníčka ministerstva 
kultúry Zuzana Kumanová, splnomoc-
nenec vlády SR pre národnostné men-
šiny László Bukovszky a riaditeľ Fondu 
na podporu kultúry národnostných 
menšín Norbert Molnár. Riaditeľ fondu 
zároveň informoval, „že správna rada 
ich verejnoprávnej inštitúcie si ako 
prioritu vo výzvach na rok 2021 zadefi-
novala aktivity spojené s propagáciou 
a informovaním o sčítaní obyvateľov 
a taktiež aktivity spojené s informova-
nosťou o právach národnostných men-
šín.“

Splnomocnene vlády pre národ-
nostné menšiny Bukovszky zdôraznil 
potrebu vytvorenia čo najlepších pod-
mienok pre sčítanie. „Som presvedče-
ný o tom, že informačná kampaň môže 
byť úspešná len v prípade aktívnej 
účasti národnostných organizácií. Ví-
tam rozhodnutie správnej rady fondu 
a dúfam, že do mobilizácie sa zapojí čo 
najviac menšinových organizácií.“

Dáta o národnostnom zložení zís-

kane v sčítaní sú naviazané na niektoré 
právne normy v oblasti uplatňovania 
jazykových práv národnostných men-
šín. Preto je dôležité využiť obdobie 
pred sčítaním na informačnú kampaň 
o význame priznania národnostnej a 
etnickej príslušnosti.

„Výsledky sčítania budú mať po-
čas nasledujúcich rokov priamy vplyv 
na podpornú činnosť v oblasti kultúry. 
Preto je úlohou náš všetkých, aby bola 
informovanosť obyvateľov o sčítaní na 
čo najvyššej úrovni,“ uviedla štátna ta-
jomníčka Zuzana Kumanová.

Sčítanie obyvateľstva sa koná kaž-
dých desať rokov a v roku 2021 bude po 
prvýkrát elektronické. Sčítanie bude 
jednoduchšie ako v roku 2011 a bude 
pozostávať len zo 14 otázok.  Základné 
výsledky sčítania zverejní Štatistický 
úrad SR najneskôr do 1. januára 2022.

Pred sčítaním obyvateľstva

» red

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 727 204 
0907 877 862

5. decembra 1492    
Krištof Kolumbus sa stal prvým Európanom, ktorý vstúpil na 
ostrov Hispaniola (dnes Haiti a Dominikánska republika) 

Výročia a udalosti

8. decembra 1987    
Ronald Reagan a Michail Gorbačov podpísali vo Washingtone Zmluvu o jadro-
vých zbraniach stredného doletu (The Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)

Výročia a udalosti

11. decembra 1993 
na zoznam Svetového dedičstva kultúr-
nych pamiatok UNESCO boli zapísané tri 
lokality zo Slovenska: Banská Štiavnica, 
Vlkolínec a Spišský hrad so Spišským 
Podhradím a Spišskou Kapitulou 

Výročia a udalosti
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AKCIOVÁ PONUKA 
NA MESIAC

DECEMBER VO 
VAŠEJ LEKÁRNI  

AKCIOVÁ PONUKA 
Lekáreň Spojová
Zdravotné stredisko EDELMA
Spojová 25 I Banská Bystrica
Otváracia doba I Po - Pia: 8:00 – 16:30 I So - Ne: Zatvorené
Tel.: 048/286 22 68

Dvojnásobná sila GS Condro® DIAMANT: to najlepšie 

-

GS Condro DIAMANT, 100 + 50 tabliet

Voltaren Forte 2,32% gél, 100 g

29,63 €

23,29 €

13,91 €

10,85 €

UŠETRÍTE
6,34 €

UŠETRÍTE
3,06 €

UŠETRÍTE
1,24 €

UŠETRÍTE
4,70€

UŠETRÍTE
4,30€

85
_0
78
5

NAKÚPTE VÝHODNE 

NA WWW.LEKARENPLUS.SKNOVÁ APLIKÁCIA
PRE VAŠE POHODLIE

 

 PLAY.GOOGLE.COM

UŠETRÍTEUŠETRÍTE
4,30€

UŠETRÍTEUŠETRÍTE
4,70€
UŠETRÍTEUŠETRÍTE
4,70€

 
 

27,70 €

23,00 €

25,25 €

20,95 €

UŠETRÍTE
3,28€

UŠETRÍTE
3,28€19,23 €

15,95 €

19,23 €

15,95 €

Dvojnásobná sila GS Condro® DIAMANT: to najlepšie 

GS Condro DIAMANT, 

-

-
-

-

Vitamín D3 prispieva k správnemu vstrebávaniu/

-

Pancreolan® FORTE, MUCONASAL ® PLUS, 
nosová roztoková 

aerodisperzia 10 ml

100 cps

10 ml

TRÁVENIE NÁDCHA A PRECHLADNUTIE

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

UŠETRÍTE
1,12 €

UŠETRÍTE
1,88 €

UŠETRÍTE
0,82 €

Pancreolan® FORTE, 

9,27 €

8,15 €

5,22 €

4,40 €

7,00 € 15 €

-

-

-

  

  

 

 

10,24 €

9,00 €

21,50 €

11,03 €

9,15 €

pOlITICKÁ InzeRCIa / spOmÍname, službypOlITICKÁ InzeRCIa / spOmÍname, službypOlITICKÁ InzeRCIa / spOmÍname, službypOlITICKÁ InzeRCIa / spOmÍname, službypOlITICKÁ InzeRCIa / spOmÍname, službypOlITICKÁ InzeRCIa / spOmÍname, službypOlITICKÁ InzeRCIa / spOmÍname, službypOlITICKÁ InzeRCIa / spOmÍname, službypOlITICKÁ InzeRCIa / spOmÍname, službypOlITICKÁ InzeRCIa / spOmÍname, službypOlITICKÁ InzeRCIa / spOmÍname, službypOlITICKÁ InzeRCIa / spOmÍname, službypOlITICKÁ InzeRCIa / spOmÍname, službypOlITICKÁ InzeRCIa / spOmÍname, služby

VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM,  OKAMŽITÉ VÝRAZNÉ ZĽAVY 
Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY  50% .

AKCIOVÁ PONUKA 
Lekáreň Spojová
Otváracia doba I Po - Pia: 8:00 – 16:30 I So - Ne: Zatvorené
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Každoročne prichádza 6. decembra a 
všetky deti (priznajme si, my dospelí, 
že aj nás) poteší vzácna návšteva - Svä-
tý Mikuláš. 

Tak čo, viete si ešte vyleštiť čižmičky? 
Pekne pripraviť zimnú obuv (zmestí sa do 
nej viac ako do poltopánok) a už len čakať, 
či a čo si v nej ráno nájdete? Prvá adventná 
nedeľa je za nami, pripomenula nám potre-
bu uchovať si nádej. Tento rok prichádza 
Mikuláš  na druhú adventnú a tá zas symbo-
lizuje mier a zmier. V nás i okolo nás. Ľudia, 
ktorí sa počas roka poškriepili, by sa v týchto 
dňoch mali stretnúť, zmieriť, podať si ruky 

a odpustiť si. Kedysi platilo pravidlo, že k 
štedrovečernému stolu by si mali sadnúť už 
všetci udobrení. Nuž, stretnúť tento rok rad-
šej nie, ale dá sa zavolať si, napísať si.

Dobro a zlo
Anjel a Mikuláš predstavovali dobro. Deti 

museli preukázať nejakú zručnosť, aby do-
stali darček. Lebo nič na svete nie je zadar-
mo, aj keď si to dnes mnohí a najmä deti, 
myslia. Vždy existuje čosi ako povinnosť. 
Ozaj a viete, že za odmenu sa kedysi pova-
žovalo sušené ovocie, orechy a jabĺčka? Naj-
lepšie a najzdravšie dobroty na svete!

Mikuláš z Patary
Historické zdroje prezrádzajú, že Mikuláš 

bol nielen temperamentnou osobnosťou, 
ale taktiež veľkým diplomatom, ktorý neraz 
uprednostnil milosť pred tvrdým zákonom 
a pomohol tak mnohým ľuďom v núdzi. 
Narodil sa medzi rokmi 270 a 286 v Patare – 
dnešných ruinách pri meste Kalkan v Turec-
ku. Bol synom majetných rodičov, ktorých 
dedičstvo neskôr rozdal chudobným. Keď 
mal 19 rokov, tak ho jeho strýko, vtedajší 
biskup z Myry (dnes mesto Demre na juhu 

Turecka), vysvätil za kňaza a vymenoval za 
predstaveného kláštora Sión. Mikuláš bol 
široko-ďaleko povestný svojou dobročinnos-
ťou, ktorá ešte viac vzrástla, keď sa v Myre aj 
on sám stal biskupom.

Patrón biednych, 
mladých a chudobných

Šiesty december, deň úmrtia Svätého 
Mikuláša, bol vyhlásený za sviatok. Presný 
dátum jeho skonu nie je známy. Podľa histo-

rických zdrojov umrel niekedy medzi rokmi 
345 a 351 v Myre. Keďže Mikuláša už niekoľ-
ko storočí považujú za patróna detí, je tento 
cirkevný sviatok výnimočný najmä pre mla-
dých ľudí. (Mikuláša, anjela a čerta mohli 
stvárňovať napríklad iba slobodní mládenci 
a na ich návštevu sa zas mimoriadne tešili 
dievčatá.) Mikuláš je známy aj ako patrón 
požiarnikov, cestovateľov, hospodárov, ob-
chodníkov, mäsiarov, rybárov, námorníkov 
a mnohých ďalších.                                              ib

Mikuláš príde. Ako to spraví, nikto nevie, ale príde 

Tradícia detstva, ktorá prežíva generácie

foto: pixabay.com 

TRADÍCIA DETSTVAzdRavIe / službyTRADÍCIA DETSTVAzdRavIe / služby

foto: pixabay.com 

9. decembra 1990       
Lech Wałęsa bol zvolený za prezidenta 
Poľska. 

Výročia a udalosti

Na náš knižný trh prichádza v tých-
to dňoch nová výnimočná publiká-
cia, obsahom ktorej sú čarovné zá-
bery na sakrálne pamiatky z celého 
Slovenska.

„Naše čarovné Slovensko sa snaží 
ekonomicky postaviť v tejto kríze opäť 
na nohy. Jednou z možností ako to do-
siahnuť, je podpora domáceho cestov-
ného ruchu, obzvlášť v tomto období, 
kedy sú možnosti na výlet a spoznáva-
nie kultúry značne obmedzené. Napo-
môcť tomu má aj naša nová kniha Ča-
rovné sakrálne pamiatky Slovenska, 
ktorá prichádza momentálne pred 
Vianocami na knižné pulty. Milovníci 
histórie, architektúry, romantiky a ta-
kisto duchovného iduševného pokoja 
po prelistovaní v nej určite nájdu in-
špiráciu pre nejeden výlet,“ približuje 
obsah novej publikácie fotograf Milan 
Paprčka.

Kniha z edície Čarovné Slovensko 
je podľa slov Milana Paprčku jednou z 
najúspešnejších projektov, ktorý kedy 
naši fotografi vytvorili. Podujali sa na 
neľahkú úlohu. Ukázať to najzaujíma-
vejšie, čo sakrálne pamiatky skrývajú 
a ponúkajú zároveň. Na Slovensku 
ich máme také množstvo, že by to 
vystačilo na niekoľko kníh. Preto 
spôsob, akým vytvoriť čarovnú pub-
likáciu, predostreli samotní fotografi 

a ich práce. 
Viac než tristoosemdesiat strán 

vtiahne čitateľa do sveta pokoja, vzá-
jomnej úcty a pokory.

Čitateľ nájde v publikácii viacero 
prvenstiev. Záber na Kostol Margity 
Antiochijskej v Kopčanoch ako naj-
starší dodnes stojací cirkevný objekt 
na Slovensku, Dóm sv. Alžbety v 
Košiciach ako najväčší kostol u nás, 
najvyšší oltár svojho druhu na svete 
- gotický oltár Panny Márie a sv. Ja-
kuba Apoštola v Levoči, či najstaršie 
pútnické miesto na Slovensku - Skalka 
pri Trenčíne. Avšak pri zostavovaní 
publikácie si dal autor Martin Kmeť a 
jeho kolektív za cieľ, aby sa aj menej 
známym lokalitám dostalo zaslúženej 
pozornosti pre ich výnimočnosť a his-
torickú hodnotu.

Čarovné sakrálne pamiatky 
Slovenska tak, ako ich nepoznáte

» Z podkladov, ktoré zaslala 
Mgr. Andrea Farkašová upravila redakcia

Počas zatvorenia škôl Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu 
SR spúšťa projekt, ktorý pomôže 
učiteľom a žiakom zvládnuť vzde-
lávanie dištančnou formou. Edu TV 
má byť databázou krátkych video 
hodín pre žiakov základných škôl. 

Na hodinách pracujú učitelia z celé-
ho Slovenska a postupne budú zverej-
ňované k dispozícii všetkým žiakom, 
školám aj verejnosti.

Ambíciou projektu je vytvoriť data-
bázu digitálneho učiva, ktoré pomôže 
žiakom a učiteľom pri uzatvorení škôl. 
Databázu vytvára ministerstvo spoloč-
ne s učiteľmi z praxe. Rezort chce Edu 
TV sprístupniť aj neštátnym organi-
záciám a učiteľom z praxe, ktorí môžu 
prispievať aj svojimi hodinami, ktoré 
môžu zasielať na edutv@minedu.sk. V 
databáze pribudnú aj zvukové nahráv-
ky pre nevidiacich žiakov, hodiny v 
posunkovom jazyku pre nepočujúcich, 
ako aj hodiny v jazykoch národnost-
ných menšín – v maďarčine, rómčine 
a rusínčine.

K dnešnému dňu je natočených 180 
videí v predmetoch slovenský jazyk, 
matematika, fyzika, chémia, biológia, 
dejepis, geografia či občianska náuka 
pre 6. až 9. ročník základných škôl. 
Čoskoro pribudnú aj cudzie jazyky a 
video hodiny z 1. až 5. ročníka základ-
ných škôl, ktorých tvorbu bude zastre-
šovať Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). 

Ministerstvo celkovo počíta s vytvo-
rením 1 000 video hodín. Ide o krátke 
hodiny, kde učitelia z celého Slovenska 
vysvetľujú kľúčové učivo. Video hodi-
ny sú doplnené o pracovné listy a majú 
slúžiť ako pomôcka pri uzatvorení ško-
ly alebo v prípade choroby žiaka.

„Touto cestou veľmi pekne ďaku-
jem učiteľom, ktorí na hodinách v Edu 
TV pracovali a odviedli výbornú prácu. 
Zároveň ďakujem aj všetkým učiteľom, 
ktorí v tomto čase učia žiakov na diaľ-
ku,“ uviedol minister školstva, vedy, 
výskumu a športu Branislav Gröhling

Videá z projektu Edu TV spolu s 
pracovnými listami nájdu učitelia a 
žiaci na www.ucimenadialku.sk/edu-
tv. Okrem toho pre žiakov 1. stupňa 
ZŠ začala 11. novembra 2020 vysielať 
verejno-právna televízia RTVS v spolu-
práci s ŠPÚ reláciu Školský klub. Tvoriť 
ju bude celkovo 22 dielov. Videá a pra-
covné listy k nim nájdu školy na portáli 
Učíme na diaľku.

Tisíc videohodín pre žiakov i učiteľov

» red 

6. decembra 1774       
Mária Terézia zaviedla povinnú školskú 
dochádzku 

Výročia a udalosti 7. decembra 1941       
Druhá svetová vojna: Japonsko zaútočilo 
na Pearl Harbor 

Výročia a udalosti
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10. decembra 1989       
v Česko-Slovensku bola vymenovaná Vlá-
da národného porozumenia

Výročia a udalosti
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Počas zatvorenia škôl Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu 
SR spúšťa projekt, ktorý pomôže 
učiteľom a žiakom zvládnuť vzde-
lávanie dištančnou formou. Edu TV 
má byť databázou krátkych video 
hodín pre žiakov základných škôl. 

Na hodinách pracujú učitelia z celé-
ho Slovenska a postupne budú zverej-
ňované k dispozícii všetkým žiakom, 
školám aj verejnosti.

Ambíciou projektu je vytvoriť data-
bázu digitálneho učiva, ktoré pomôže 
žiakom a učiteľom pri uzatvorení škôl. 
Databázu vytvára ministerstvo spoloč-
ne s učiteľmi z praxe. Rezort chce Edu 
TV sprístupniť aj neštátnym organi-
záciám a učiteľom z praxe, ktorí môžu 
prispievať aj svojimi hodinami, ktoré 
môžu zasielať na edutv@minedu.sk. V 
databáze pribudnú aj zvukové nahráv-
ky pre nevidiacich žiakov, hodiny v 
posunkovom jazyku pre nepočujúcich, 
ako aj hodiny v jazykoch národnost-
ných menšín – v maďarčine, rómčine 
a rusínčine.

K dnešnému dňu je natočených 180 
videí v predmetoch slovenský jazyk, 
matematika, fyzika, chémia, biológia, 
dejepis, geografia či občianska náuka 
pre 6. až 9. ročník základných škôl. 
Čoskoro pribudnú aj cudzie jazyky a 
video hodiny z 1. až 5. ročníka základ-
ných škôl, ktorých tvorbu bude zastre-
šovať Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). 

Ministerstvo celkovo počíta s vytvo-
rením 1 000 video hodín. Ide o krátke 
hodiny, kde učitelia z celého Slovenska 
vysvetľujú kľúčové učivo. Video hodi-
ny sú doplnené o pracovné listy a majú 
slúžiť ako pomôcka pri uzatvorení ško-
ly alebo v prípade choroby žiaka.

„Touto cestou veľmi pekne ďaku-
jem učiteľom, ktorí na hodinách v Edu 
TV pracovali a odviedli výbornú prácu. 
Zároveň ďakujem aj všetkým učiteľom, 
ktorí v tomto čase učia žiakov na diaľ-
ku,“ uviedol minister školstva, vedy, 
výskumu a športu Branislav Gröhling

Videá z projektu Edu TV spolu s 
pracovnými listami nájdu učitelia a 
žiaci na www.ucimenadialku.sk/edu-
tv. Okrem toho pre žiakov 1. stupňa 
ZŠ začala 11. novembra 2020 vysielať 
verejno-právna televízia RTVS v spolu-
práci s ŠPÚ reláciu Školský klub. Tvoriť 
ju bude celkovo 22 dielov. Videá a pra-
covné listy k nim nájdu školy na portáli 
Učíme na diaľku.

Tisíc videohodín pre žiakov i učiteľov

» red 
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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