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Stáť mimo schémy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Spoločnosť“ nenávidí tých, ktorí 
„stoja mimo“. Nenávidí, lebo nimi 
nemôže manipulovať, nemôže ich 
ovládať, nemá na nich dosah, nedajú 
sa pacifikovať, umlčať. Stáť a hrdo stáť 
mimo znamená byť nezávislý. Neovlá-
dateľný. Ale aj byť nepriateľom číslo 
jeden. Práve pre tú nemanipulovateľ-
nosť.

Naopak, mnohí ešte za éry socializ-
mu rýchlo zistili, že je výhodné byť na, 
pri, vedľa, pod. Príroda takéto organizmy 
volá cudzopasníky či dokonca parazity. 
Priživujú sa na silnejšom organizme a ich 
jedinou starosťou a životným „ideálom“ 
je dostatočne sa nakŕmiť a zabezpečiť si 
tak prežitie. Nepotrebujú oponovať, ne-
potrebujú prezentovať vlastné názory, 
stačí im blahobyt biologického prežitia. 
Stačí im stáť pri kecpultíku niekoho s po-
stavením, niekoho s funkciou, mocou a 
tváriť sa, že sú súčasťou systému. Súčas-
ťou moci. Súčasťou vplyvu.

Je jasné, že akýkoľvek nesystémový 
prvok tohto systému, ktorý sa zaviedol 
ešte za čias socializmu a pestujeme si ho 
tu dodnes, je nepriateľom. Ohrozuje sa-
motnú existenciu systému „byť pri tom“. 
Je verejným nepriateľom politikov, ktorí 
si privlastnili pravdu, je verejným nepria-

teľom médií, ktoré si privlastnili právo 
hlásať jedinú dogmu.

Každé štyri roky si volíme tento 
systém. Každé štyri roky si volíme tých, 
ktorých obklopia cudzopasníci a vytvo-
ria okolo nich nepreniknuteľnú zábranu 
pred prienikom do sveta bežného voliča. 
Sú na kandidátkach, vidíme kým a čím 
boli (vlastne neboli) až do volieb. Väčši-
nou nikým. A nikým sú aj po nich. Aku-
rát dostali do rúk hlasovacie kartičky a 
hlasujú, ako nariadi ich boss. Veľká česť 
veľmi vzácnym svojstojným a samostat-
ného rozhodovania schopným jedincom. 
Tým, ktorí sa vyčlenili zo schémy. Tým, 
ktorí sa vystavili ohrozeniu, či už pracov-
nému, alebo inému. Metódy likvidácie 
mimosystémových sú v našej spoločnos-
ti vypracované do absolútnej dokonalos-
ti. A aplikované priebežne, bez ohľadu na 
nejaký November 89. Paradox, súčasťou 
toho systému, sú žiaľ, aj tí, 
ktorí sú presvedčení, že 
nad ním zvíťazili.

Čím viac nás bude 
mimo takéhoto systému, 
tým bližšie bude náš spo-
ločný sen – demokra-
cia na Slovensku.

S pozdravom
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AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2

»KÚPIM MALÉ AUTO/ OPEL 
CORSA, malý PEUGEOT, FIAT a 
p., BENZÍN, rv max 2015, DO 
100000 KM, DO 10 000E. TEL 
0950523515 TO

BYTY - PREDAJ...3

BYTY - PRENÁJOM...4

DOMY - PREDAJ...5

POZEMKY - PREDAJ...6

REALITY INÉ...7

STAVBA...8

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11

»Kúpim staré hodinky PRIM. 
Tel. 0905/767 777

»Kúpim akordeón heligónku 
husle saxafón 0915876860

DEŤOM...12

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14

»Kúpim bankovky a mince 
ČSR, SŠ a ČSSR aj celé al-
bumy len v dobrom stave! 
0915143219

HĽADÁM PRÁCU...15

ZOZNAMKA...16

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

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    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Občianska
riadková
inzercia

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

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

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na nasledujúcej 
strane dolu.
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16. augusta  1896  
na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon bolo nájdené zlato, 
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku

Výročia a udalosti
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Žijeme vo svete zákonov a  predpisov. 
Niekedy ich vymýšľajú a kontrolujú ľu-
dia, ktorí nerozumejú tomu, ako v sku-
točnosti veci fungujú. Je mi niekedy 
ľúto, keď vidím ako preháňajú a  šika-
nujú ľudí, ktorí skončili bez peňazí na 
ulici alebo kontrolujú chlapa bez nôh, 
či mu náhodou nenarástli. 

Mnohé systémy sú navrhnuté tak, aby 
slúžili silným - majiteľom firiem, profeso-
rom, zdravotným poisťovniam, lekárom 
alebo štátnym úradníkom. Pomoc však 
potrebujú slabí – ľudia bez strechy nad 
hlavou, chorí, chudobní, osamelé matky 
s deťmi, pacienti alebo študenti.

Viem, že máme dodržiavať zákony 
a  štandardy, ale potrebujeme aj cit, ľud-
skosť a individuálny prístup. Detské domo-
vy, väznice, osobitné školy, polepšovne, 
tresty, pokuty, exekúcie, lieky utlmujúce 
človeka často nepomáhajú. Individuálny 
prístup je neefektívny, ale ľudský. Systé-
my, kde izolujeme „neštandardných“ ľudí 
od ostatných a paralyzujeme ich, je efek-
tívny – pre tých „štandardných.“ 

Lenže každý človek je jedinečná by-
tosť a potrebuje individuálny prístup. Na to 
však spoločnosť, kde sa všetci ponáhľajú, 
nemá čas. A tak tých pomalších, nepotreb-
ných, chorých a starých a  odsúvame na 

okraj spoločnosti. 
Áno, máme štandardy na to, koľko 

potrebujú metrov štvorcových, teplej vody 
a jedla. Lenže oni chcú byť prijatí, vypoču-
tí a užitoční. Dostanú svoje kódy diagnóz 
a systém sa o nich postará – ako o polož-
ky s  číslami. Sú filmy o  nemocniciach 
kde ukážu lekára, ktorý má rád svojich 
pacientov a naplno sa im venuje. Niekedy 
sa na neho pozerajú ako na čudáka typu 
Filip Neri, Abbé Pierre alebo Guy Gilbert. 
Aký zázrak – lekár, ktorí slúži pacientovi 
alebo učiteľ žiakovi. Systémy nám majú 
pomáhať, ale niekedy nás ovládajú a strá-
came v nich srdce a zdravý rozum. Za for-
mulármi a  číslami už nevidíme človeka, 
jeho talenty, zranenia, túžby. Systém nás 
vedie k produktivite a produktivita k bez-
citnosti. 

Celá spoločnosť potom pripomína na-
programované linky 
s automatmi. Gerd Le-
onhard hovorí: „Prob-
lém nie je, že sa stroje 
preberajú ľudskú 
prácu a presahujú ich 
schopnosti, ale že 
sa ľudia stále 
viac podoba-
jú na stroje.“

Srdce a zdravý rozum

» Ján Košturiak
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ŽELEZO       FAREBNÉ KOVY       SKLO       PAPIER
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Sociálna poisťovňa prepočítala 
dôchodcom, ktorí čelia exekúcii, 
ich exekučné zrážky. Urobila tak v 
nadväznosti na zvýšenie životného 
minima od 1. júla 2021 z dovtedajšej 
sumy 214,83 eura na 218,06 eura. 

V augustových výplatných termí-
noch sa tak táto zmena dotkne viac 
ako 30 tisíc poberateľov dôchodkových 
dávok.

Zvýšenie životného minima zna-
mená, že exekvovaným dôchodcom sa 
zvýši výška dôchodku, ktorý po zrážke 
dostávajú zo Sociálnej poisťovne. Ide o 
skupinu približne 30 500 dôchodcov – 
z nich bude mať 30 tisíc exekučnú zráž-
ku zníženú a ďalším 500 dôchodcom sa 
výkon exekučnej zrážky zastaví.

Pri zvýšení životného minima sa 
totiž zvyšuje minimum, ktoré musí 
dôchodcovi po vykonaní zrážok z dô-
chodku zostať. Sociálna poisťovňa 
preto tým dôchodcom, ktorých dôcho-
dok podlieha exekúcii, zvyšuje sumu 
dôchodku a znižuje sumu exekučnej 
zrážky. Zvýšenie minima, ktoré musí 
dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať, 
môže mať za následok aj ukončenie 
vykonávania exekučných zrážok z dô-
chodku. Ide o situáciu, kedy je dôcho-
dok nižší ako minimum, ktoré mu musí 
zostať.

O týchto zmenách Sociálna pois-

ťovňa aj tento rok informuje každého 
dotknutého dôchodcu písomnou in-
formáciou. Poberatelia dôchodkov 
ju dostanú v priebehu augusta 2021 a 
okrem iného bude obsahovať aj dátum, 
od ktorého im bude dôchodok prvýkrát 
vyplatený vo vyššej sume. Súčasťou 
informácie bude aj predpokladaný dá-
tum ukončenia exekučných zrážok z 
dôchodku.

Keďže dôchodky sa vyplácajú vo-
pred, exekučné zrážky v novej sume 
je možné vykonať prvýkrát v auguste 
2021. V tomto mesiaci dostanú dôchod-
covia vyplatenú aj sumu dôchodku, 
ktorá im bola naviac zrazená v júli 2021.

Upozornenie:
Dôchodcovia, ktorí poberajú dôcho-

dok zo zahraničia, majú aj v roku 2021 
povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni 
aktuálnu výšku tohto dôchodku. Tento 
rok je potrebné informáciu zaslať už do 
31. augusta 2021. Oznámenie o výške 
dôchodku zo zahraničia Sociálna po-
isťovňa potrebuje pre určenie sumy 13. 
dôchodku. V tomto roku ho poisťovňa 
vyplatí už v novembri, čo je o mesiac 
skôr ako minulý rok. Zákon stanovil aj 
skorší termín, do ktorého treba aktuál-
nu výšku dôchodku z cudziny oznámiť 
– a to do 31. augusta 2021.

Sociálna poisťovňa 
zastaví exekučné zrážky 

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

19. augusta  1991  
puč v Sovietskom zväze: prezident Michail Gorbačov bol počas do-
volenky na Kryme zadržaný v domácom väzení

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 8. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Spôsob sedenia, svetlo a vetranie 
v triedach, ako aj jedlo či stravova-
cie návyky. To všetko ovplyvňuje 
správny vývoj a zdravie detí, ktoré 
trávia značné obdobie svojho najin-
tenzívnejšieho rastu v škole.

K téme sa vyjadruje hlavná od-
borníčka Ministerstva zdravotníctva 
SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a 
dorast MUDr. Elena Prokopová, ktorá 
sa u žiakov veľmi často stretáva najmä 
s chybným držaním tela. „Je to naozaj 
tým, že veľa času trávia deti sedením, 
a to často nesprávnym. Sedia nad počí-
tačmi, nad mobilmi a, pravdaže, pod-
statnú časť vyučovania v škole,“ vyme-
núva Elena Prokopová.

Tento trend je možné ovplyvniť 
úpravou sedenia a posilnením chrbto-
vého svalstva prirodzeným pohybom. 
E. Prokopová upozorňuje, že stačí ísť 
cez veľkú prestávku na školský dvor 
a dať žiakom možnosť prirodzeného 
pohybu. „Vždy, keď sa to dá, možno aj 
počas vyučovania, si možno s nimi len 
tak urobiť pár cvikov, nádychov, výdy-
chov alebo drepov. Nezaberie to veľa 
času a deti sa mnohokrát aj preberú.“ 
Za dôležitý považuje aj výber stoličiek: 
„Dnes sa technológie ďaleko viacej po-
sunuli dopredu a preto vieme deťom 
prispôsobiť stoličky aj vzhľadom na ich 
vek či postavu,“ dodáva Prokopová.

Klasické sedenie v troch radoch 
nepovažuje detská lekárka za ideálne. 
Preto navrhuje aspoň cirkuláciu žiakov 
v radoch, aby boli aj pri okne, aj pri 
stene - a nesedeli trebárs celý rok vza-
du pri dverách, kde je najmenej svetla. 
Okná by mali byť veľké, nemali by byť 
polepené, aby cez nich mohlo prechá-
dzať denné svetlo. „Denné svetlo je 
najviac potrebné, keď žiaci čítajú alebo 
píšu,“ vysvetľuje. „Zároveň je veľmi dô-
ležité aj správne umelé osvetlenie, aby 
bolo rozptýlené po miestnosti. Nemalo 
by byť bodové, neónové ani studené.“

Potrebám a veku žiakov je vhodné 
prispôsobiť aj zariadenie triedy. „Malé 
deti by určite mali mať väčší priestor 
aj na oddych a hru priamo v triede. 
Vyučovanie by malo byť prerušované 
napríklad zmenou činnosti aj v rámci 
jedného predmetu,“ vysvetľuje Elena 
Prokopová.

Školáci majú veľký problém 
s držaním tela

» Zdroj: MŠVVaŠ SR

50%
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Napíšte nám: trenciansko@regionpress.sk



TN21-32_strana- 7

služby, bývanietrenčiansko
7

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

7

1

34

6

2

9

3

5

9

5

7

74

6

47

2

3

1

7

2

1
S

U

D

O

K

U

4
7
-0

8
9

4
7
-0
2
6

7
5
-6
3

- rekonštrukcia bytov, rodinných domov
- výstavba rodinných domov
- rekonštrukcie striech
- zatepľovanie fasád
- prenájom stavebného lešenia

TOPSTAV-Erik Topor
Tel.: 0902 152 310 mail: eriktopor89@gmail.com

0905 915 036

0907 673 926

KVALITNÉ
VIZITKY



TN21-32_strana- 8

 bývanie Najčítanejšie regionálne noviny
8

3
3
-0
0
2
4

Smotanový jogurt 
podložený 
• rôzne druhy

029

200 g

(100 g=  0,15)

Chery paradajky 
dat�ové
• exta sladké

179

Supercena

(1 kg = 5,11)

350 g balenie

Rybí šalát 
v majonéze

189

400 g

(1 kg = 4,73)

333

950 g

(1 kg = 3,51)

Med 
kvetový

CC
d
•

U nás si nemusíte 
vybera� medzi

�erstvos�ou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 16. 8.

Brav�ové karé
• v celku 349

-34%
cena za 1 kg

5.29

Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve. P

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 3. 8. 2021.

079

2,5 l

(1 l = 0,32)

Pepsi/
Pepsi 
Cola 
Black/
7UP/
Mirnda

Brav�ové 
párky 339

920 g

(1 kg = 3,68)

159

Supercena
cena za 1 kg

Biele 
hrozno 
stolové

Brav�ová panenka 469

-41%
cena za 1 kg

7.99
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Schwarzwaldská 
šunka 249

250 g

(1 kg = 9,96)

699

900 g

(1 kg = 7,77)

Lovecká saláma
Corgo�   
• svetlé vý�apné pivo

099

-36%

(1 l = 0,66)

1,5 l

1.55*

Bonux 699

-36%

(1 pranie = 0,09)

80 praní

10.99*

699

13 kg

(1 kg = 0,54)Krivo pre psy

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

od pondelka
16. augusta

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 3. 8. 2021.

699

500 g

(1 kg = 13,98)

Pistácie
• rôzne druhy

017

-22%

(1 l = 0,09)

2 l

0.22

Pramenitá voda
• perlivá/jemne perlivá
P itá d
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove a okolí

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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Firma LIZARD v Nemšovej hľadá 

v oblasti výroby a potlače textilu
Nástup ihneď

Kontakt: 0907 553 131

pracovníka/čku 
na obsluhu strojov 
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HĽADÁME
UPRATOVAČKU/ČA 

do objektu v Dubnici nad Váhom 
Mzdové ohodnotenie : 3,58 € netto

Pracovná doba : ranná smena na TPP

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ

V prípade záujmu volajte 
na tel. č. 0919 295 135

HELLA Slovakia Lighting s.r.o.  

Ponúkame: 

andrea.sandorova@hella.com  silvia.minichovatrstanova@hella.com

4
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1
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1
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V súčasnosti sa v odborných i po-
litických kruhoch presadzuje tzv. 
inklúzia. Znamená to, že v rámci 
bežnej školskej triedy sa majú vyu-
čovať žiaci bez porúch a diagnóz so 
žiakmi s nimi. 

Isto, je to vznešená a humanistic-
ká myšlienka, ktorá učí žiakov vnímať 
inakosť. Aj mnohí rodičia preferujú 
umiestnenie svojho zdravotne znevý-
hodneného (ZZ) dieťaťa do bežnej trie-
dy. Navštevovanie špeciálnej školy sa 
niekedy považuje za hanbu a vzniká 
obava, že sa dieťa tohto príznaku ne-
zbaví.  

Treba myslieť na to, že nie každá 
bežná škola má možnosti zaradiť dieťa 
so ZZ. Môže jej chýbať vybavenie ale-
bo odborný personál. Vtedy sa môže 
stať, že dieťa síce bude v bežnej triede, 
no nebude napredovať, keďže učiteľ 
sa musí venovať aj zvyšným žiakom, 
ktorých býva veľa. Vtedy môže takéto 
dieťa prežívať sklamanie, zlyhanie, ba 
dokonca stres, keďže učiteľ v bežnej 
triede nemá šancu riešiť konfliktové 
situácie vždy s pokojom a individuálne. 

Isto, dávnejšie vznikli pozície pe-
dagogických asistentov. Aj keď minis-
terstvo školstva neustále omieľa inklú-
ziu a to, ako pomáha školám, stále sú 
školy, ktoré nezískajú toľko asistentov, 
koľko potrebujú, nech majú aj odborné 
posudky, že ich žiaci objektívne potre-
bujú. Treba myslieť na to, že deti so ZZ 

pribúdajú. Pritom sú stále školy, ktoré 
nemajú špeciálneho pedagóga či škol-
ského psychológa, ktorí by s asistentmi 
mali byť povinnou „výbavou“ škôl. Ak 
teda štát berie myšlienku inklúzie zod-
povedne.  

Na Slovensku to bolo zase naopak: 
najprv sa stanovila požiadavka inklú-
zie a až potom sa vytvárali zo strany 
štátu podmienky na ňu. Stále však nie 
sú. Problém je aj na stredných školách 
(SŠ), na ktorých sa žiaci považujú za 
samostatnejších. Ale tak to nie je. Keď 
mali nejaké zdravotné znevýhodnenie, 
to predsa nezmizlo po príchode na SŠ. 
Prideľovanie asistentov stredným ško-
lám je skôr symbolické ako funkčné.

Treba zvážiť umiestnenie dieťaťa 
na hocijakú bežnú školu. Rovnako tre-
ba zvážiť tlak na školy, aby zavádzali 
inklúziu, kým štát nevie garantovať 
vhodné podmienky. Špeciálne školy 
a triedy majú dovtedy nezastupiteľnú 
úlohu, najmä v súvislosti s mentálny-
mi diagnózami, a netreba ich pokútne 
likvidovať. Sú v nich odborníci, ktorí 
dokážu s malou skupinou žiakov so ZZ 
postupne dosiahnuť úspechy. To vie 
máloktorá bežná škola garantovať.

A čo s krivým pohľadom na tieto 
deti? Ignorovať ho. Pomoc deťom je vy-
soko nad klebetami prázdnych ľudí.          

Sme pripravení na školskú inklúziu? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Dubnici nad Váhom

0948 219 522 •  radovan.gubany@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď. POS nutný!
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HĽADÁME
UPRATOVAČKU/ČA 

do objektu v Trenčíne 
Mzdové ohodnotenie : dohodou

Pracovná doba : 4h /8h / 12h podľa dohody

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ

V prípade záujmu volajte 
na tel. č. 0919 295 135

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

trenciansko@regionpress.sk
0905 915 036, 0907 673 926
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Národný park Muránska planina 
nachádzajúca sa v západnej časti 
Slovenského rudohoria je jednou 
z najzachovalejších krasových ob-
lastí Slovenska. Nájdete tam viac 
ako 500 jaskýň a tiež sysľovisko 
Biele vody, kde môžete sledovať 
jednu z najpočetnejších kolónií 
sysľa pasienkového na Slovensku.

Na sysľovisko sa dostanete z obce 
Muráň, kde môžete zaparkovať svoje 
auto a potom už budete pokračovať 
pešo po vyznačenej trase. Počas sezóny, 
ktorá trvá približne od marca do konca 
septembra, môžete v lokalite sysľovisko 
Biele vody pozorovať sysľa pasienkové-
ho a jeho život v prírode. Keďže sú sysle 
na návštevníkov zvyknuté, môžete ich 

tam spozorovať kedykoľvek počas dňa a 
prídu až do vašej tesnej blízkosti. Mno-
hé z nich dokonca nemajú problém pri-
jať potravu priamo z vašej ruky.

Sysle môžete aj kŕmiť
„Sysle sú živočíchy slnka a tak sú 

najaktívnejšie počas slnečných dní. Uvi-
díte ich pravdaže aj počas poloblačných 
a mierne zamračených dní, ale pri veľmi 
zlom počasí z nory zvyčajne nevylie-
zajú,“ hovorí Jana Šmídtová zo Štátnej 
ochrany prírody SR. Zároveň upozorňu-
je, že by sme sysle nemali chytať do rúk. 
„Jednak sú to chránené živočíchy a ma-
nipulácia s nimi je zakázaná a jednak 
sú to divo žijúce zvieratá. V prípade, že 
sa budú cítiť ohrozené, môžu sa brániť. 
Keďže ide o hlodavce s veľmi silnými 
prednými zubami, môžu človeku spôso-
biť pri pohryzení nepríjemné poranenie. 
No a ako všetky teplokrvné živočíchy, 
môžu tiež prenášať besnotu,“ objasňu-
je. Ak vás to láka a chceli by ste sysle 
kŕmiť, odporúča odborníčka, aby ste po-
užili iba vhodnú potravu, inak by ste im 
mohli veľmi ľahko ublížiť. „Potravu nik-
dy nevkladajte do syslích dier, nasypte 
ju alebo uložte do blízkosti dier alebo 
ju položte voľne na zem. Sysle si pre ňu 
prídu až k vám,“ radí Jana Šmídtová a 
vysvetľuje, že ak potravu vložíte priamo 

do diery, sysle cez ňu prebiehajú a tým 
ju znečistia. O takú potravu potom už 
zvieratká nemajú záujem, ostáva v die-
re ležať a môže sa začať kaziť. Dobrou 
správou však je, že sysle môžete kŕmiť aj 
z ruky. „Nasypte si slnečnicu na ruku a 
nechajte sysle v kľude si ju poodnášať. 
Nikdy sa so sysľom o potravu nepreťa-
hujte, aby vás v snahe získať potravu 
nepohrýzol,“ odporúča odborníčka.

Prineste zvieratkám 
vhodnú potravu

Najvhodnejšou potravou pre sysle je 
slnečnica, pravdaže chemicky neošetre-
ná, nepražená, nesolená, potom jablká, 

pričom ideálne sú jabĺčka z vašej záhra-
dy, lebo nie sú chemicky ošetrené, vô-
bec nevadí, ak sú padané alebo staršie a 
zošúverené, čo vám zostali v pivnici po 
zime, ďalej sa hodí mrkva, ale strúhať ju 
nemusíte, sysle sú hlodavce, poradia si, 
chutí im aj cvikla, jačmeň, ovos, či vlaš-
ské orechy. „Piškóty a suchý chlieb sys-
ľom síce chutia a neublížia im, ale pre 
sysle to nie je prirodzená potrava a bu-
deme radi, ak dáte pri kŕmení prednosť 
vyššie uvedeným semenám, teda najmä 
slnečnici alebo jablkám či mrkve,“ uza-
tvára Jana Šmídtová.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
zdroj foto: ŠOP SR

Pri Muráni navštívte sysľovisko 
Biele Vody

ZDRAVIE

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA

autor foto: Ervín Hapl

autor foto: Ján Šmídt

Počas septembrovej návštevy pápeža 
Františka na Slovensku bude potreb-
ná pomoc takmer 3000 dobrovoľníkov. 
Hľadajú ich do Šaštína, Prešova a0 Ko-
šíc. Záujemcovia sa môžu prihlásiť pros-
tredníctvom oficiálnej webovej stránky 
navstevapapeza.sk. 

„Pomáhať budú s rozličnými činnos-
ťami, podľa potreby. Väčšina sa zapojí do 
služby ešte pred samotnými podujatiami. 
Zaregistrovať sa je možné on-line len vo-
pred, na mieste táto možnosť už nebude,“ 
spresnili z TK KBS.

Podmienkou je splnenie určenej ve-
kovej hranice a plná zaočkovanosť proti 
ochoreniu COVID-19. Dobrovoľníkov bude 
možné spoznať podľa bieleho oblečenia. Je 
symbolicky prepojené s pápežom, ktorý má 
biely odev.

V Bratislave hľadajú približne 1200 až 
1300 dobrovoľníkov. Aktuálne sa ich pri-
hlásilo približne 500. Pomáhať budú pri 
príprave záverečnej časti programu, ktorá 
bude 15. septembra v Šaštíne. Ide o svätú 
omšu, ktorú bude pápež František sláviť na 
otvorenom priestranstve pri Národnej svä-
tyni - Bazilike Sedembolestnej Panny Márie 
v Šaštíne.

V Košiciach potrebujú približne 600 až 
700 dobrovoľníkov, aktuálne sa ich prihlá-

silo približne jedna tretina z tohto počtu 
(295). „Budú prítomní na záchytných parko-
viskách, železničnej a autobusovej stanici, 
príjazdových cestách k miestam stretnutia 
- na Luníku IX, Štadióne TJ Lokomotíva i 
priamo na miestach stretnutia v sektoroch. 
Pomáhať budú vo všetkých sektoroch, kde 
bude väčšia koncentrácia ľudí,“ uviedla TK 
KBS.

V Prešove hľadajú približne 1000 dob-
rovoľníkov, aktuálne majú zhruba 120. 
Dobrovoľníci budú pomáhať na záchytných 
parkoviskách, niektorí budú mať informač-
no-technické úlohy v jednotlivých sekto-
roch, veľa dobrovoľníkov je potrebných ako 
asistencia pri rozdávaní svätého prijímania, 
iní budú zabezpečovať úlohy v presscentre 
či pri usádzaní pozvaných hostí.

Pápež František navštívi Slovensko 12. 
až 15 septembra. 

Hľadajú sa dobrovoľníci pre pápeža

» red

O vpáde vojsk Varšavskej zmluvy toho 
už bolo popísaného toľko, že naozaj ne-
mám žiadnu ambíciu pridať ešte „nie-
čo navrch“. Možno iba nejaké paralely. 
Poučenia z nepoučenia sa. No, ani nie 
tak poučenia, ako skôr trpké poznania.

Prvé poznanie je smútok z toho, že ľu-
dia sa nevedia poučiť. Neviem či nechcú, 
alebo nevedia, ale stále tu máme moc, 
ktorá je prilepená k svojim pozíciám ne-
jakým superkléberom a nie a nie pocho-
piť, že väčšine spoločnosti je odporná, 
je pre ňu neprijateľná. Z najrôznejších, 
no najmä z morálno-etických hľadísk. Z 
dôvodu „vyššieho princípu mravného“.

Mafia sa tu hrá na očistnú vojnu pro-
ti mafii. Používam iba tie výrazy, ktoré 
používa moc sama. A napokon, je veľký 
rozdiel medzi aplikovaním moci a vlád-
nutím. Kým si to neuvedomia mocní, 
dovtedy budem spomínať na okupáciu v 
roku 1968 ako na akt nenávisti, akt svoj-
vôle a zlomoci, akt boľševizmu, ktorý 
prežíva dodnes v mnohých inovovaných 
podobách.

To, čo sme tu mali 30 rokov po oku-
pácii „spriatelenými armádami“ bol 
výsledok vnímania moci boľševikom. A 
to, čo tu máme tridsať rokov po prevrate, 
je takmer to isté. Akurát, vždy si (malo)

mocní tohto nášho slovenského sveta 
politiky nájdu nejaké demokratizačné 
pozlátko, do ktorého zabalia svoj politic-
ký egoizmus a tvária sa, že tu hráme par-
tiu hry na demokraciu. V ktorej občan 
nikdy nevyhrá. Nemôže, lebo nesmie.

A tak nás arogancia mocných spre-
vádza od augusta 1968 už celých šesťde-
siat rokov. Biľakovci novej doby síce už 
nenosia vyšúchané tesilové obleky, ale 
obtiahnuté modré neoprény podľa naj-
novšej módy, nejazdia vo Volgách, ale 
v oveľa zvučnejších značkách a nene-
chávajú nás stáť v rade na banány. Vy-
tvorili si svoj svet vlastného blahobytu 
a najmä pokoja, parazitujúci na tom na-
šom, plnom driny, zúfalstiev, trápení a 
beznádeje. Niektorí v tej bubline zvládli 
zotrvať celých tridsať rokov. Niektorí za-
tiaľ iba rok a pol. Zatiaľ. Ale správajú sa, 
akoby nám to mali „hodiť na doživotie“.

V auguste 1968 im moc zabezpečili 
tanky. Dnes im na to stačia predvolebné 
lži. A v tom sme si na vine my sami. Na 
každom štyri roky opakujúcom sa previ-
není. Vlastne – oni konajú a správajú sa 
iba tak, ako im dovolíme. Sú našim ob-
razom. Smutné. Od operácie Dunaj uply-
nulo už 53 rokov. A boľševická okupácia 
pokračuje.

Operácia Dunaj

» Ivan Brožík

14. augusta 1945  
sa narodil Miloslav Luther, slovenský fil-
mový a televízny režisér a scenárista

Výročia a udalosti
15. augusta  1914  
bol slávnostne otvorený Panamský prieplav

Výročia a udalosti 17. augusta  1812  
víťazstvo Napoleona I. nad ruskou armá-
dou v bitke pri Smolensku

Výročia a udalosti
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Zle zaparkované vozidlá na sídlis-
kách a v husto obývaných mest-
ských oblastiach komplikujú prácu 
hasičom, a to najmä pri príjazdoch 
na miesto udalosti. 

Upozorňujú preto vodičov, že keď 
pôjde o život, preparkovať nestihnú. 
Informuje o tom Hasičský a záchranný 
zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

„Zaparkované vozidlo, ktoré bráni 
prejazdu hasičskej techniky, oberá za-
sahujúcich hasičov o dôležité sekundy, 
ktoré vo väčšine prípadov rozhodujú o 
záchrane života a zdravia osôb,“ pou-
kazujú na to hasiči.

HaZZ upozorňuje vodičov, aby ne-
parkovali v križovatkách a vo vzdiale-
nosti kratšej ako päť metrov, pred vcho-
dom do bytovky a taktiež v blízkosti 
podzemných a nadzemných hydran-
tov. Parkovať nemajú ani na nástup-
ných plochách pre hasičské vozidlá a 
na komunikáciách, ktoré k nim vedú.

Parkovať by mali vodiči v jednom 
jazdnom pruhu a tak, aby bola zabez-
pečená trvalo voľná šírka tri metre. „V 
zákrutách parkujte tak, aby bola zabez-
pečená trvalo voľná šírka komunikácie 
minimálne štyri metre,“ radia hasiči.

Zdôrazňujú, že každý vodič by mal 
v prvom rade rešpektovať dopravné 
značenie a parkovať na miestach na 
to určených. „V prípade, že vodič za-
parkuje svoj automobil mimo vyzna-
čeného parkovacieho miesta, mal by 

myslieť na skutočnosť, že hasičská 
technika potrebuje na prejazd mini-
málne tri metre,“ uviedol HaZZ.

Pripomeňme si aj princíp „záchra-
nárskej uličky“

Záchranárska ulička sa má vy-
tvoriť v strede medzi dvoma jazdnými 
pruhmi a v úsekoch s viac ako dvoma 
pruhmi medzi ľavým a k nemu prilieha-
júcim jazdným pruhom. „Pri vytváraní 
záchranárskej uličky je na nevyhnutne 
potrebný čas vodič vozidla oprávnený 
vojsť aj na miesta, kde je to inak zaká-
zané, ak tým neohrozí iného účastníka 
cestnej premávky,“ upozorňujú policaj-
ti. Záchranársku uličku môže použiť 
len vodič vozidla s právom prednostnej 
jazdy alebo vodič vozidla zabezpeču-
júci odstránenie následkov dopravnej 
nehody alebo inej mimoriadnej udalos-
ti.Za zneužitie hrozí sankcia do 300 eur 
a zákaz činnosti do dvoch rokov.

Apel hasičov na motoristov

» red

Prvý septembrový víkend (4. – 5. 9. 
2021) bude patriť odvážlivcom, ktorí 
prekonajú samých seba. V areáli prí-
rodného kúpaliska Delňa v Prešove 
sa bude konať už štvrtý ročník najzá-
bavnejšieho prekážkového behu pre 
deti a dospelých na Slovensku. 

Hero Race umožňuje posúvať limity, 
zdolávať strach a objaviť v sebe hrdinu. 
Za prekážkovým behom pre aktívnych 
športovcov, deti a všetkých, ktorí majú 
radi pohyb, stojí nezisková organizácia 
Pierott. „Kto chce v športe či v živote 
dosiahnuť úspech, musí prekonať veľa 
prekážok. Mnoho ľudí sa do nových vecí 
nepustí, pretože majú rôzne obavy zo 
zlyhania či výsmechu. Asi najprirodze-
nejším športom je beh a my sme k nemu 
pridali rôzne prekážky.” vysvetľuje Ma-
rián Beliš, riaditeľ neziskovej organizá-
cie.

Trate prekážkového behu sú pri-
spôsobené pre každú vekovú a výkon-
nostnú kategóriu. Pretekať môžu deti, 
začínajúci pretekári, ale aj skúsení špor-
tovci. „Radi na štarte privítame ľudí, 
ktorí si takýto druh pretekov vždy chceli 
vyskúšať, ale nikdy nenašli odvahu pri-
hlásiť sa,” vyzýva Beliš.

Preteky sa budú konať v areáli prí-
rodného kúpaliska Delňa v Prešove. 
Toto prostredie spĺňa podľa slov organi-
zátora všetky požiadavky na uskutočne-

nie pretekov: „Chceme využiť možnosti, 
ktoré nám areál ponúka. Tento rok čaka-
jú pretekárov aj nové prekážky. Chýbať 
nebude ani vodná s využitím skokan-
ského mostíka, no účastníci sa môžu 
tešiť aj na viacero prekvapení. Veríme, 
že účasť nebudú ľutovať pretekári, ani 
diváci.”

Hero Race má aj charitatívnu strán-
ku. Výťažok z každej registrácie prete-
kára poputuje neziskovej organizácii 
PIEROTT. Prostriedky budú použité 
na pomoc športovo nadaným deťom. 
„Šikovné a talentované deti si zaslúžia 
pozornosť a obzvlášť na Slovensku, kde 
je podpora mizivá. Aj preto sme sa ich 
rozhodli podporiť v rámci projektu Vidí-
me to ružovo, ktorý zastrešuje nezisko-
vá organizácia PIEROTT,” dodáva Beliš. 
Viac informácií sa dozviete na webovej 
stránke https://www.herorace.sk/.

Preteky pre veľkých 
aj malých hrdinov na Delni 

» red

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926

20. augusta  1968  
200 000 vojakov a 5 000 tankov vojsk Varšavskej zmluvy vtrhlo 
do Česko-Slovenska, aby ukončili Pražskú jar

Výročia a udalosti
18. augusta  1976   
Luna 24 mäkko pristála na Mesiaci

Výročia a udalosti
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V ponuke 

ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY
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PROTILÁT

KVALITNÉ 
RÚŠKA 
A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 
VZOROV 
PRE DETI 

AJ 
DOSPELÝCH 

85
_0
34
3

PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

0908 914 180

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.
������������������������������������������
���������������������
�������������������������������
- Hradíme ubytovanie v plnej výške
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 
- Trojzmenná prevádzka
����������������������
������������������������������������
- Firemné auto na presun do práce k dispozícii
�����������������������������������������
�������������������
- Agentúra registrovaná na UPSVaR

KONTAKT:
���������������������������������
email: de@personalnyservis.sk 85
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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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 


