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T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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INZERCIA
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bokreky, Sklené, Sučany, Belá - Du-
lice, Blatnica, Ďanová, Dražkovce, 
Kláštor pod Znievom, Krpeľany, 
Necpaly, Podhradie, Sklabiňa, Šú-
tovo, Turčianska Štiavnička, Valča, 
Diviaky, Dolná Štubňa, Turčianske 
Teplice, Dubové, Horná Štubňa, 
Malý Čepčín, Mošovce, Slovenské 
Pravno 
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 MARTIN

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (41.690 domácností)

VRÚTKY

Turèianske 
Teplice

Martin

Už sú to viac ako tri desaťročia, keď 
„Modlidba pre Martu“ znela už aj v 
štátnych médiách, niesla sa ponad 
námestia, zaplnené do posledného 
miesta ľuďmi spoločnej vôle po slo-
bode, právnom štáte a demokracii 
v zmysle dovtedy iba vysnívaných 
„západných“ ústavných noriem.

Všetci, ktorí vtedy zažili atmosfé-
ru námestí, sa túžili zbaviť otroctva 
demagógie, propagandy, otroctva 
vedúcej úlohy samovyvolenej strany. 
Lenže – tak, ako to bývalo bežné v ot-
rokárskych časoch nielen v kolóniach, 
ale aj v satelitoch vtedajšej sovietskej 
Moskvy, mnohí z otrokov nezatúžili po 
slobode, ale po pozícii stať sa dozorca-
mi iných otrokov. Mnohí z tých, ktorí 
stáli vtedy na námestiach, sú dnes v 
pozícii otrokov a mnohí z tých, ktorí 
vtedy využili šancu, sú dnes otrokári. 
Zloba, závisť a zášť sa vrátili s x-násob-
nou intenzitou. Počúvajúc vyjadrenia 
niektorých politikov a sledujúc mieru 
ich empatie k občanom, ktorí už ne-
majú z čoho žiť, zostáva iba žasnúť nad 
tým, s akou inteligenciou a šarmom 
v porovnaní s dneškom udupávali 
slobodu „husákovci“. Inak poveda-
né – zmenil sa iba štýl presadzovania 

moci. Mier už dávno prestal strážiť túto 
krajinu.

Takže, zaspomínajme si v týchto 
dňoch na Karlíčka Kryla. Ak sa nám 
aspoň komusi ešte trochu chce:

„Demokracia rozkvitá, hoci s koz-
metickou chybou. Tí, ktorí kradli po 
celé roky, dnes dvojnásobne kradnú.  
Tí, ktorí nás roky týrali, nás vyhadzujú 
z práce. A z tých, ktorí pravdu spieva-
li, dnes narobili zradcov. Demokracia 
panuje od Ašu až po Humenné. Zamat 
i neha v pánovi je a zuby vylomenné.

Dali nám nové postroje a hoci nás 
chomút páli, zaujímame postoje, na-
miesto aby sme stáli. Bez poctivosti, 
bez práva a hlavne bez ohľadov. De-
mokracia miesto srdca brucho má a  
miesto duše papule.“

Možno je to krutý text a ide iba o 
hrubý preklad. Ale Karel Kryl bol vi-
zionár. Vedel, že to proste 
s tou demokraciou akosi 
nevyšlo Že nám ju iba na-
hovárajú.

Želám vám emotívne 
prežitý týždeň, plný 
spomienok na časy 
nádejí – s pozdra-
vom

Zloba, závisť, zášť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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 vozi-
dlá všetkých značiek, staré, 
nepojazdné, havarované. 
T.č.: 0905 505 129
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521 
»Kúpim JAWU alebo Cz 
175,250,350 aj nepojazd-
né.0949505827 

BYTY PREDAJ 03
»4-izb. byt, centrum. T.č.: 
0908 555 810
»2-izb. byt, centrum, 78.000 
€. T.č.: 0948 601 825
»1-izb. byt, Ľadoveň, 67.800 
€. T.č.: 0917 650 188
»1-izb. byt, Sever, 69.900 €. 
T.č.: 0918 815 152
»2-izb. byt, Vrútky, 62m2. 
T.č.: 0918 815 152

BYTY PRENÁJOM 04
»1-izb. byt, zariadený, Pod-
háj, 1 osoba. T.č. 0950 780 
094
»Prenajmem izbu v RD v MT, 
220e/m, 0907 150 537 
»Dám do prenájmu jednu 
izbu zariadenú v rodin-
nom dome ihneď voľná 
0915604527 

DOMY PREDAJ 05
»RD, Turčiansky Michal, 
120.000 €. T.č.: 0918 815 152
»RD, Žabokreky, 1.039m2. 
T.č.: 0918 815 152
»Predám rodinný dom okres 
TR s pozemkom 3000m2. 
0908664729 

POZEMKY PREDAJ 06

REALITY INÉ 07
»Kúpim starší dom. T.č.: 
0917 922 965
»RD Martin a okolie 
0948364048 
»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

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       
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

Stretnem niekedy ľudí, ktorí mi po 
krátkej chvíli začnú rozprávať o tom, 
ako nás „niekto“ chce ovládať a obme-
dzovať našu slobodu. Niekedy sa pri-
tom záhadne tvária a hovoria tak, aby 
nás ten „Veľký brat“ nepočul. 

Zdá sa mi, že ich tento stihomam dosť 
zamestnáva, lebo vedia predložiť množ-
stvo informácií, ktoré nepochádzajú z 
oficiálnych alebo overených zdrojov (veď 
sú to „ich“ zdroje ). Debata sa často kon-
čí tým, že oni sú odhodlaní nenechať sa 
ovládnuť týmito temnými silami, nebudú 
používať informácie, očkovacie látky ale-
bo iné škodlivé produkty od svetovládcov. 

Ja považujem za jediného svetovládcu 
Pána Boha a bol by som veľmi rád, keby 
ma úplne ovládol. Áno, uvedomujem si, že 
keď budem hovoriť ateistovi o odovzdaní 
sa Bohu, bude ma možno považovať za 
blázna. Mnohí ľudia, ktorí sa obrátili k 
Bohu, majú svoju skúsenosť, ktorá sa nedá 
prerozprávať a preniesť na niekoho iného. 
Boh má vlastnú komunikáciu. A jeho syn 
Ježiš Kristus liečil hluchých a slepých. 

Mnohí uverili, že nás chcú ovládnuť 
novodobí králi tohto sveta. Možno majú 
pravdu. Aj v histórii bolo veľa generálov 
a cisárov, ktorí chceli ovládnuť svet. A 
poznáme aj odpovede, ako sa skončilo 

ich úsilie. Ich ríše sa nakoniec rozpad-
li. Aj oni odišli z tohto sveta a možno sa 
nevedeli dostať cez tesnú bránu do več-
ného života. 

Mnohí z tých, ktorí mi hovoria, 
že chcú byť slobodní a nenechajú sa 
ovládnuť temnými silami, už dávno slo-
bodní nie sú. Hltajú rôzne informácie z 
pochybných zdrojov, zamotávajú sa do 
vymyslených príbehov, ktoré šíria ďalej 
na druhých ľudí. Je to ako drogová závis-
losť. Oberá ich o radosť zo života a šťastie. 
Viackrát mi títo ľudia hovorili, že strácajú 
ilúzie, nádej a zmysel života. Podliehajú 
pesimizmu a negatívnym myšlienkam. 

Ja sa cítim slobodný a šťastný. Neve-
rím, že by ma ovládali nejakí všemocní 
kazisveti (aj keď je okolo nás kazisve-
tov určite dosť). Som šťastný, lebo som 
dostal talenty a dary, ktorými môžem 
každý deň aktívne 
meniť tento svet k 
lepšiemu. Tak ako 
každý človek, ktorý 
nepodľahne tomu, 
že nás ovládajú iní a 
my sme iba ich bez-
branné a kri-
čiace obete.

Som slobodný a šťastný

» Ján Košturiak
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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 ornú pôdu v okolí 
MT a TR. T.č.: 0905 925 991
»Kúpim 2i/3i v MT a okolí 
do 100000â‚¬ v hotovosti, 
0951676236 

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 
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

DOMÁCNOSŤ 09  

ZÁHRADA A ZVERINEC 10 

HOBBY A ŠPORT 11  

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
»Kto daruje rybárske udice 
s navijakmi?0907461749 

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIE 16 
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181 

Občianska
riadková
inzercia

09 DOMÁCNOSŤ    

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

13 RôZNE / predaj    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RôZNE / iné    

Minister školstva Gröhling prezentuje 
reformu, ktorá má školy preniesť do 21. 
storočia. Takmer v strede svojho mandá-
tu. Asi má plné ruky práce s propagáciou 
vakcinácie. Učitelia vedia, že takto nača-
sovaná reforma môže skončiť tak, že ďal-
ší minister = nová „reforma“. 

Z tém reformy má ísť o zmenu obsahu 
vzdelávania, rozvíjanie kritického mysle-
nia, dotáciu na vzdelávanie učiteľov, digi-
talizáciu, pomoc deťom s poruchami uče-
nia, stanovenie maximálneho počtu detí v 
školských kluboch, znižovanie byrokracie a 
pod. Vyznieva to dobre. Ale skutočná refor-
ma sa začína inak. 

Ak chceme zmeniť školy, treba do nich 
investovať! Aby sme motivovali kvalitných 
učiteľov, ktorí si nemôžu dovoliť pracovať v 
škole. Aby školy disponovali aspoň štandard-
ným vybavením. Digitalizácia bez peňazí? V 
časoch, keď počítače na školách sú zastara-
né? A napojené na nekvalitný štátny internet? 

Treba zmeniť voľby riaditeľov škôl a 
stanoviť jednoznačné pravidlá na riadenie 
škôl. Aby po rôznych známostiach nevyhrá-
vali nekvalitní kandidáti. A potom neriadili 
školu ako diktatúru, ktorá postihuje všet-
kých s iným názorom. 

Zámer zmeniť obsah vzdelávania je 
správny. To tu malo byť dávno. Stanoviť ne-
vyhnutné poznatky a kompetencie využí-
vať naučené vedomosti. Básniť o odstránení 
memorovania je málo. 

Byrokracia sa neeliminuje tak, že sa 
zrušia tri dokumenty a pridá sa päť ďal-
ších. 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, kto-
rý má v náplni úradnícke práce. 

Pomoc deťom, inklúzia? Toto všetko za-
viesť až po tom, keď školy budú pripravené. 
Psychológ, špeciálny pedagóg, asistenti už 
dávno mali byť na každej škole so zdravotne 
znevýhodnenými žiakmi. Nesmie sa však 
zabudnúť ani na deti bez diagnóz, tiež po-
trebujú pozornosť.  

V súvislosti s „reformou“ je hlúpy zá-
mer zvyšovania počtov žiakov v triedach. 
V čase, keď sa zvýrazňuje individuálny 
prístup! Reformou by bolo 15 - 18 žiakov v 
triede. A nebude treba ani asistentov. Neho-
voriac o tom, ako sa zvýši kvalita. 

Prečo stále nie je súčasťou vysokoškol-
ského štúdia v rámci didaktiky špeciálna 
pedagogika? Prečo stále neexistuje odbor 
pedagogický asistent? To naozaj stačí len 
maturita? Odborné vzdelanie je základným 
predpokladom.    

Nie, takto sa reforma nerobí. Predstavil 
sa iba marketing. Na druhej strane pochy-
bujem, že minister bez pedagogickej gra-
motnosti dokáže pochopiť skutočné potreby 
škôl, učiteľov, žiakov i rodičov.

Potrebujeme reformu 
školstva, nie marketing

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

www.drevoza.sk

 HD+, A2 

breza,

EKOHRÁŠOK  ŠTANDARD A ULTRA

PALIVOVÉ DREVO BUK

13. novembra 2019   
Pri zrážke linkového autobusu a nákladného auta medzi Nitrou a Zlatými Mo-
ravcami zahynulo 12 ľudí, išlo o jednu z najtragickejších nehôd v histórii Slovenska

Výročia a udalosti
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MEDIA

Od samotného 
návrhu 
až po 
konečný produkt

kovoobrábanie | IT priemysel | programovanie | testovanie

Teslova 2, Košice

0911 150 171  info@itkap.sk

KONTAKT
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U nás si nemusíte 

 

od pondelka 15. 11.

Nutella

119

-40%
cena za 100 g

Losos
•   

379

Supercena

(1 kg = 7,58)

500 g balenie

379

-32%
cena za 1 kg

099

-33%
100 g

•  
•   

089

-31%

(100 g = 0,71)

125 g

79

-30%

(1 kg = 5,94)

470 g

199
-20%

(1 kg = 7,37)

270 g

59

700 g

(1 kg = 6,56)
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•  

065

-45%

(1 l = 1,30)

0,5 l

•   

199

1 kg

065

-48%
125 g

•  
•   

065

-34%

(100 g = 0,36)

180 g

•   

089

-25%

(1 kg = 3,56)

250 g

089

-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l

99

200 g

•  

199
-42%

(100 g = 1,91/
1,78/PP)

160 g

     

od pondelka
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www.facebook.com/cbdexpert.sk

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

3
3
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Zdravý spánok radšej v súlade s prírodou
Problémami so spánkom trpí čoraz 

viac ľudí. Dôvodom toho nárastu sú stre-
sy, ktoré čoraz viac ľudí nedokáže dostať 
z hlavy ani vo večerných hodinách, keď 
by už hlava mala odpočívať.

Nebezpečenstvo závislosti

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.

Tabletky na spánok fungujú u mnohých 
ľudí, ale najmä krátkodobo. Ich hlavným 
rizikom je vznik závislosti – mozog cel-
kom 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.

Zdravý život a čaje

Pokiaľ sú vaše problémy so spánkom 

chronické, skôr než siahnete k akýmkoľ-
vek tabletkám, mali by ste urobiť maxi-
mum pre fungovanie v zdravom režime: 
dve až tri hodiny pred spánkom mať kľud, 
nesledovať elektronické prístroje (hlavne 
mobily), nejesť alebo ak jesť, tak len ľah-
ké 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. 
Osvedčený relaxačný účinok má medov-

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

CBD ako prírodná cesta k rovnováhe

V poslednej dobe čoraz viac ľudí vyskú-
šalo na podporu rýchlejšieho a kvalitnej-
šieho spánku CBD. Laické reakcie sú pozi-
tívne. 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 recepto-
ry endokanabinoidného systému v tele   
a ten pomáha hľadať rovnováhu v mno-
hých procesoch organizmu. Podľa štúdie 
vedcov z Univerzity v Colorade v časopi-
se Permanente Journal z roku 2019 sa po 
mesiaci užívania CBD prejavilo zlepšenie 
u 66% pacientov trpiacich nespavosťou. 
Obdobné výsledky majú aj viaceré men-
šie štúdie, avšak presný rozsah a očaká-
vané účinky nie sú zmapované natoľko, 
aby existovalo niečo ako záruka. Dôležité 
je vždy dávkovanie a to si musí nájsť kaž-
dý 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 pla-
tí, že žiaden prípravok nedokáže plne na-
hradiť efekt zdravotného životného štýlu 
a preto každému, odporúčame, aby pra-
coval najmä na odstránení dôvodov, pre 
ktoré sa mu nedarí ľahko zaspať.                          
             » red.

Foto: Canva.com
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Je veľmi dôležité, aby si aj firmy na Sloven-
sku boli vedomé vplyvu svojich aktivít nielen 
smerom na zamestnancov, obchodných part-
nerov 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 vzdelanej-
šej budúcnosti detí.

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 hodno-
te aspoň 10 eur totiž obľúbený diskont venuje 
jedno euro susedným základných alebo spoje-
ným školám. Získajú tak napríklad notebooky, 
bezdrôtové slúchadlá, počítačové myši, table-
ty, 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 príle-
žitosť podporiť okolité základné školy. „Teší 

nás, že mestská časť Nivy je bohatšia o nové 
zariadenie, ktoré má za cieľ podporovať ško-
ly v blízkom okolí. Na ZŠ Kulíškova 8 sa bude 
v  roku 2022 sláviť 70. výročie existencie ško-
ly. Želáme vašej predajni Lidl v Nivy centrum 
dlhovekosť, obľúbenosť u  verejnosti, príjem-
ných pracovníkov, úspechy v  uspokojovaní 
potrieb verejnosti na Nivách,“ odkázala Anto-
nia Snehotová, riaditeľka ZŠ Kulíškova 8. 

Z podpory sa teší aj ZŠ a MŠ M.R. Štefánika 
na Gröslingovej ulici a zároveň vyjadruje vďa-
ku, že spoločnosť Lidl pri svojich aktivitách 
nezabúda ani na školy, a  teda je oporou pri 
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu nielen pre žiakov, ale i  učiteľov. Najmä 
v náročnom období, kedy je dištančné vyučo-
vanie prekážkou, umožní deťom s nedostatoč-
nou technickou podporou plnohodnotný spô-
sob 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 po-
trebná. Preto je krásne vidieť, že aj dnes sa ľu-
dia vedia spojiť a prispieť tak spoločne k zme-
nám, 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. 

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. 
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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 vyšetre-
niami a odbermi. Už si na to zvykla, ale aj tak 
sa cíti občas osamelá a býva jej smutno za rodi-
nou, 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.
 

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

kde sa nachádzajú detské oddelenia, ale tiež 
seniorov vo vyše �� zariadeniach. Prostredníc-
tvom klaunského umenia pomáha viac ako �� 
zdravotných klaunov z Červeného nosa zmierniť 
stres a priniesť psychickú úľavu veľkým aj ma-
lým 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 ne-
mocnici, 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 naj-
viac potrebujú. ĎAKUJEME!Ilustračné foto, autor: Katarína Bezáková

TOYOTA 
PROACE CITY
Záruka 5 rokov / 250 000 km

Už od 15 600 €

Letisková 2C          0905 509 925

Využite krátku čakaciu dobu na servis u nás

toyotaprievidza.sk
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15. novembra 1915    
premiéra operety Čardášová princezná, 
najslávnejšieho diela Emmericha Kálmána

Výročia a udalosti
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Iba za

15 €
mesa ne.

 AJ VY 

1000 €
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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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 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• súrne hľadáme mužov-opatrovateľov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 200 až 1 800 € 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 3
2
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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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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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tel: 009118/441335882
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