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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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VRÚTKY

Turèianske 
Teplice

Martin

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 01 

AUTO-MOTO Iné 02 
»Predám elektrický skúter, 
exkluzívny typ, dojazd až 
80km, maximálna rýchlosť 
25km/h, nie sú potrebné 
ŠPZ, technický ani vodičš-
ský preukaz. Skúter má 
80kg, vizuál ako motorka, 
je dvojmiestny, extrémne 
tichý. Vhodný aj pre staršie 
ženy. Dovoz po celom Slo-
vensku až k Vám domov. 
Montáž dodám na videu, 
je veľmi jednoduchá. T.č.: 
0903 752 333
»Výkupim motorové vo-
zidlá všetkých značiek, 
staré, nepojazdné, hava-
rované. T.č.: 0905 505 129 
»Kúpim murovanú garáž. 
T.č.: 0905 505 129 
»KÚPIM JAWA CZ MANET 
TATRAN STADION BABE-
TU A INÉ, DIELY, DOKLADY 
0940100473 

BYTY PREDAJ 03
»3i.byt v cent. MT, výťah, 
balkón, pivnica. 120tis.E. 
Tel. 0903217518 
»3i. centrum 3.NP, 7Om2, 
výťah cena dohodou Tel 
0949229030 

BYTY PRENÁJOM 04
»1-izb. byt na Poháji, zaria-
dený, 1 osoba - nefajčiar - 
najlepšie žena, bez zvierat. 
T.č. 0950 780 094
»Prenajmem 1 izbový za-
riadený byt len jednej 
osobe Martin Košúty tel. 
0902965109 

DOMY PREDAJ 05

POZEMKY PREDAJ 06

REALITY INÉ 07
»RD Martin a okolie 0948 
364 048 
»1-2 izb. byt Martin a okolie 
0948364048 
»3-4 izb. byt Martin a okolie 
0948364048  
»Kúpim dom v okrese Mar-
tin do 15km do 150.000 €. 
T.č.: 0908 922 101
»Kúpim ornú pôdu v okolí 
MT a TR. T.č.: 0905 925 991

STAVBA 08
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

04 BYTY / prenájom 

Chcete si podať inzerát?
Pokračovanie na strane 6 dolu.

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

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

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

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

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

DOMÁCNOSŤ 09  

ZÁHRADA A ZVERINEC 10 
»Predám kosačku AGZAD s 
odnímateľnym motorom. 
Bližšie info podam telefo-
nicky 0908 555 528

HOBBY A ŠPORT 11  
»Predám používanú stre-
leckú plochu ne trénovanie 
hokeja, rozmer 2,4 x 5,3 m, 
tel: 0907 338 848

DEŤOM 12

RôZNE PREDAJ 13

RôZNE INÉ 14
»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129
»Kúpim šľapací Moskvič, 
aj nekompletný. T.č.: 0908 
912 445
»Kúpim propanbutánové 
bomby,10 kg aj malé. Mobil 
0908883035 Martin 

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIE 16  
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181 
»Sympatický 44r. muž hľa-
dá partnerku z okolia MT. 
ŽA 0908220405 

Občianska
riadková
inzercia

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
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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

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RôZNE / iné    

13 RôZNE / predaj    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    
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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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Štátna veterinárna a potravinová 
správa SR vydala mimoriadne nú-
dzové opatrenie, na základe ktorého 
poľovníci v ešte neinfikovaných okre-
soch Slovenska zvýšia odstrel divia-
kov. 

Premnožená diviačia zver je totiž 
hlavnou príčinou šírenia afrického moru 
ošípaných (AMO). Aktuálne je ním za-
siahnutých 29 okresov. V infikovaných 
okresoch už nie je odstrel vhodný, aby 
nedochádzalo k plašeniu diviakov do ďal-
ších oblastí, čím sa môže šírenie nákazy 
ešte urýchliť.

Na podporu odlovu a všetky opatre-
nia s tým spojené vláda schválila 5,2 mi-
liónov eur.

Z vyčlenených peňazí sa už obstará-
va 450 mraziacich boxov, ktoré budú ur-
čená na uchovanie odlovených diviakov. 
Vzorky z nich sú spravidla do 24 hodín 
laboratórne preskúmané. Ak sa potvr-
dí, že bol ulovený diviak zdravý, mäso z 
neho pôjde na predaj spotrebiteľom. Časť 
peňazí je určená na kampaň na podporu 
predaja diviačieho mäsa, ktoré je z hľadis-
ka výživy kvalitnou potravinou.

Zároveň odporúčame chovateľom 
ošípaných, aby sprísnili hygienické opat-
renia vo svojich chovoch. AMO sa prenáša 
aj na oblečení, prostredníctvom krmiva, 
či dokonca na dopravných prostriedkoch. 
Tí chovatelia, korí ešte svoj chov nezare-

gistrovali, tak môžu naďalej urobiť bez 
sankcie. Cieľom je, aby jednotlivé regio-
nálne veterinárne a potravinové správy 
mali prehľad o tom, kde sa ošípané chova-
jú a na základe toho zvýšili dohľad.

Diviak, pozitívny na AMO je pozna-
teľný zmenami na koži, či vnútorných 
orgánoch. Aké zmeny je potrebné pozoro-
vať, keďže sa vyskytujú najčastejšie?

Sú nimi krvné podliatiny na koži a 
krvácaniny v podpazuší, na bruchu a 
medzi nohami, enormne zväčšená slezi-
na, krvné podliatiny na pľúcach, srdci, či 
obličkách.

POZOR! Aj zdanlivo zdravý diviak, 
ktorý nejaví známky ochorenia, môže byť 
pozitívny. Preto je potrebné manipulovať 
s každým diviakom ako keby bol pozitív-
ny. 

V súvislosti s AMO 
platí mimoriadne opatrenie

» Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva

www.drevoza.sk
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Citáty o deťoch

»„Mladí ľudia často vravia 
o svojej budúcnosti. Tvrdia, 
že by si chceli nájsť dobre 
platenú prácu, postaviť 
krásny dom a precestovať 
svet. Jediné, čo chcem ja, je 
milujúci manžel a deti, kto-
ré sa budú tešiť, keď prídem 
z práce domov.“   
                                —  Angelle

»„Vôbec netušíme, aká 
veľká je dôvera, ktorú nám 
dávajú deti a ako rýchlo sa 
premárni.“   —  Heinrich Böll

»„Aký strašný by bol svet, 
keby sa ustavične nerodili 
deti prinášajúce so sebou 
nevinnosť a možnosť rozlič-
nej dokonalosti.“ 
                        —  John Ruskin

»„Všetka zloba pochádza 
zo slabosti. Dieťa je zlé len 
preto, že je slabé. Učinte ho 
silným a staňte sa dobrým. 
Ten, kto by mohol všetko, 
nerobil by nič zlé.“ 
  —  Jean Jacques Rousseau

»„Deti sa učia oveľa rých-
lejšie ako dospelí, pretože 
sa ešte nenaučili báť.“ 
                 —  Robert Kiyosaki

»„Váž si každého človeka, 
ale stokrát viac si váž deti 
a varuj sa, aby si neporušil 
ich detskú čistotu.“
      —  Lev Nikolajevič Tolstoj

                          » redakcia

 

Vtipy
z oblasti IT

»Prečo Microsoft kúpil Sky-
pe keď si ho mohol stiahnuť 
zadarmo?

»Chlap si pofajčieva ciga-
retu a vyfukuje obláčiky 
dymu. Jeho priateľka sa 
naštve a vraví mu:
- Nevidíš, že je na krabičke 
napísané varovanie, že to 
škodí zdraviu!
A on na to:
- Láska, ja som programá-
tor. Nás nezaujímajú war-
ningy, ale len errory...

»Keď som mal 5 rokov, 
mama mi hovorila:
- Dávaj si na internete po-
zor. Sú tam zlí ľudia.
O 13 rokov mi došlo, že ja 
som tí „zlí ľudia“.

»Google je ako ženská. Ani 
nedokončím, a už si domýš-
ľa.

»Viete, že prvá zmienka o 
internete bola už v biblii? 
Vtedy keď Matúš povedal 

„rozhoď sieť“.                          
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VŔTANIE
A ČISTENIE

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

Výročia a udalosti

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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TOYOTA YARIS CROSS ROADSHOW
18.8.- 19.8. Prievidza Toyota A.A. Service

Letisková 2C toyotaprievidza.sk

13
 1

2
1 

0
14

7

4
7
-0
3
5

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

Jarmok všetkých jarmokov, ktorý patrí 
k  najväčším a najobľúbenejším pod-
ujatiam v  Banskej Bystrici, musel byť 
vlani napriek veľkej snahe mesta z dô-
vodu šírenia pandémie koronavírusu 
zrušený. Oddelenie kultúry aj tento 
rok pripravuje niekoľko variantov, aby 
sa mohol uskutočniť a potešiť tak stov-
ky návštevníkov. 

Hlavnú tému zameranú na včelárstvo, 
mágiu a ľudové liečiteľstvo bude v dňoch 
10. až 12. septembra 2021 sprevádzať 
pestrý program vo viacerých lokalitách 
a  nádvoriach centra Banskej Bystrice 
s  prihliadnutím na potrebné epidemické 
opatrenia. Na Námestí SNP bude domino-
vať Trh remesiel s majstrami remeselník-
mi, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou tohto 
podujatia už desiatky rokov. Podobne ako 
v minulom roku, samospráva v rámci 363. 
ročníka Radvanského jarmoku nepočíta 
so stánkami s občerstvením a zábavnými 
atrakciami umiestnenými na mestských 
pozemkoch. Chutné jarmočné dobroty 
a nápoje by mal v zmysle platných opatre-
ní zastrešiť Cech hostinských i ďalšie pre-
vádzky fungujúce na Námestí SNP a v šir-
šom centre, s ktorými mesto komunikuje.

„Radvanský jarmok bol odjakživa 
spojený s tradíciami a remeslami, na čom 
chceme stavať aj v súčasnosti. Uvedomuje-
me si, že návštevníci majú radi atmosféru 
podujatia aj vďaka tradičným dobrotám, 
preto veríme, že členovia Cechu hostin-
ských budú ústretoví a  zaradia do svojej 

ponuky všetko, čo k jarmoku patrí. V tejto 
chvíli nevieme predpovedať,  aké opat-
renia budú platiť v  septembri. Napriek 
tomu verím, že trojdňový 363. Radvan-
ský jarmok sa bude môcť tento rok naozaj 
uskutočniť a všetci spolu si užijeme pravú 
jarmočnú atmosféru,“ hovorí primátor Ján 
Nosko.

V priaznivom prípade bude Trh reme-
siel s tradičnými vareškami, medovníkmi, 
cukrovinkami či šperkami pre návštevní-
kov k dispozícii v piatok, 10. septembra od 
10:00 hod. Do 20:00 hod., v sobotu od 9:00 
hod. do 20:00 hod. a v nedeľu od 9:00 hod. 
do 16:00 hod. Pestrý program a ponuka re-
meselníckych výrobkov budú rozptýlené 
na Námestí SNP, v Lazovnej ulici, v okolí 
Barbakanu na Námestí Štefana Moysesa, 
v  Dolnej ulici, pričom sprievodné pod-
ujatia budú organizované aj na nádvorí 
radnice, ÚĽUV-u, v  Stredoslovenskom 
osvetovom stredisku i 365. labbe. Podrob-
ný program tohtoročného Radvanského 
jarmoku predstavíme čoskoro.

Všetky informácie budú postupne 
pribúdať na webe mesta www.banskabys-
trica.sk.

Radvanský jarmok bude!

» red
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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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pani na upratovanie

Spoločnosť
PROPER Group

hľadá

Víkendová brigáda

Pracovná náplň: upratovacie
a čistiace práce
Mzda: 4,00 € netto,
po zaučení od 4,66 € netto 
Kde: automobilka Teplička nad Váhom

Tel. číslo: 0910 180 166
E-mail: brigada @properservice.sk

Chceš si cez víkend zarobiť?
Vhodné pre študentov od 18 rokov.18 rokov.

na trvalý pracovný pomer a aj brigádu.
Pracuje sa od pondelka do piatka ranná,

poobedná, nočná zmena. Ide o upratovanie
kancelárii a výrobných priestorov.

Platové podmienky: od 3,40 €/h v čistom.
Študenti od 18 rokov na zastupovanie,

mzda 4,00 €/h v čistom.

muža - manipulanta
s VZV

Zmenový majster

do KIA Žilina na trvalý pracovný pomer
a aj brigáda. Pracuje sa od pondelka do

piatka ranná, poobedná, nočná.
Platové podmienky: od 4,60 € /h v čistom.

šikovných a spoľahlivých ľudí do automobilky
v Tepličke nad Váhom na pozície

Viac info na tel: 0910 180 166

muža - manipulanta
s kovovými prípravkami po hale a obsluhu

chem. práčky do KIA Žilina na trvalý
pracovný pomer a aj brigáda. Pracuje sa

od pondelka do piatka ranná, poobedná,
nočná.

Platové podmienky: od 4,60 €/h v čistom.

Máš skúsenosť s prácou v automobilke
alebo podobnej firme? Máš skúsenosť
s prácou s ľudmi a vedením kolektívu?

Tak hľadáme práve teba.
Práca je v KIA Žilina.

Platové podmienky: od 5,25 € netto plus
bonusy, odmeny a príplatky, resp. podľa
skúseností. Ozvi sa nám a na osobnom

pohovore si povieme bližšie info.
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SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

MY PODPORÍME VÁS
Martinsko.sk
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www.lekarenplus.sk

V ponuke 

ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY

�������������������������
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uke 

NOVÉ aj
É

V 

ANTIG

PROTILÁT

KVALITNÉ 

RÚŠKA 

A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 

VZOROV 

PRE DETI 

AJ 

DOSPELÝCH 
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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
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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 


