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Zloba, závisť, zášť
Už sú to viac ako tri desaťročia, keď moci. Mier už dávno prestal strážiť túto
„Modlidba pre Martu“ znela už aj v krajinu.
Takže, zaspomínajme si v týchto
štátnych médiách, niesla sa ponad
námestia, zaplnené do posledného dňoch na Karlíčka Kryla. Ak sa nám
miesta ľuďmi spoločnej vôle po slo- aspoň komusi ešte trochu chce:
„Demokracia rozkvitá, hoci s kozbode, právnom štáte a demokracii
v zmysle dovtedy iba vysnívaných metickou chybou. Tí, ktorí kradli po
„západných“ ústavných noriem.
celé roky, dnes dvojnásobne kradnú.
Tí, ktorí nás roky týrali, nás vyhadzujú
Všetci, ktorí vtedy zažili atmosfé- z práce. A z tých, ktorí pravdu spievaru námestí, sa túžili zbaviť otroctva li, dnes narobili zradcov. Demokracia
demagógie, propagandy, otroctva panuje od Ašu až po Humenné. Zamat
vedúcej úlohy samovyvolenej strany. i neha v pánovi je a zuby vylomenné.
Dali nám nové postroje a hoci nás
Lenže – tak, ako to bývalo bežné v otrokárskych časoch nielen v kolóniach, chomút páli, zaujímame postoje, naale aj v satelitoch vtedajšej sovietskej miesto aby sme stáli. Bez poctivosti,
Moskvy, mnohí z otrokov nezatúžili po bez práva a hlavne bez ohľadov. Deslobode, ale po pozícii stať sa dozorca- mokracia miesto srdca brucho má a
mi iných otrokov. Mnohí z tých, ktorí miesto duše papule.“
Možno je to krutý text a ide iba o
stáli vtedy na námestiach, sú dnes v
pozícii otrokov a mnohí z tých, ktorí hrubý preklad. Ale Karel Kryl bol vivtedy využili šancu, sú dnes otrokári. zionár. Vedel, že to proste
Zloba, závisť a zášť sa vrátili s x-násob- s tou demokraciou akosi
nou intenzitou. Počúvajúc vyjadrenia nevyšlo Že nám ju iba naniektorých politikov a sledujúc mieru hovárajú.
Želám vám emotívne
ich empatie k občanom, ktorí už nemajú z čoho žiť, zostáva iba žasnúť nad prežitý týždeň, plný
tým, s akou inteligenciou a šarmom spomienok na časy
v porovnaní s dneškom udupávali nádejí – s pozdraslobodu „husákovci“. Inak poveda- vom
né – zmenil sa iba štýl presadzovania
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ponuka služieb:
- Napíšem darovaciu zmluvu, kúpnu zmluvu,
k nehnuteľnostiam, návrhy na vklad
- nájomnú zmluvu /k bytu a pod./
- zriadenie práva dožitia, vecného bremena
užívania, prechodu,a pod.
- napíšem zmluvu o vyporiadaní podielového
spoluvlastníctva nehnuteľností
- žiadosť o vyporiadanie členského podielu
v poľnohospodárskych družstvách
- pomôžem vybaviť stavebné povolenie

Tel.: 0949 582 208, rk.kusenda@gmail.com

75-43

Profesionálne, lacno, expresne. Pricestujem
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Som slobodný a šťastný
Stretnem niekedy ľudí, ktorí mi po ich úsilie. Ich ríše sa nakoniec rozpadkrátkej chvíli začnú rozprávať o tom, li. Aj oni odišli z tohto sveta a možno sa
ako nás „niekto“ chce ovládať a obme- nevedeli dostať cez tesnú bránu do večdzovať našu slobodu. Niekedy sa pri- ného života.
tom záhadne tvária a hovoria tak, aby
Mnohí z tých, ktorí mi hovoria,
nás ten „Veľký brat“ nepočul.
že chcú byť slobodní a nenechajú sa
ovládnuť temnými silami, už dávno sloZdá sa mi, že ich tento stihomam dosť bodní nie sú. Hltajú rôzne informácie z
zamestnáva, lebo vedia predložiť množ- pochybných zdrojov, zamotávajú sa do
stvo informácií, ktoré nepochádzajú z vymyslených príbehov, ktoré šíria ďalej
oficiálnych alebo overených zdrojov (veď na druhých ľudí. Je to ako drogová závissú to „ich“ zdroje ). Debata sa často kon- losť. Oberá ich o radosť zo života a šťastie.
čí tým, že oni sú odhodlaní nenechať sa Viackrát mi títo ľudia hovorili, že strácajú
ovládnuť týmito temnými silami, nebudú ilúzie, nádej a zmysel života. Podliehajú
používať informácie, očkovacie látky ale- pesimizmu a negatívnym myšlienkam.
bo iné škodlivé produkty od svetovládcov.
Ja sa cítim slobodný a šťastný. NeveJa považujem za jediného svetovládcu rím, že by ma ovládali nejakí všemocní
Pána Boha a bol by som veľmi rád, keby kazisveti (aj keď je okolo nás kazisvema úplne ovládol. Áno, uvedomujem si, že tov určite dosť). Som šťastný, lebo som
keď budem hovoriť ateistovi o odovzdaní dostal talenty a dary, ktorými môžem
sa Bohu, bude ma možno považovať za každý deň aktívne
blázna. Mnohí ľudia, ktorí sa obrátili k meniť tento svet k
Bohu, majú svoju skúsenosť, ktorá sa nedá lepšiemu. Tak ako
prerozprávať a preniesť na niekoho iného. každý človek, ktorý
Boh má vlastnú komunikáciu. A jeho syn nepodľahne tomu,
Ježiš Kristus liečil hluchých a slepých.
že nás ovládajú iní a
Mnohí uverili, že nás chcú ovládnuť my sme iba ich beznovodobí králi tohto sveta. Možno majú branné a kripravdu. Aj v histórii bolo veľa generálov čiace obete.
a cisárov, ktorí chceli ovládnuť svet. A
poznáme aj odpovede, ako sa skončilo
» Ján Košturiak
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Nové
Mesto
n/Váhom

Západné Slovensko
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

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
48.090
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

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

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

22 119 0011

0948 308 448
Prevádzky:

75-49

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

20

Pre okresy PN, NM a MY
DOPRAVA ZADARMO

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

IA

AKC DECEMBER
R–
M
NOVE BE 21

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 746 988

63-06

86.750
87.350
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

Kamenárstvo ADAM - RUŽA

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

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

Výročia a udalosti
Pri zrážke linkového autobusu a nákladného auta medzi Nitrou a Zlatými Moravcami zahynulo 12 ľudí, išlo o jednu z najtragickejších nehôd v histórii Slovenska

13. novembra 2019
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seriózne, kv
alitn
bez zálohy e,
doprava ZD ,
ARMA

Nové pomníky - žula, terazzo
Krycie dosky, sekanie písma
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
Dlažba, betónové chodníky

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

16-0039

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

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

47-113

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-10

Piešany

služby

piešťansko

3

 gLA=Lg=E?LȾ

1000 €
EO gEi AJ VY

Iba za

mesane.
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AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»Kúpim starý Pionier Jawa
05, Jawa 20, Jawa 21,
Mustang, Moped Stadion,
Jawa 90 Simson Enduro
Electronic aj pokazené.
Platím ihneď. Ponúknite.
Tel.: 0915 215 406
»ČZ-JAWA. Odkúpim motocykel/diely-SERIÓZNA DOHODA. Tel.: 0908 205 521
03 BYTY / predaj 3
byty/predaj
»Predám 3-izb.byt PN. Tel.:
0915 899 031
05 DOMY / predaj 5
domy/predaj
»Predám rodinný dom, Myjavské kopanice. Tel.: 0915
976 178
07 REALITY7 / iné
reality/iné
08 STAVBA8
stavba
»Kúpim haky lešenie. Tel.:
0908 532 682

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

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

16-0

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
»Predám čisté hovädzie
mäso z mladého býčka.
Cena od 6 € za 1kg. Tel.:
0944 544 577
13

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
»Hľadám učiteľa arabčiny z
Piešťan. Tel.: 0948 655 934
15

63-133

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
»42 ŤZP hľadá ženu do 55 r.
Tel.: 0944 023 252
»Aktívny muž 6r. na dôchodku hľadá nie vysokú
a štíhlejšiu ženu do 65r. na
známosť a spoločné putovanie, prosím SMS. Tel.: 0911
032 472
»Rada sa zoznámim s osamelým pánom, 55-65r. Tel.:
0905 432 141

PALIVOVÉ
DREVO

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

POLIENKA BUK, HRAB

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

Príklad: RP PN 12 Predám
kočík, 0987 654 321.
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 vrátane medzier.
Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba nefunguje u operátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

PN21-45_strana-

4

16-01

15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU

piešťansko

bÝvanie, služby

PN21-45_strana-

5

5

motoristi / ZDravie + relaX, služby

6

Najčítanejšie regionálne noviny

Bezpečná jazda v hmle

Kamenárstvo Majstro 0910 444 002
Všetky práce
po Sviatku všetkých
svätých vykonávame

» red

zdroj: internet

so 40% ZĽAVOU
1-hroby, 2-hroby žulové
ZĽAVY PRE DÔCHODCOV

Zdravý spánok radšej v súlade s prírodou
Problémami so spánkom trpí čoraz
viac ľudí. Dôvodom toho nárastu sú stresy, ktoré čoraz viac ľudí nedokáže dostať
z hlavy ani vo večerných hodinách, keď
by už hlava mala odpočívať.

Pracujeme až do -5°C

CBDexpert

CBD ako prírodná cesta k rovnováhe

Nedostatok spánku vedie k vytvoreniu
bludného kruhu, v ktorom večer nevieme
zaspať, ráno sa budíme unavení a telu
neustále chýba regenerácia, bez ktorej
sa zvyšuje riziko viacerých chronických
ochorení. Práve preto sa čoraz viac ľudí –
najmä vo vyššom veku – rozhodne riešiť
problémy so spánkom pomocou rôznych
syntetických tabletiek.
Foto: Canva.com

chronické, skôr než siahnete k akýmkoľvek tabletkám, mali by ste urobiť maximum pre fungovanie v zdravom režime:
dve až tri hodiny pred spánkom mať kľud,
nesledovať elektronické prístroje (hlavne
mobily), nejesť alebo ak jesť, tak len ľahké jedlá bez zbytočného cukru a tuku, cez
deň mať aspoň hodinu pohybu – ideálne
na čerstvom vzduchu a pred spánkom
mať svoj ukľudňujúci rituál – napríklad
čítanie knihy.

Okrem týchto psychohygienických
zvykov sa mnohým ľuďom osvedčilo piť
bylinkové čaje – ale treba vedieť aké.
Pokiaľ sú vaše problémy so spánkom Osvedčený relaxačný účinok má medovZdravý život a čaje

BEZ ZÁLOHY
Záruka na všetky práce 5 rokov

ka lekárska, valeriána lekárska, mäta
prieporná, ale aj ľubovník bodkovaný,
chmeľ či levanduľa.

Nebezpečenstvo závislosti

Tabletky na spánok fungujú u mnohých
ľudí, ale najmä krátkodobo. Ich hlavným
rizikom je vznik závislosti – mozog celkom stratí schopnosť navodiť si pohodu
potrebnú pre spánok a bez tabletiek je
spánok celkom nemožný. Iné skupiny
liekov pôsobia utlmujúco a hrozí pri nich
predávkovanie. Existujú aj tabletky bez
týchto dvoch hlavných rizík, ale tak ako
väčšina liekov, hrozia pri nich nežiadúce
bočné efekty: brnenie v rukách a nohách,
nechutenstvo, zápcha či hnačka, točenie
či bolesti hlavy – je ich celý rad a sú veľmi
individuálne.

Kompletné pomníky,
rekonštrukcie starších
a prepadnutých hrobov
10-0204

Jazdenie v hmle je nebezpečné,
preto radšej spomaľte, zbytočne nepredbiehajte a neriskujte. Pravidelne
kontrolujte svoju rýchlosť, pretože
práve hmla spomaľuje reflexy a vy tak
musíte myslieť dostatočne vpred. Zaujímavosťou je, že práve jazda v hmle nám
navodzuje pocity, že ideme pomaly a
mnohí tak zrýchlia. Dajte si na to pozor
a radšej choďte podľa predpisov.
Pokiaľ sa neodvážite pokračovať v
ceste, prípadne narazíte na nejakú poruchu a ste nútení zastaviť, urobte tak
mimo cesty. Radšej nájdite miesto celkom mimo – odpočívadlo, parkovisko,
čerpacia stanica, bočná cesta. Pokiaľ
zastavíte na krajnici, alebo nebodaj
rovno na ceste, riskujete zrážku s idúcim vozidlom, ktoré vás môže uvidieť
neskoro.
Vo všeobecnosti pri jazde v hmle
platí – myslite na bezpečnosť. Podmienkou na rozpoznanie akýchkoľvek
prekážok je dostatočný svetelný kontrast medzi pozorovaným predmetom a
okolím. A čím je hmla hustejšia, tým je
tento kontrast menší. To výrazným spôsobom zhoršuje odhad vzdialenosti. Aj

preto musíme v hmle spomaliť a počítať
s tým, že niektoré predmety môžu byť
zrazu bližšie, než sme pôvodne predpokladali. Určite sa nedajte „tlačiť“
rýchlejším vodičom za vami. Jazdite
vždy len tak, aké sú vaše schopnosti, aj
za cenu, že tým vytvoríte kolónu áut za
vami. V tom momente sa totiž stávate
„očami“ celej kolóny a je na vás veľká
zodpovednosť. Ak však cítite, že ste
pod tlakom, na najbližšom možnom
mieste zastavte a umožnite rýchlejším
vodičom dostať sa pred vás. Akékoľvek
predchádzanie v hmle je totiž veľmi
nebezpečným manévrom a je dokázané, že pri dlhšej jazde za pomalším autom a nemožnosti ho predbehnúť sa v
rýchlejšie jazdiacich vodičoch hromadí
napätie a stres, ktoré môžu vyústiť ku
skratovému konaniu a nebezpečnému
predchádzaniu, na ktoré môžete v konečnom dôsledku doplatiť aj vy.

V poslednej dobe čoraz viac ľudí vyskúšalo na podporu rýchlejšieho a kvalitnejšieho spánku CBD. Laické reakcie sú pozitívne. A tie potvrdzujú aj vedecké štúdie.
CBD nie je liek, je to prírodná látka, ktorá
je pochádza z konopy siatej a poznali ju
prastarí predkovia vo všetkých častiach
zeme. Funguje tak, že stimuluje receptory endokanabinoidného systému v tele
a ten pomáha hľadať rovnováhu v mnohých procesoch organizmu. Podľa štúdie
vedcov z Univerzity v Colorade v časopise Permanente Journal z roku 2019 sa po
mesiaci užívania CBD prejavilo zlepšenie
u 66% pacientov trpiacich nespavosťou.
Obdobné výsledky majú aj viaceré menšie štúdie, avšak presný rozsah a očakávané účinky nie sú zmapované natoľko,
aby existovalo niečo ako záruka. Dôležité
je vždy dávkovanie a to si musí nájsť každý individuálne. Štúdie sa však zhodujú
v tom, že u pacientov užívajúcich CBD sa
neprejavili žiadne vedľajšie účinky.
Tak ako pri čajoch, aj pri CBD však platí, že žiaden prípravok nedokáže plne nahradiť efekt zdravotného životného štýlu
a preto každému, odporúčame, aby pracoval najmä na odstránení dôvodov, pre
ktoré sa mu nedarí ľahko zaspať.
» red.
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5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
VOHGXMWHQ£VDMQDIDFHERRNX
www.facebook.com/cbdexpert.sk

$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRP
DM9\NRQWDNWXMWHQ£V
D]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0096

Ak sa viditeľnosť v hmle zhoršuje, zapnite tlmené svetlo a hmlové
svetlá. Znížte svoju rýchlosť a vyhýbajte sa predbiehaniu. Nechajte si
dostatočný reakčný čas na núdzové
brzdenie zachovaním bezpečnej
vzdialenosti od vozidla pred vami.

služby, bÝvanie

piešťansko
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PLASTOVÉ DOSKY IHNEĎ K ODBERU

tel.: 055/728 91 24

4
€
/1m-ks

PLOTY
pre ľudí

TERASY
pre firmy

LAVIČKY
pre mestá

PIESKOVISKÁ
pre škôlky
S DOVOZOM po SR

87-0003

www.toplast.com

66-160

Toplast Košice  mobil: 0908 989 410

PN21-45_strana-
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od pondelka 15. 11.

Supercena

U nás si nemusíte

500 g balenie

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

79

3

ƐƋƋ¸
Ò¨ÙÀ¨

(1 kg = 7,58)

ÿ àïǿ¨¤ÏĒ

cena za 100 g

-40%
ƌıƔƔ

cena za 1 kg

-32%

19

Losos
•

1

ƐıƐƔ
;ÿïÀ¨
ìïóÙ©ï¨ėÙ¨

125 g

79

3

-31%
ƌıƍƔľľ

89

0

(100 g = 0,71)

ïĒÙ¤ė

270 g

700 g

Ə
Nutella

470 g

-33%

-30%

ƌıƏƔľ

ƎıƔƔľ

ƍ

99

0

59
(1 kg = 6,56)

-20%

100 g

tï½ï
•
•

79
(1 kg = 5,94)

ƍıƏƔ

99

1

(1 kg = 7,37)
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_ ÀìÏ
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ƜƠıÙàĊ¨Øï

160 g

-42%
125 g

180 g

-48%

-34%
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1
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65
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0
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Lepšia vybavenosť škôl
vďaka zákazníkom Lidl
Váš nákup = veľká pomoc. Týmto heslom sa Lidl snaží motivovať svojich zákazníkov a zároveň byť dobrým
susedom. Práve preto už od roku 2015 podporuje základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí novootvorených
predajní. Časť svojho obratu totiž venuje na kúpu športových a didaktických potrieb podľa výberu škôl.

Hlavnou myšlienkou jedinečného projektu
je darovať časť z obratu v prvý deň predaja
novootvorenej prevádzky na zakúpenie špor-

tových, didaktických potrieb a posledný rok aj
výpočtovej techniky. Za každý nákup v hodnote aspoň 10 eur totiž obľúbený diskont venuje
jedno euro susedným základných alebo spojeným školám. Získajú tak napríklad notebooky,
bezdrôtové slúchadlá, počítačové myši, tablety, externé disky, balíček Microsoft Office 2019
či tašky na počítačovú techniku.
Najnovšia predajňa obchodného reťazca
Lidl svoje brány otvorila v bratislavskom Nivy
centre, čím sa naskytla ďalšia unikátna príležitosť podporiť okolité základné školy. „Teší

nás, že mestská časť Nivy je bohatšia o nové
zariadenie, ktoré má za cieľ podporovať školy v blízkom okolí. Na ZŠ Kulíškova 8 sa bude
v roku 2022 sláviť 70. výročie existencie školy. Želáme vašej predajni Lidl v Nivy centrum
dlhovekosť, obľúbenosť u verejnosti, príjemných pracovníkov, úspechy v uspokojovaní
potrieb verejnosti na Nivách,“ odkázala Antonia Snehotová, riaditeľka ZŠ Kulíškova 8.
Z podpory sa teší aj ZŠ a MŠ M.R. Štefánika
na Gröslingovej ulici a zároveň vyjadruje vďaku, že spoločnosť Lidl pri svojich aktivitách
nezabúda ani na školy, a teda je oporou pri
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu nielen pre žiakov, ale i učiteľov. Najmä
v náročnom období, kedy je dištančné vyučovanie prekážkou, umožní deťom s nedostatočnou technickou podporou plnohodnotný spôsob výučby a rovnaký prístup k vzdelávaniu,
ako majú ostatní spolužiaci.
Pre školy je aktuálne každá pomoc viac, než
vítaná a dokonca v mnohých prípadoch aj potrebná. Preto je krásne vidieť, že aj dnes sa ľudia vedia spojiť a prispieť tak spoločne k zmenám, ktoré majú veľký dopad. Nejde totiž len
o obyčajnú finančnú pomoc. Ide o šancu na
kvalitné vzdelanie detí, ktoré majú kľúčovú
rolu na ceste k lepším zajtrajškom.
Od spustenia iniciatívy Váš nákup = Veľká
pomoc sa podarilo diskontu podporiť už 103
škôl naprieč celým Slovenskom. Školy tak
získali vybavenie podľa ich vlastného výberu
v hodnote 312 000 eur.
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33-0090

Je veľmi dôležité, aby si aj firmy na Slovensku boli vedomé vplyvu svojich aktivít nielen
smerom na zamestnancov, obchodných partnerov ale na životné prostredie, komunitu
a okolie, v ktorom pôsobia. Spoločnosť Lidl
preto prepojila zákazníkov a základné školy.
Spoločne tak prostredníctvom iniciatívy Váš
nákup = veľká pomoc prispievajú k vzdelanejšej budúcnosti detí.

bÝvanie
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INZERCIA

Práca na živnosť :
Denná zmena – 6,50€ / hod.
Nočné zmeny, víkendy,
sviatky – 7,50€ / hod.
Trojzmenná prevádzka – 8 hod.
/ zmena ( pondelok – piatok )
Práca na dohodu :
Denná zmena – 4,80€ / hod.
+ zákonné príplatky
Práca je vhodnejšia pre mužov
68-28

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Najčítanejšie regionálne noviny

0905 746 988

Kto pomôže osamelým deťom v nemocniciach

Zdravotní klauni navštevujú pravidelne vyše �� detských oddelení na Slovensku
Osemročná Amálka leží v nemocnici dlhé tri
mesiace, často trávi čas bez rodičov. Každý deň
podstupuje liečbu spojenú s rôznymi vyšetreniami a odbermi. Už si na to zvykla, ale aj tak
sa cíti občas osamelá a býva jej smutno za rodinou, domovom aj kamarátmi. Vždy sa však teší
na utorky a štvrtky. Vtedy ju totiž navštevujú
zábavní doktori a sestričky s červenými nosmi,
ktorí vedia, ako ju rozosmiať a zlepšiť jej náladu.

Ilustračné foto, autor: Katarína Bezáková

Aktuálne je v nemocniciach veľa chorých detí,
ktoré musia denne čeliť bolesti, osamelosti
a strachu z neznámeho lekárskeho prostredia.
Poslaním nášho občianskeho združenia je prinášať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú.
Preto už ��. rok profesionálni zdravotní klauni
pravidelne navštevujú viac ako �� nemocníc,

PN21-45_strana-
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kde sa nachádzajú detské oddelenia, ale tiež
seniorov vo vyše �� zariadeniach. Prostredníctvom klaunského umenia pomáha viac ako ��
zdravotných klaunov z Červeného nosa zmierniť
stres a priniesť psychickú úľavu veľkým aj malým pacientom. Do nemocnice, kde leží Amálka,
prichádzajú dvakrát do týždňa, aby jej a ďalším
chorým deťom pomohli na chvíľu zabudnúť na
ich trápenia spojené s chorobou i pobytom v nemocnici, a vyčarili im úsmev na tvári.
Aj vy môžete pomôcť deťom, ako je Amálka.
Prispejte, prosím, akoukoľvek sumou online na
www.cervenynos.sk alebo priamo na účet
SK�� ���� ���� ���� ���� ���� a pomôžete
tak vrátiť úsmev na tvár tým, ktorí to teraz najviac potrebujú. ĎAKUJEME!

Zamestnanie

Výročia a udalosti
V Bratislave sa uskutočnil nepovolený študentský pochod za lepšie podmienky v školstve

13

SBS GUARDING s. r. o.
RTÍLOGUVTÁëPKMQXPCRTGXÁF\M[

X$GEMQXGCQMQNÍ

uOCTVKPMQVNCTKM@IWCTFKPIUM

36-0002

/\FC€JDTWVVQ
0ÁUVWRKJPGü

SBS GUARDING s. r. o.
RTÍLOGUVTÁëPKMQXPCQDNCUė

2KGzėCP[

8QNCėXRTCEQXPÉFPKQFJFQJ

uTCFQXCPIWDCP[@IWCTFKPIUM

36-0002

/\FC€JDTWVVQ
215PWVPÝ0ÁUVWRKJPGü

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

0800 500 091

+420 702 193 121

85_0655

nacisti uzavreli české vysoké školy, množstvo študentov deportovaných do koncentračných táborov. O dva roky v Londýne
vyhlásili 17. november ako Medzinárodný
deň študentstva.

16. novembra 1989

15. novembra 1915

Výročia a udalosti
premiéra operety Čardášová princezná,
najslávnejšieho diela Emmericha Kálmána

17. novembra 1939

Výročia a udalosti

piešťansko
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Najčítan
ne
regionál
noviny

PN21-45_strana-

13

školoveDa / Zamestnanie

14

Najčítanejšie regionálne noviny

Potrebujeme reformu
školstva, nie marketing
Byrokracia sa neeliminuje tak, že sa
zrušia tri dokumenty a pridá sa päť ďalších. Treba nastaviť dokumentáciu tak, aby
učitelia nerobili úradníkov. Ich náplňou je
výchovno-vzdelávací proces, nie vyrábanie
štatistík a archivácia lajstier. Nech sa posilní
a riadne zaplatí ekonomický úsek škôl, ktorý má v náplni úradnícke práce.
Pomoc deťom, inklúzia? Toto všetko zaZ tém reformy má ísť o zmenu obsahu
vzdelávania, rozvíjanie kritického mysle- viesť až po tom, keď školy budú pripravené.
nia, dotáciu na vzdelávanie učiteľov, digi- Psychológ, špeciálny pedagóg, asistenti už
talizáciu, pomoc deťom s poruchami uče- dávno mali byť na každej škole so zdravotne
nia, stanovenie maximálneho počtu detí v znevýhodnenými žiakmi. Nesmie sa však
školských kluboch, znižovanie byrokracie a zabudnúť ani na deti bez diagnóz, tiež popod. Vyznieva to dobre. Ale skutočná refor- trebujú pozornosť.
ma sa začína inak.
V súvislosti s „reformou“ je hlúpy záAk chceme zmeniť školy, treba do nich mer zvyšovania počtov žiakov v triedach.
investovať! Aby sme motivovali kvalitných V čase, keď sa zvýrazňuje individuálny
učiteľov, ktorí si nemôžu dovoliť pracovať v prístup! Reformou by bolo 15 - 18 žiakov v
škole. Aby školy disponovali aspoň štandard- triede. A nebude treba ani asistentov. Nehoným vybavením. Digitalizácia bez peňazí? V voriac o tom, ako sa zvýši kvalita.
Prečo stále nie je súčasťou vysokoškolčasoch, keď počítače na školách sú zastarané? A napojené na nekvalitný štátny internet? ského štúdia v rámci didaktiky špeciálna
Treba zmeniť voľby riaditeľov škôl a pedagogika? Prečo stále neexistuje odbor
stanoviť jednoznačné pravidlá na riadenie pedagogický asistent? To naozaj stačí len
škôl. Aby po rôznych známostiach nevyhrá- maturita? Odborné vzdelanie je základným
vali nekvalitní kandidáti. A potom neriadili predpokladom.
školu ako diktatúru, ktorá postihuje všetNie, takto sa reforma nerobí. Predstavil
kých s iným názorom.
sa iba marketing. Na druhej strane pochyZámer zmeniť obsah vzdelávania je bujem, že minister bez pedagogickej grasprávny. To tu malo byť dávno. Stanoviť ne- motnosti dokáže pochopiť skutočné potreby
vyhnutné poznatky a kompetencie využí- škôl, učiteľov, žiakov i rodičov.
vať naučené vedomosti. Básniť o odstránení
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
memorovania je málo.
pedagóg

PN21-45_strana-
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Minister školstva Gröhling prezentuje
reformu, ktorá má školy preniesť do 21.
storočia. Takmer v strede svojho mandátu. Asi má plné ruky práce s propagáciou
vakcinácie. Učitelia vedia, že takto načasovaná reforma môže skončiť tak, že ďalší minister = nová „reforma“.
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ZÁRUKA

47-001

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 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

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku
BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

52-0065
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• súrne hľadáme mužov-opatrovateľov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

�����������������������������

PNEUMATIKY
UMATIKY

������������������������
������������������������������
��������������

CEZ
Z

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní

+ TERMÍN DO SERVISU

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

ONLINE!

���������������������������������740 €
�����������������������������40 €
�����������������������������������������

���������������������

37-140

����������������������

37-143

���������������������������640 €
�������������������������4,20 €�������
�����������������������������������

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

PN21-45_strana-

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk
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