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V našej radakcii si môžete 
podať inzerciu do celej siete 
regionálnych novín
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0904 121 559 | www.tulis.sk
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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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»Kúpim Simson aj ne-
pojazdný. PONÚKNITE 
0949505827

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682W

»Kúpim staré odznaky po 
vojakoch, partizánoch, ha-
sičoch. 0907910755

»Rozvedená 168/74 rada 
spozná priateľa vo veku 
58-65 rokov so záujmom o 
prírodu, turistiku, kultúru 
aj cestovanie. Bývam v SNV. 
K: 0908269416
»Hľadám ženu do 38r na 
pekný vzťah, lásku, život. 
0911562156
Senior 67r., 172cm. Hľadám 
priateľku na voľný čas. Zá-
ujmy - ľahká turistika, plá-
vanie, záhradka. Len vážny 
záujem. Okolie LE a PP. č.t.: 
0940062525

Občianska
riadková
inzercia

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    

Chcete si
ripodať riadkový
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SN 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, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

16 ZOZNAMKA    

Poznáme všetko, iba ľudí nie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sme zvláštna krajina. Každý vie všet-
ko, rozumie sa všetkému a tak isto 
všetko si trúfa hodnotiť, lebo, veď „je 
to tak“.

O všetkom vieme všetko. S takou ma-
lou „drobnou“ výnimkou. O ľuďoch okolo 
nás nič. A často ani o ľuďoch v nás, teda 
o nás samých. To, že rodičia iba máloke-
dy aspoň tušia niečo o vnútornom živote 
ich dospievajúcich detí, je akýsi rituál do-
spievania. Možno ho tolerovať, tajomstvá 
dospievania by mali zostať tajomstvami. 
To, že rodičia často neovládajú ani učivo 
základnej školy svojich detí, no zasvätene 
pred nimi hodnotia, analyzujú a prebera-
jú globálne problémy ľudstva, voči tým 
ich deťom nie je fér. Dospelí im ukazujú, 
že na to, aby sme boli „múdri“, stačí aj 
priemerná hlúposť. A neznalosť. Vlastne, 
dajme namiesto slovka „aj“ slovko „iba“.

Každý deň pracujem s informáciami. 
S desiatkami ich zdrojov. Domácich – na 
tie sa príliš nespolieham, aj zahranič-
ných. Z tých si vyberám tie naozaj dôvery-
hodné, overené, nestranné a nestranícke. 
A najmä nepoučujúce, nekarhajúce, ne-
rozdeľujúce.

Aj napriek tomu napríklad s očko-
vaním váham. Pritom nie som proti oč-
kovaniu a nebijem sa do pŕs že „nikdy“. 

„Nikdy ani ja, ani moje deti, nikdy“. Žijem 
mimo veľkých očkovacích centier, 150 km 
od môjho obvodného lekára. Nemám čas 
(ani neviem, kedy ho o tri dni mať budem), 
ani chuť cestovať, tlačiť sa medzi stovka-
mi záujemcov. Registrovať sa (áno, viem, 
dá sa už aj bez) a potom sa tlačiť v dave.
Netvrdím však, že očkovanie je nezmysel, 
nátlak, otroctvo ani nič podobné. Lebo 
moje vedomosti nestačia na to, aby som si 
to do hĺbky vysvetlil sám v sebe. Lebo sú 
veci, ktorým nerozumiem, nepoznám ich, 
neviem o nich. Na rozdiel od borcov, ktorí 
vedia všetko. Aj s hrubkami v statuse.

Keby tak mohol aj mňa zaočkovať 
doktor v zdravotnom stredisku u nás. 
Keby v lekárni. Keby prišla výjazdová 
jednotka, dal by som sa. Aj bez akejkoľ-
vek kampane, o ktorej dumajú hlupáci. 
Netreba kampaní, treba príležitosť. Mož-
nosť. Ale vysvetlite im to. Rozumejú sa 
všetkému, poznajú všetko.

Akurát o ľuďoch neve-
dia absolútne nič. Nechcú. 
Politici, médiá a väčšina z 
nás všetkých.

Pekný týždeň, vážení 
poslucháči, s pozdra-
vom

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 719 139

Najčítanejšie

regionálne

noviny
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Milan Lasica bol obľúbenec teraz 
možno už troch generácií. A verím, 
že ním zostane navždy. Tak, ako Jaro 
Filip, prvý z trojice géniov, ktorý nás 
opustil, potom druhý Julo Satinský 
a teraz... zostalo prázdno. Moje spo-
mínanie bude možno osobné a určite 
nebude oficiálnym nekrológom.

Pán Lasica bol v mojich očiach vždy 
pán. Nie v zmysle panský, ale – nobles-
ný pán. Elegancia, šarm, vybrané sprá-
vanie, kultivovaná reč. V rámci môjho 
niekdajšieho, svojvôľou mocných aro-
gantne prerušeného povolania som mal 
tú česť spraviť s ním niekoľko rozhovo-
rov pre Slovenský aj Československý roz-
hlas. Nebolo to ľahké. Pán Lasica totiž 
neznášal „typické“ novinárske otázky a 
priam nenávidel otázky, z ktorých bolo 
cítiť hlúposť novinára. Medzi také patri-
lo to klasické klišé, či má rád humor, či je 
veselý, aké vtipy má rád a podobne.

Proste, na pána Lasicu sa bolo treba 
dobre pripraviť. Občas som ho požiadal 
o rozhovor pri príležitosti výstavy kni-
žiek Bibliotéka. Sedával tam v expozícii 
jedného vydavateľstva už na prvý po-
hľad dosť nešťastný, nesvoj, zjavne sa 
necítil dobre v tom rozruchu a najmä ako 
exponát.

Hlavou mi v tejto chvíli behajú ob-
razy z legendárneho „Véčka“, klubu vy-
sokoškolákov v Bratislave, kde bolo na 
dvojicu L+S vždy doslova narvané. Hm, 
dvojice. Už dávno sú preč páni z dvojice 

V+W, ale aj z dvojice Š+G, z dvojice S+Š 
žije našťastie ešte pán Suchý. A aby som 
nezabudol na našich – H+K, páni Hla-
váček a Krajíček, tiež skvelá herecká 
komická dvojica. Klobúk dolu pred všet-
kými týmito velikánmi.

Boli to časy inteligentného, veselé-
ho humoru, poukazujúceho, nasmeru-
júceho, napĺňajúceho a povznášajúce-
ho. Nedá sa porovnať s dnešnou plochou 
prvoplánovou a často až primitívnou a 
diváka urážajúcou komerčnou ponukou 
„zábavy“, ktorá má k humoru tak ďale-
ko, ako kapela za rakvou nebožtíka k 
promenádnemu koncertu.

Milan Lasica bol skvelý herec, naj-
mä divadelný, hoci mnohé jeho filmy sa 
dnes stále pozerajú ako skvelé komédie. 
Jedno z prvých predstavení, ktoré som 
ako mladý chalan videl, boli Plné vrecká 
peňazí. Dodnes mám v hlave niektoré 
dialógy. Nuž – text napísal pán Milan 
Lasica. A zahral skvelo aj postavu Alfré-
da Cicáka, holiča.

Česť Vašej pamiatke, majstre!

Za majstrom Lasicom

» red - Ivan Brožík
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Tomáš Baťa pred takmer sto rokmi po-
vedal, že budovy bez ľudí sú iba železo 
a betón. 

Sú krajiny, ktoré produkujú železo 
a betón a sú krajiny, kde sa orientujú na 
znalosti a  inovácie. Rozdiel medzi nimi 
je v pridanej hodnote a v  kvalite života 
obyvateľov. Slovensko je krajina železa 
a betónu. V posledných rokoch sa vybudo-
vali veľké areály univerzít, ale ich úroveň 
štúdia a  výskumu každý rok klesá.  Stre-
doškoláci odchádzajú študovať radšej do 
zahraničia. Spomínam si na obdobie po 
revolúcii, keď duchovní pastieri stavali 
chrámy, úrady, exercičné domy a  semi-
nárne budovy, ale pozabudli na to, čo sa 
v nich bude organizovať. A tak dnes máme 
pekné budovy a areály, ktoré sú prázdne 
– chýba v  nich tvorivý duch a  skutočný 
život. Pokračuje to ďalej. Do regiónu prídu 
desiatky miliónov na inovácie. Kam sa in-
vestujú? Do budov, v ktorých nikdy žiad-
na inovácia nevznikne. Vieme spracovať 
železo a  betón, nevieme inovovať a  roz-
biehať biznis. Vytvoríme tak chudobnú 
krajinu s honosnými budovami. 

Sedávam s chlapcami z našej inovač-
nej siete Inovato. Pripravujeme nové pro-
jekty, ktoré môžu vytvoriť miliardové biz-
nisy a tisíce dobre platených pracovných 

miest v  oblasti mikročipov, digitálnych 
technológií a  inteligentných systémov. 
Nepotrebujeme budovy, ale slušných a 
vzdelaných ľudí. Žiaľ, okolo tristotisíc ich 
vyštudovalo v zahraničí a nevracajú sa. 
Železobetónové projekty ich nelákajú. 

Stavanie budov sú len pomýlené 
predstavy úradníkov a papalášov. Potre-
bujeme inovátorov a podnikateľov. Pra-
cujeme na sieti expertov pre plán obnovy. 
Dosť bolo skepsy, nadávania a zlej nála-
dy. Potrebujeme ľudí, ktorí sú ochotní 
niečo urobiť pre budúcnosť tejto krajiny. 
Môj otec kedysi dávno staval priehradu. 
Vraj si pri práci aj spievali a verili v lepšiu 
budúcnosť. Priehrada stojí, ale budúc-
nosť až taká ružová nebola. Skôr červená. 

Dnes máme ďalšiu historickú šancu. 
Stavať budovy a tunely vieme. A naučili 
sme sa pritom aj kradnúť. Potrebujeme 
sa posunúť dopredu – 
vymýšľať nové druhy 
čipov, digitálne plat-
formy a riešenia pre 
inteligentnú a  zele-
nú krajinu. Alebo to 
tu môžeme všetko 
zabetónovať.

Železo a betón

» Ján Košturiak

Počas horúcich letných dní by sme 
mali našu pozornosť zamerať nie len na 
dodržiavanie pitného režimu, ale aj na 
vhodný výber a skladovanie potravín.

Stravovanie v letných mesiacoch má 
určité osobitosti vyplývajúce z vyšších 
teplôt vzduchu ako aj z relatívne nízkej 
vlhkosti vzduchu, či zo skutočnosti, že 
v lete častejšie konzumujeme epidemio-
logicky rizikové potraviny.  „To všetko 
predstavuje určitú záťaž najmä na kardio-
vaskulárny a gastrointestinálny systém a 
metabolickú homeostázu organizmu aj u 
zdravých ľudí, čo je potrebné zohľadniť aj 
v stravovaní,“ vysvetľujú odborníci z Úra-
du verejného zdravotníctva SR.

Zásady pre stravovanie 
a výber potravín v lete

Strava má byť v letných mesiacoch ľah-
šia, teda ľahko stráviteľná, s nižšou ener-
getickou hodnotou, pretože organizmus 
v lete nepotrebuje vytvárať teplo v takej 
miere ako v zimných mesiacoch. Súčasne 
však musí strava poskytovať dostatok vý-
živných látok. Zložením má byť vyvážená 
a pestrá, čo predstavuje dostatok celozrn-
ných výrobkov, nízkotučných mliečnych 

výrobkov, rýb, hydiny, zemiakov a stru-
kovín a samozrejme ovocia a zeleniny 
- najmä sezónnych, ktoré okrem tekutín 
obsahujú množstvo cenných výživových 
zložiek, ako sú vitamíny a minerály, en-
zýmy či vláknina. Konzumovať by sme 
mali menej jedál a potravín bohatých na 
tuky, najmä nasýtené a na jednoduché 
sacharidy.

Doplniť treba aj antioxidanty
V letných mesiacoch treba pamätať 

aj na to, že slnečné žiarenie spotrebúva 
najmä pri opaľovaní antioxidanty v or-
ganizme. Ide najmä o antioxidanty, ktoré 
možno doplniť stravou a to: vitamíny A 
respektíve Betakarotén - provitamín A, a 
vitamíny C a E.

Zdravé stravovanie 
počas letných mesiacov

» Renáta Kopáčová/krátené
(originál verziu článku nájdete na www.cujte.sk)
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY−  ZIMNÉ ZÁHRADY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ

SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro

FRÉZOVANIE a
OVANIE
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vlo kovanie
   komínov
> stroj istenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

istenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., L 315
 0905 279 418, Michal Hudá

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

ontaktujte nás v pracovných d ch
od 7,00 hod do 17,00 hod

OV
7

5
-1

5
LETANOVCE  

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj denne od 8.00-16.00 h.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

Tel: 0905 231 034, 0905 429 495
pdhorka@nextra.sk
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 26. 7.

469

-41%
cena za 1 kg

Mozzarella  
• rôzne druhy

049

-44%

(1 l = 0,98)

0,5 l

Vinea 
• rôzne  druhy

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

149

5 x 50 g

(1 kg = 5,96)

250 g

• rôzne druhy

049

-28%

(100 g = 0,39)

125 g

049

-42%
1 l

• t�vanlivé
• polotučné 1,5 %

019

Supercena

(100 g = 0,15)

125 g

• rôzne druhy

199

-33%
cena za 1 kg

Biele hrozno 

stolové
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033

-44%
cena za 1 kg

Maslo
099

Supercena

(100 g = 0,50)

200 g

199

-28%
1 kg

• 40 % bryndze 

v náplni

369

700 g

499

-36%

(1 kg = 5,54)

900 g

• rôzne druhy

• v ponuke aj Ritter Sport
or�ešková 100 g za 0,89 €

• rôzne druhy

369
-38%

8/16 kapsúl

169

-26%
1 kg balenie

079

-38%
100 g

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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Fotografi a vydavatelia pracujúci na 
knižnej edícii Čarovné Slovensko 
dali dohromady najkrajšie zábery 
na Slovensko zo súčasnosti, ale i z 
predošlých rokov. 

Vytvorili tak päť a pol minútový 
dokumentárny film, ktorý sprístupnili 
verejnosti na YouTube kanáli.

Video Čarovné Slovensko je veno-
vané fotografom, ktorí trpezlivo čakajú 
na svoj vysnený záber, aby mohli ostat-
ným ľuďom dokonale predstaviť čarov-
né Slovensko. Propaguje krásy Sloven-
ska nielen pre domácich návštevníkov, 
ale poukazuje na naše prírodné či kul-
túrne bohatstvo aj zahraničným turis-
tom. 

Dychberúce zábery prezentujú 
každý región Slovenska jedinečným, 
umeleckým, obdivuhodným záberom. 
Výber najkrajších záberov na Sloven-
sko pochádza od dvadsiatichôsmych 
slovenských lokálnych fotografov. Kaž-
dý dodal svoje najlepšie zábery zo svoj-
ho regiónu. Celý film potom zostrihal, 
ozvučil a vytvoril jeden z nich, Aleš 
Mucha z Banskej Bystrice, ktorý je zná-
my najmä fotografovaním medveďov 
vo voľnej prírode.

Krátky dokumentárny film s pod-
manivou hudbou ( https://www.youtu-
be.com/watch?v=7zSIlbC9At0 ) videlo 
za krátky čas už vyše 11 000 sledova-

teľov.
Knižná edícia Čarovné Slovensko 

predstavuje jednotlivé regióny a slo-
venské mestá z pohľadu miestnych 
slovenských fotografov. „Najkrajšie 
fotografie o svojom vlastnom regióne 
väčšinou vytvoria tí nadšenci, pre kto-
rých je fotografovanie vášňou. Veľakrát 
ale nemajú príležitosť ich aj odprezen-
tovať a ukázať svetu v knižnej podobe. 
Preto sme sa ako vydavateľstvo rozhod-
li vydať špeciálnu edíciu, ktorá zatiaľ 
nemá obdobu nikde vo svete,“ pribli-
žuje autor myšlienky a letecký fotograf 
Milan Paprčka.

Najlepšie zábery vyberá redaktor 
a autor kníh Martin Kmeť a s pomocou 
vydavateľského tímu vytvára jedineč-
né čarovné knihy poukazujúce na naše 
krásne Slovensko. 

Vďaka lovcovi medveďov vzniklo 
nádherné video o Slovensku

» red
Zdroj: CBS spol, s.r.o., VKÚ Harmanec, s.r.o.

Vláda dprerokovala a schválila šesť 
nariadení, vďaka ktorým vzniknú 
tri chránené areály, dve prírodné 
rezervácie a jedna národná prírod-
ná rezervácia. Účinnosť nadobudnú 
1. augusta 2021.

Všetky tri chránené areály sa na-
chádzajú v Chránenom vtáčom území 
Laborecká vrchovina. Chránený areál 
Horný tok Chotčianky sa rozprestiera 
na 2,5571 hektároch v okrese Stropkov, 
na celom území platí druhý stupeň 
ochrany. Areál má zabezpečiť ochranu 
biotopu horských vodných tokov a ich 
drevinovej vegetácie s myrikovkou ne-
meckou a mihuľou potiskou.

Chránený areál Horný tok Výravy 
v okrese Michalovce má rozlohu 19,47 
ha s druhým stupňom ochrany. Na-
chádzajú sa tu vzácne jaseňovo-jelšové 
podhorské lužné lesy a vzácne živočí-
chy ako kunka žltobruchá, bobor vod-
ný či vydra riečna.

Chránený areál Laborec s výmerou 
24,96 ha sa nachádza v okrese Me-
dzilaborce a platí v ňom tretí stupeň 
ochrany. Má zabezpečiť ochranu jase-
ňovo-jelšovým podhorským lužným 
lesom a biotopom desiatich druhov 
živočíchov európskeho významu ako 
netopier obyčajný, podkovár krpatý, 
mlok hrebenatý, pĺž vrchovský či ko-
bylka Štysova.

Prírodná rezervácia Pokoradzské 
jazierka s rozlohou 64,43 ha je v okrese 
Rimavská Sobota v štvrtom a piatom 
stupni ochrany. Okrem dubovo-hra-
bových karpatských lesov predmetom 
ochrany sú tu nížinné a podhorské 
kosné lúky, vysoké ostrice, na ktoré sa 
viaže biotop rastliny národného význa-
mu hrachor sedmohradský a biotopy 
dvoch druhov živočíchov európskeho 
významu fuzáč obrovský a roháč oby-
čajný.

Národná prírodná rezervácia Plav-
no bude vyhlásená v okrese Banská 
Bystrica na 52,59 ha. Jej územie je v 
štvrtom a piatom stupni ochrany, ktorý 
je tak ako dosiaľ potrebný pre ochranu 
biotopu európskeho významu bukové 
a jedľovo-bukové kvetnaté lesy. Jej sú-
časťou bude chránené územie vyhláse-
né prvýkrát v roku 1951.

Na Slovensku máme celkovo 642 
území európskeho významu.

Na Slovensku 
pribudnú chránené územia

» red
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24. júla 1847  
po 17 mesiacoch cesty dorazila skupina 148 mormónov do údolia 
Veľkého soľného jazera a založili tam Salt Lake City

Výročia a udalosti
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 290€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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Reálna  záruka

12 rokov

OBNOVA STRIECH

0949 765 613

OBNOVA

ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH

VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

OBNOVA KOMÍNOV

OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA

ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH

VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

OBNOVA KOMÍNOV

OBHLIADKA ZDARMA

LETNÁ AKCIA
LETNÁ AKCIA
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7e-mail: daniela@playinstallation.com, mobil: 0915 252 876

H¾adáme práve teba!
Rád cestuješ a nudí śa stereotyp?

- práca na živnosť od 9 do 15 €/hod.
- možnosť rastu na pozíciu vedúceho teamu od 15 do 18€/hod.
- ubytovanie a cesta zabezpečené a hradené
- služobné auto a náradie k dispozícii počas celého projektu

MONTÉR ZÁBAVNÝCH CENTIER Práca po
celom svete.



SN21-29 strana- 10

SPRAVODAJSTVO Najčítanejšie regionálne noviny
10

Žiaci by sa mali učiť praktické veci, 
ktoré využijú v osobnom či pracov-
nom živote. Sú to frázy, ktoré počúva-
me v médiách. Vo vzduchu roky visí 
otázka zmeny obsahu vyučovania.

Ak chceme žiakov naučiť podsta-
tu a tú dôkladne prepojiť s praxou, je 
nutné prehodnotenie osnov, prehod-
notenie spôsobu vyučovania. Obávam 
sa, že problémy s učením sa a s učením 
žiakov nesúvisia iba s predpísaným 
vzdelávacím obsahom. Školy napr. 
často robia exkurzie do múzeí plných 
exponátov a konkrétnych príbehov. Čo 
môže byť názornejšie? No po nich si žia-
ci málokedy spomenú na takto získané 
informácie. Nie preto, že sú hlúpejší, 
ale aj preto, že im ich vytlačila iná, pre 
nich dôležitejšia téma. Všade je priveľa 
informácií a zážitkov, ktoré konkurujú 
formálnemu obsahu v školách. Dnešní 
žiaci sú iní. Niežeby zabúdali, ale za-
ujímajú sa o mnohé iné veci, ktoré im 
môžu v budúcnosti zabezpečiť živoby-
tie. Niektorí stredoškoláci už zarábajú 
a škola je pre nich druhoradá. Hoci im 
učivo čo najnázornejšie ukážete. Máme 
však aj mnohé predmety, ktoré sa ne-
dajú prezentovať názorne a bez memo-
rovania. Zároveň ten najpraktickejší 
úkon si vyžaduje naučenú teóriu.

V súčasnosti máme veľa informač-
ných prameňov: internet - nekonečný 
zdroj dát. V takejto situácii sa musíme 
zamyslieť, či máme vyučovať kompe-

tencie alebo naučené obsahy, či a do 
akej miery sa majú žiaci učiť naspamäť, 
či sa majú rozvíjať praktické kompe-
tencie a kritická práca s informáciami 
namiesto ich memorovania. Obsahové 
vyučovanie predpokladá memorova-
nie, abstraktné myslenie aj klasický 
výklad učiteľa. V kompetenčnom vyu-
čovaní vyzdvihujeme pragmatizmus, 
upevňujeme kompetencie žiaka, kritic-
kú prácu s prameňmi, minimalizujeme 
pamätanie si faktov. Najlepšie je oba 
spôsoby spojiť. Umožniť žiakom vyu-
žívať rôzne zdroje informácií pri riešení 
úloh, cvičení, situácií.

Problémom je, že za flexibilitou 
škôl zaostávajú systém a podmienky 
v školách. Bez toho škola naráža na 
prekážky. V procese zmien si treba po-
vedať, či má stredná a neskôr vysoká 
škola požadovať od žiaka faktografiu 
či pragmaticko-kompetenčné schop-
nosti, aby sa nestalo, že na ZŠ budeme 
inovatívni, no SŠ a VŠ ovalí žiakov 
protikladným spôsobom vzdelávania. 
Reforma obsahu nespočíva iba v ná-
zornosti učiva a v jeho aktualizácii. 
Spočíva v systémovom nastavení vzde-
lávania a jeho podmienok, prepojením 
nevyhnutného kognitívneho obsahu 
s dôkladným rozvíjaním praktických 
kompetencií. A s vnímaním charakteru 
súčasného žiaka.

Úskalia zmeny vzdelávacieho obsahu

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

Odborne sa to napíše veľmi sucho - 
Spomínanie je akt, ktorým sa prvok 
minulosti vracia (za prispenia vôle 
alebo bez nej) do vedomia subjektu.

„Keby nebolo spomienok, člo-
vek by nevedel, že raz bol i šťastný.“ 
—  Johann Wolfgang von Goethe. A 
tak sa dopúšťame spomínania, naj-
mä v časoch, na ktoré sa viaže najviac 
krásnych spomienok. Cez prázdniny. 
Spomienky v hlavách, v pamätníkoch, 
alebo, ako nám poslala do redakcie 
Stanislava Borisová – aj v zápisníku.

Z čiteľského 
prázdninového zápisníka

Vyťahané tričko zo študentských 
čias, kraťasy, ktoré zapadajú do šesť-
desiatych rokov 20. storočia. Iba nový 
bicykel naznačuje, že sa ocitám v  sú-
časnosti. Prázdninová recesia je pred-
sa dovolená. Po prvom prázdninovom 
týždni strávenom ešte pracovne v ško-
le, brázdim poľné cesty Trnavského 
regiónu.

Od študentských čias milujem čas 
nepokoseného obilia, ktoré bičuje moje 
stehná popri poľnej ceste. Bučiansky 
chotár mám zmapovaný ešte počas ko-
rony. Ďatelinové pole je už posiate lán-
mi  zlatistého obilia. Oblúkom zahnem 
doľava a míňam ďalší chotár. Víta ma 
„Jednotné roľnícke družstvo“ v Bresto-
vanoch.  Vlastne je to iba nejaká men-
šia pobočka väčšieho v Zavare. Doteraz 

majú i  živočíšnu výrobu. To je naozaj 
chvályhodné. Väčšina družstiev pod 
nesprávnym vedením v deväťdesiatych 
rokoch zanikla. Vždy ma fascinuje, že 
niekde to predsa ide.  

Páľava ma privádza do dediny. 
Studená kofola by sa hodila. V  Bres-
tovanoch majú v  centre dediny po-
hostinstvo aj s  vonkajším posedením 
v  uzatvorenom dvorčeku.  Skupina 
miestnych „štamgastrov“,  podgurá-
žených dvomi, tromi vodečkami a piv-
kami rozoberá miestne pomery. Do-
zvedám sa aj to, čo vedieť nemusím. 
A možno aj musím, keď sa už hrám na 
novinárku. 

Nech žije druhý prázdninový týž-
deň! 

Z redakcie dodávame, nech žije 
leto, voľný čas, nech žijú dobrodruž-
stvá a zážitky, ktoré v nás nezmazateľ-
ne zostanú – navždy.

Spomienky v nás

» red
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27. júla 1991 
biskupská vysviacka Františka Rábeka za 
nitrianskeho pomocného biskupa

Výročia a udalosti 28. júla 1914  
Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo srbskej vláde v Be-
lehrade vojnu. Začala sa prvá svetová vojna

Výročia a udalosti 29.júla 1965  
premiéru má druhý celovečerný film Beat-
les, Help!

Výročia a udalosti

PRÁCA v ČR 

PRÁCA v DE 

PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

1/ Zdravotná sestra s nemeckým uznaním 
vzdelania Anerkennung/ Urkunde - ubytovanie, stravovanie, doprava zdarma

2/ Zvárač MAG, zámočník, Drážďany/ Dortmund
- práca v hale, ubytovanie zabezpečené
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1

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

CALL CENTRUM:   0915 971 823

VHODNÉ 

PRE MUŽOV,  
ŽENY aj PÁRY

Kontakt: 0917650018
nemecko@modd.sk
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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Slovenská agentúra prijme pracovníkov 
do Nemecka na pozíciu 

„POMOCNÝ OPERÁTOR VO VÝROBE“ 
VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH 

PLASTOV.
- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku, 

ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.
- Pracuje sa od pondelka do soboty 8 hod. denne 
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- Práca vhodná len pre chlapov 
- ������������
	����
	��	�
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- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 

- �������������������� - ������ ���
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de@personalnyservis.sk
0902123555  I  0911614263
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info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
Brigáda(Nemecko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )
14-dňo y, r ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


