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Diktát zloby
Diktát, okrem toho, ktorý si pamätáme zo školy, je predriekanie tvrdení,
ktoré má niekto prijať za svoje myslenie, vnútenie niečoho niekomu.
Už dlhšie podliehame na Slovensku
atmosfére diktátu. Nie, tentoraz naozaj
nechám politikov s ich politikami, často
aj zvrátenými, bokom. Mám na mysli
diktát tých, ktorí nedopustia, že niečo
môže byť aj inak, ako sú oni presvedčení.
Zlobný, agresívny diktát. Nepriateľský až
nenávistný, dokonca aj v prostredí rodín.
Vyhýbam sa diktátorom. Takýmto
diktátorom. Nemám chuť argumentovať
a už vôbec nie hádať sa s nimi. Argumenty na nich neplatia a hádkami si akurát
človek robí zo života každodenný hnus.
Keby aspoň „ja si myslím, že“, ale nie –
čoraz častejšie z ich strany zaznieva - „nie
je to tak, je to takto“. A basta, koniec. Žiadna diskusia, iba vyhlásenie, zlostné o to
viac, o čo menej je druhými akceptované.
Diktátori sú vlastne smiešni a určite aj na
poľutovanie. A hlavne, svojou verbálnou
vojnou za svoje videnie sveta, jeho pravidiel, respektíve sveta bez pravidiel, lebo
tie „obmedzujú“, sa prezentujú sami ako
obmedzení. Dokonale obmedzení.
Nerád komunikujem s obmedzenými, lebo mi nič nedávajú, iba ma oberajú

– o čas, náladu a často aj ilúzie. A vlastne,
ja si diskusiu nepredstavujem ako diktát.
Ani vlastnému psovi neprikazujem, ja
mu proste hovorím. Tak isto mu nič nezakazujem, ja ho iba odhováram, ako ho od
niečoho odhovoriť treba.
Prestali sme sa rozprávať, mať radi,
pekné chvíle spomedzi nás vytratila nenávisť iba pre to, že neprijímame diktát.
A preto, že diktujeme. Je to takto a inak
nie! Ja nikde nikdy nebudem robit toto,
lebo JA!
Nechali sme si zničiť medziľudské
vzťahy, často sme k tomu aj prispeli, lebo
my máme svoje JA a nič iné na svete neexistuje. Páchame zločin na ľudskosti a
ešte sme na to hrdí.
Nie, to je cesta do pekla. Dá sa jej
však vyhnúť, ak sa vyhneme tým, ktorí
sa po nej vybrali. Ak ich vytlačíme z našich životov, nech si diktujú sami sebe
čo len chcú. Život v nenávisti
sa často končí nenávisťou
voči sebe samému. A to je
začiatok umierania. Cintorín človečenstva.
Nech sa vám darí
uhýbať z tejto cesty
pútnikov – diktátorov!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 719 135
Výročia a udalosti
skončila sa prvá Tour de France, víťazom
sa stal Maurice Garin

19. júla 1903
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

781210011-8

najrýchlej

INZERCIA

0905 719 135

STRECHY

predávame
montujeme

Zlavayž do

na krytiny

- 50%

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

577 222 www.stresnekrytiny.sk
tel.: 0905
0905 598 924

• Hroby
• Pomníky
• Graffiti
• Dlažby
• Fasády
• Strechy

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
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

u\COGUVPCPÍuëKXPQUVPÍEK
uFÔEJQFEQXKCuQRCVTQXCVGąM[
us.r.o.
šia

801210103

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

najlepšia
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Meníme vám školstvo bez vás
Predaj a rozvoz po celej SR

Topo¾èany

'LVSHĀLQJ6.
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» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

20. júla 2007

åŸĘŅŞţǄåĹĜƋŸĩţŸĩ

Výročia a udalosti

66-0143

v Hurbanove padol absolútny teplotný
rekord na Slovensku +40,3°C (14:58); v Dudinciach namerali +40°C (14:13), a tak pôvodný rekord z 18. júla 2007 nevydržal ani
2 dni
*MRER˃Rʛ3',6%2%WPY̍RʴGLTVIH
&%2/%1-(6%̩&%1-E7ʖ(1-
7XE˃ʧ^EZSPE̓RE
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UkěǉĊƆxăĊƑǉƁƁŏØǄåĹĜƋÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ
UkF)ěǉăăxƆƗăĊǉǉƆØĩŅŸĜÏåÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ

13 121 0389

To sa prejavuje na citeľnom nedostatku učiteľov niektorých aprobácií vo
viacerých regiónoch. Spravidla ide o
jazykárov, informatikov, matematikov,
fyzikov, teda o učiteľov predmetov, ktoré majú žiakov motivovať k štúdiu nedostatkových informačno-technických
povolaní. Neadekvátny plat učiteľov
spôsobí buď to, že sa nenájde kvalitný
učiteľ, alebo že sa predmet bude učiť neodborne, čo nie je cestou k potrebnému
zlepšovaniu kvality vzdelávania.
Zvyšovanie platov sa občas realizuje, no zväčša ide o symbolické percentá,
čím sa kompenzuje neustále zvyšovanie
cien. Ráznejšie zdvihnutie platov je síce
pre politikov nepopulárnym krokom, no
isto by pomohlo situácii, ktorá sa každým rokom zhoršuje. Nedostatok učiteľov závažným spôsobom poškodí celú
spoločnosť, nech si akokoľvek laická verejnosť myslí, že zarábame tisíce, máme
prázdniny a o druhej bežíme domov.
Táto téma už nie je iba o učiteľoch, ale aj
o celej generácii. Len si spomeňte na to,

ako ste sa riaditeľovi oprávnene sťažovali na učiteľa. A on ho bránil odušu. Isto aj
z dôvodu, že lepšieho by neprilákal.
V súčasnosti ministerstvo školstva
pripravuje plány na zlepšenie vzdelávania: skupinové vyučovanie, zlučovanie
ročníkov, zavedenie inklúzie, odstránenie memorovania a pod. Keď si povedia,
že to majú hotové, jednoducho to zavedú
a školy nech si poradia, ako chcú. Popri
tom sa lejú milióny do vecí, ktoré nie sú
prvoradé.
Takto sa náprava školstva nerobí.
Potrebná je finančná motivácia učiteľa. Potom okamžitý zásah do prípravy
budúcich pedagógov, do prijímania
študentov učiteľstva a kvalitné inštrukcie od kvalitných odborníkov pre súčasných učiteľov. A k tomu všetkému
špičkovú odbornú metodiku a systém
fungovania škôl.
Nemôže sa stať, že sa nastolí nový
spôsob vyučovania bez súvislostí s
tými, čo budú vykonávateľmi zmien pedagógmi. A keďže si politici chcú pripísať politické body za „reformu“, som
presvedčený, že svoje výplody jednoducho hodia do aktuálneho stavu škôl.

781210013

V nedávnom článku som písal, že
učitelia strácajú záujem učiť. Jeden
z dôvodov boli aj platy, ktoré nemotivujú kvalitných a perspektívnych
pedagógov.
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ƐƋƋ¸

ÿ àïǿ¨¤ÏĒ

500 g

U nás si nemusíte
vyberať medzi

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

balenie

3

49

Càï À¨
ìïóÙ©ï¨ėÙ¨
• v celku

(1 kg = 6,98)

Vï¨ÙÀ
• údená/
neúdená

cena za 1 kg

-23%

Supercena

ƑıƏƔ

120 g

4

0

99

89
(100 g = 0,74)

ÙÀÙ

 


Supercena





 !

110 g

0

69

    
  
 
 

(100 g = 0,63)

200 g

Supercena
0,55 l

0

39

àï¸àÜ

(1 l = 0,71)

• výčapné svetlé pivo

-25%
ƌıƌƔ

0

89
(100 g = 0,45)

]Ēï
ÒÏÙóÏ¨½à
úĒìÿ

2l

-40%
ƌıƍƐľ

0

75
(1 l = 0,38)

Supercena
1,5 l

0

39
(1 l = 0,26)

CúúàÙÀØÀÙ¨ïÒÙĊà¤
• jemne perlivá
• v ponuke aj Mattoni minerálna
voda cit�ón 1,5 l za 0,49 €

;à³àÒ

• rôzne druhy

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƜƤıƢı¤àƝƠıƢıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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ƜƤıÌĀÒ
200 g

-43%

ƌÏÿó
ÀƋİƓƐŝ

ƋıƑƔ

0

39

VÀÒóÙ¨ï
iïîÿ¨ÒÒ

(100 g = 0,20)

• svetlý ležiak

CÒÀ¨ ÙïĒę

4 x 0,5 l

• rôzne druhy

2l

3

39
(1 l = 1,70)

Supercena
160 g

YÀàCï¨.ÙóÒúǿóóÀØ¨
• rôzne druhy
• v ponuke aj Rio Mare Tuniak,
rôzne druhy 160 g za 1,99 €

1

99
(100 g = 1,24)

Supercena

ìãĊà¤Ù
ï¨¨ìúĀï

Supercena
250 g

0

69

400 g

-28%

VÀõÏáúĒ

(1 kg = 2,76)

190 g

0

39
(100 g = 0,21)

¨úóÏĊēęÀĊ
• rôzne druhy

ƌıƎƔ

CàïƖ¤¨ÒÒ

• zmes na špagety
• rôzne druhy

0

99
(1 kg = 2,48)

Supercena

Supercena

15 kusov

50 g

0

CÀÒ

1

19

39
(100 g = 0,78)

tÌÀőCŒ

ƌƜÏÿóŽƛİƛƣƍ
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... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ
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POTULKY SLOVENSKOM

RU BR IK A

Obdivujte majestátne hrady Pohronskej
hradnej cesty

sa na potulky do prekrásneLKYVydajte
SLOVENSKOM
ho prostredia stredného Pohronia

Hrad kedysi...

Hrad Revište postavili začiatkom 14.
a preskúmajte pozostatky hradov storočia a jeho podobu určoval úzky
Revište a Šášov. Oba sú súčasťou skalný hrebeň, ktorý v najužšom mieste
Pohronskej hradnej cesty, na ktorej z obranných dôvodov prerušili mohutmôžete obdivovať množstvo ďalších nou priekopou. Nad ňou sa nachádzahradov, hrádkov, strážnych veží, la hranolová obytná veža. Z juhu sa na
opevnených miest či kláštorov.
vežu napájal hradbový múr vymedzujúci úzke pozdĺžne nádvorie. Zrejme už od
začiatku bola súčasťou nádvoria cisterHrad Revište
Hrad Revište sa vypína na skalnatom na, ktorá sa zachovala dodnes.
brale na pravom brehu Hrona a postavili ho začiatkom 14. storočia ako súčasť
Hrad Šášov
ochrany stredoslovenských banských
Ak sa dostatočne nabažíte výhľadov
miest.
z hradu Revište, ale svoju cestu za krásami slovenských hradov ešte nechcete
ukončiť, vydajte sa na len približne 15
Ako sa tam dostať...
Svoju výpravu k hradu Revište začni- kilometrov vzdialený hrad Šášov, vypíte v obci Revištské Podzámčie. Cesta k najúci sa na strmom, ľavobrežnom brale
zrúcanine vedie nenáročným terénom, priamo nad dolinou rieky Hron. Z hradu
trvá asi 15 minút od vrchného parkovis- sa zachovala pomerne veľká a rozľahlá
ka a bez problémov ju zvládnu aj menšie časť, plná zaujímavých architektonicdeti. Povedie vás náučným chodníkom kých detailov.
RU BR IKAAk budete mať šťastie,
pod názvom Majitelia hradu Revište, na ako prvé vás na mieste privítajú kozy,
ktorom je osadených osem informač- ktoré tam našli svoj domov.
ných tabúľ. Z delovej bašty hradu a zo
severnej veže hradu sú v prípade priazAko sa tam dostať...
nivého počasia vždy cez víkend od 10.00
Na Šášovský hrad môžete vyraziť
h do 16.00 h. pre záujemcov sprístup- priamo z obce Šášovské Podhradie,
nené vyhliadky ponúkajúce pôsobivé odkiaľ vás k zrúcanine privedie zeleno
výhľady na rieku Hron a jej údolie, na značená turistická trasa. Počítajte s tým,
okolité kopce a tiež na Štiavnické vrchy. že výstup k hradu je o čosi náročnejší,

LKY SLOVENSKOM

foto poskytla OOCR Región Gron, autor foto Pavel Ovsík

Hrad Revište.

no nepotrvá viac ako 20 minút. Na začiatku turistického chodníka je osadená informačná tabuľa, ktorá informuje
o histórií hradu. Pri vstupnej ceste na
hrad Šášov zároveň nájdete informačnú turistickú kanceláriu, ktorú tam v
jednom z domov zriadilo Združenie na
záchranu hradu Šášov. „Návštevníci
hradu si môžu v našej expozícii pod
hradom prezrieť 3D model hradu Šášov
z čias, keď bol ešte zastrešený a nájdu u
nás aj knihy s hradnou tematikou, či pamätnú izbu,“ hovorí Rastislav Uhrovič
zo Združenie na záchranu hradu Šášov.

POTULKY SLOVENSKOM

LKY SLOVENSKOM

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

16-01

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
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Turistická kancelária býva v prípade
priaznivého počasia otvorená počas víkendov.

Hrad kedysi...

Podľa dávnej povesti dal hrad svojmu
Šašovi z vďačnosti postaviť Zvolenský
hradný pán, pretože mu vraj dvorný
blázon počas poľovačky na medvede
zachránil život.
zdroj informácií OOCR Región Gron,
hrady-zamky.sk, Oz Združenie
na záchranu hradu Šášov
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

TOPOĽČIANSKO
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Občianska
riadková
inzercia

www.masterfinance.sk

01 AUTO-MOTO / predaj

ÚVERY/HYPOTÉKY

02 AUTO-MOTO / iné

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

0918
435 921
info@masterfinance.sk

POISTENIE

autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti,
dospelí/porovnáme všetky poisťovne
(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/ Babetta/ Stadion/ Simson aj iné 0949371361
»Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor, aj v
zlom stave alebo nepojazdný. 0949350195
»KÚPIM STARÝ PIONIER
JAWA 05, JAWA 20, JAWA 21,
MUSTANG MOPED STADION
JAWA 90, ROADSTER CROSS
SIMSON ENDURO ELECTRONIC
AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ,
PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE
0915215406

13 121 0012

Martina Tomášik

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

06 POZEMKY / predaj
»Prenajmem pozemok v
Preselanoch -oplotený, s
vlastnou studňou a el. prípojkou. 0905 511009

SBS GUARDING s. r. o.
47-026

príjme strážnikov na prevádzky

v Bánovciach nad Bebravou

08 STAVBA

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

36-0002

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Topoľčanoch

15 HĽADÁM PRÁCU

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

16 ZOZNAMKA
36-0002

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

14 RÔZNE / iné
»DARUJEM ORIGINÁL VYPALOVACIU PEC NA KERAMIKU,
NEDAŠOVCE /BYTOVKY TEL.
0944394901

»Sympatický 68r hľadá
partnerku
SMS
0949574720
SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

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

prijmeme do zamestnania

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

Pracovná pozícia majster

oblasť pôsobenia: Dopravné stavby Prievidza požiadavky:
- ukončené odborné vzdelanie (SOU s maturitou, SPŠ stavebná)
- vodičský preukaz skupiny B
- prax v odbore stavebníctva
- komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, ﬂexibilita

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. 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
novinách, TO zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Chcete
podať
inzerát?
PlatbaMobilom.sk
technicky
Návod nájdete na strane
6 dolu.
zabezpečuje ELET, s.r.o.

nástup: od 1.8.2021
ponúkame: silné zázemie úspešnej spoločnosti s medzinárodnou

Záujemcovia môžu svoju žiadosť spolu so životopisom osobne doniesť
alebo poslať na: STRABAG s.r.o., ul. Pod banskou, 971 01 Prievidza.

13 121 0371

účasťou - 100% vlastníkom je rakúsky stavebný koncern STRABAG
Societas Europaea
platové ohodnotenie: od 5,83€/hod. + základné prémie 40%
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Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

www.hotbuilding.sk

Montážne práce v Rakúsku
a v Nemecku
PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.
Realizujeme:

85_0509

PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:

87-0012

94-0062

0908 914 180

85_0342

2000€/ MES. + PRÉMIE

0910 134 567 I office@hotbuilding.sk

61_0142
42

presklenné fassády I odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí I priemyselná izolácia
zámočnícke práce
MZDA:
kovovýrobu
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