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Život je boj, viem, je to fráza, ale 
kto bojuje, iba ten žije. Myslieť si, že 
život sú žúrky, párty a dovolenky v 
Ománe, to je nezmysel, to je živo-
renie. Bez boja či inak povedané, 
sebazaprenia, tu na tejto Zemičke 
nestojí za nič takmer – nič.

Život je forma a spôsob bytia. Vi-
vere est viventibus esse. Žiť znamená 
byť živým. Živoriť, to je iba hra na ži-
vot. Síce jedna z tých akože „spoločen-
ských“, ale zároveň veľmi nebezpeč-
ných. Živorenie nás vedie k umieraniu 
zaživa.

Žiť znamená neustále vstávať, po-
kúšať sa vstávať. Aj keď sme často na 
kolenách, musíme vstávať. Jednak, na 
tých kolenách hrozia preležaniny a 
potom – ak nebojujeme, zmierime sa. 
Zostaneme dolu. Nezdvihneme sa. Žiť 
znamená nevzdávať sa. Pred nikým a 
pred ničím. Zostať sám sebou. Ráno 
sa zobudiť s celým zoznamom sta-
rostí, ktoré treba „nejako“ počas dňa 
vyriešiť, prekonať, zvládnuť. V mojom 
okolí sú prakticky iba takí ľudia, ktorí 
už ráno vedia, čo ich čaká, čo musia 
zvládnuť a ako sa dopracovať k ďalšie-
mu dňu. Učím sa od nich, aj napriek 
môjmu veku. Učím sa od nich dostávať 

sa cez mnohé očakávateľné i neočaká-
vané prekvapenia od života. Dávajú 
mi silu, energiu i návod. Keď to zvláda 
jeden, dvaja, prečo by som to nemohol 
zvládnuť ja?

Stalo sa zlým zvykom obdivovať 
takzvanú smotánku. Jednak nie je na 
nej čo obdivovať a potom – sú drahé 
kabelky, vily v Emirátoch či jachty na 
Azúrovom pobreží váš cieľ? Vaša po-
treba? Ja som dlhé roky obdivoval Gre-
gora. Bezdomovca pred pyramídou 
rozhlasu v Bratislave, predávajúceho 
NotaBene. Nemal strechu nad hlavou, 
mal gangrénu na nohe, ale vždy bol 
čistý, usmiaty, vždy vedel, po čom túži 
a čo chce. Napokon sa mu podarilo 
získať bývanie a tuším aj nejakú prá-
cu. Gregor sa dokázal postaviť. Lebo 
žil a veľmi chcel žiť. Bieda totiž nie je 
konečná. Naopak, bieda je začiatok 
dlhej, namáhavej, statoč-
nej a obdivuhodnej cesty 
človeka ku konečnému 
šťastiu. Živorenie často 
volí opačný smer ako ži-
tie.

Želám vám do-
statok síl do ži-
vota

Len sa nevzdať! 

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

23. januára 2006  
slovenský štátny smútok, ktorý oficiálne začal o 12:00 h a skončil 24. janu-
ára 2006 o 12:00, kvôli havárii lietadla AN-24, ktorá sa stala 19. januára 2006

Výročia a udalosti
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AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949 350 195
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»Kúpim Pragu V3s, Starý 
Traktor Zetor 25 - Super 
50 , 3011, Skoda 30, Slavia, 
Svoboda, Staré auto, Jawa 
- Pionier - Babeta- Bolgar, 
Ostrowek, Bielorus, Ná-
hradné Diely. 0908 146 946
»KÚPIM STARÝ PIONIER 
JAWA 05,JAWA 20,JAWA 
21,MUSTANG,MOPED STADI-
ON,JAWA 90 SIMSON ENDU-
RO ELECTRONIC AJ POKAZE-
NÉ,PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 
0915215406
»JAWA-ČZ Kúpim Motocykel 
aj diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521

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

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14

ZOZNAMKA...16
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RPmedzera TN me-
dzera 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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vrátane medzier. 
Nič iné neúčtujeme. Upozorne-
nie! Služba nefunguje u ope-
rátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

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   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    
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Minister školstva B. Gröhling s po-
chybným vzdelaním hurónskym spô-
sobom ohlásil reformu vzdelávania, 
akoby sa mala uskutočniť o pár dní. 
Je vizitkou médií, ako na to naleteli a 
písali titulky o „prevrate“. 

Na prvom mieste je fakt, že nové kuri-
kulum je na začiatku. Zverejnili sa  doku-
menty o filozofii budúceho vzdelávania. 
Nepoznáme konkrétne obsahové zmeny. 
Vítam, že sa k zverejneným dokumentom 
môže vyjadriť verejnosť. Druhým faktom 
je to, že reforma obsahu sa robí len na zá-
kladných školách (ZŠ). Pričom vieme, že 
problémom je aj kurikulum na stredných 
školách. Tam k „najväčšej“ reforme po-
čas tejto vlády zrejme nedôjde. A tretím 
faktom, ktorý sa označuje za „reformu“, 
je, že rozdelenie ročníkov ZŠ do troch 
cyklov nemá žiadny dosah na kvalitu 
vzdelávania. Ide len o pojem, ktorým sa 
niekto chce zapísať do dejín „reforiem“. 

Podstatou reformy školstva, na 
ktorú Gröhling v rozpore so svojou nie-
kdajšou opozičnou činnosťou schválne 
zabúda, je personálna stránka. Učiteľov 
je z roka na rok menej, noví absolventi 
sa do školstva nehrnú, pribúda učiteľov 
- dôchodcov, v systéme sme odkázaní 
aj na nekvalitných a demotivovaných, 
časť učebných predmetov sa vyučuje 
neodborne, nemotivuje sa k účasti na 
školeniach a nevytvárajú sa dôstojné 

podmienky pre učiteľov. V takomto stave 
chcú zaviesť papierovú „reformu“. Tá by 
mala byť druhým krokom.

Prvým krokom rozumného riadenia 
školstva je pozdvihnutie a motivácia 
personálu škôl. Aj keď sa to verejnosti 
nepáči, dôležité je zvýšenie platov. Exis-
tenciálne zabezpečenie učiteľov otvorí 
ich záujem pracovať na sebe a pre školu. 
Ak sa bude odmietať tento fakt, schytá 
to celá spoločnosť. Pretože v školách je 
budúca generácia, ktorá preberie tento 
štát. Nezaplatení učitelia nemajú dôvod 
pracovať nad výšku svojho platu alebo 
odídu zo školstva. Učiteľov, čo pracujú z 
presvedčenia, ubúda.  

Po plate treba nastaviť to, aby tvoriví, 
ambiciózni či aktívni učitelia neboli po-
tláčaní riaditeľmi či samosprávou. Aby 
učiteľ nebol byrokratom, sponzorom či 
právnikom. Treba nastaviť systém škole-
ní, aby neboli o všelijakých experimen-
toch, ale o podstate reformy. Netreba 
zabudnúť na vytvorenie inštitúcie, ktorá 
bude komplexne pomáhať učiteľom, prí-
padne žiakom a rodičom.  

Až po týchto úkonoch možno kreovať 
úplnú obsahovú reformu a viesť učiteľov 
k jej rozvíjaniu, aby nezostala ako vždy 
na papieri. Po takomto postupe sa minis-
ter pokojne môže „vytŕčať“ pred kamera-
mi, lebo spravil všetko pre reálnu zmenu.      

Chystá sa „prevrat“ vo vzdelávaní. 
Skutočne???

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Na knižné pulty prichádza unikátna 
kniha od banskobystrického vydava-
teľstva, v ktorej významné historické 
míľniky Slovenska môžete spoznávať 
formou živého príbehu. Kniha je didak-
tickou pomôckou pre školy, aj ako repre-
zentačný dar pre zahraničnú návštevu.

Kniha Slovensko v čase predstavuje 
príbeh Slovenska ako malej krajiny s veľ-
kou minulosťou populárno-dynamickou 
formou. Publikáciu si hneď po jej vyda-
ní zadovážili už desiatky základných a 
stredných škôl ako vzdelávaciu učebnú 
pomôcku. Jej dvojjazyčnosť a stvárnenie 
živého príbehu našich dejín dodáva imidž 
reprezentačného daru.

História Slovenska za 60 minút 
(Slovensko v čase)

„Keď som dostal ponuku autorsky sa 
podieľať na knihe, ktorá sa má zaoberať 
ilustrovanými historickými udalosťami 
slovenských dejín a previesť nimi čitate-
ľa za 60 minút, nevedel som presne, čo 
si mám pod tým predstaviť. Vtedy som si 
však spomenul na knižku od svetoznáme-
ho francúzskeho medievalistu Jacquesa 
Le Goffa, ktorú nám v piatej triede donie-
sol na hodinu náš učiteľ dejepisu. Boli v 
nej kresby udalostí z európskych dejín, 
ktoré sa mi hlboko vryli do pamäti.

Z pohľadu učiteľa dejepisu je smut-
ným faktom, že svetové dejiny sú pre žia-

kov, ako i širšiu verejnosť vždy atraktívnej-
šie ako tie naše, slovenské. Nie preto, že by 
sa v našej histórii nič zaujímavého nedialo 
ale skôr preto, že historické udalosti sve-
tových dejín sú lepšie spopularizované 
a prezentované zaujímavejšou formou,“ 
hovorí autor knihy Stanislav Šipkovský, 
aktívny učiteľ dejepisu na súkromnej zák-
ladnej škole v Banskej Bystrici.

Živá kniha
Jednotlivé míľniky našej histórie sú v 

knihe stvárnené maľbou. Každá maľba 
zachytávajúca nejaký dej, či konkrétnu 
udalosť tvorí príbeh, ktorý nie je len static-
ký, ale živý. Tak si významné udalosti a a 
historické míľniky rýchlejšie zapamätá aj 
žiak základnej školy. Ide o ručné maľby, 
ktoré sa avšak nevytvárajú štetcom na 
plátno, ale pomocou grafického tabletu a 
dotykového pera. Ilustrátorkou a spoluau-
torkou knihy je len 18-ročná talentovaná 
maliarka, Bianka Horáčeková.

Spoznajte príbeh 
slovenských dejín za 60 minút

» Zdroj: Mgr. Andrea Farkašová
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25. januára 1881  
Thomas Alva Edison a Alexander Graham Bell vytvorili Oriental Te-
lephone Company

Výročia a udalosti
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 www.radiomaria.sk
 www.facebook.com/

 radiomaria.sk
 mobilnú aplikáciu:   

 Rádio Mária Slovensko / 
 Rádio Maria Play

 FM Trenčín 91,8 MHz
 FM Spišská Nová Ves 103,9 MHz
 FM Prešov 107,5 MHz  
 FM Košice 107,7 MHz 

 DAB+ (digitálne rozhlasové vysielanie): 
 Bratislava, Dunajská Streda, Nitra, Žilina, 
 Banská Bystrica, Košice

PPočúúúvvaajtte nááss cceezz:
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2022

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

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

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V  50%

Zľavy platia do 31. 1. 20

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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22. januára 1905    
krvavá nedeľa v Petrohrade

Výročia a udalosti

24. januára 1458    
Matej Korvín sa stal kráľom Uhorska

Výročia a udalosti
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Firma LIZARD - Športové legíny hľadá

Miesto práce Nemšová
Nástup ihneď

Kontakt: 0907 553 131

KRAJČÍRKU 

6
5
-0
1
7

3
6
-0
0
0
3

SBS GUARDING s. r. o.

@

€

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926



TN22-03_strana- 6

 BýVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
6

3
3
-0
0
0
1



TN22-03_strana- 7

SLUžby, bývanietrenčianSko
7

3
3
-0
0
0
1



TN22-03_strana- 8

SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
8

27. januára 2012    
v Bratislave sa uskutočnilo nepolitické 
protestné zhromaždenie Protest Gorila

Výročia a udalosti

28. januára 1945    
sovietska armáda oslobodila Poprad

Výročia a udalosti
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom

Trenčín
Najnižšie podanie: 183 000,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 21.02.2022 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Administratívno-technologické 
centrum Facility System Hub, 
miestnosť: Meeting room 2, 
Bratislavská 614, 91105 Trenčín
Dražobná zábezpeka: 
15 000,00 EUR

Predmet dražby:  Rodinný dom súp.č. 939  postavený na parc.č. 780, 
pozemok parc.č. 780 o celkovej výmere 334 m2. Predmet dražby je 
evidovaný na LV č. 186, k.ú. Zlatovce.

Kontakt: 0911 833 859
krajicek@heypay.sk, www.heypay.sk
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VIZITKY
0905 915 036, 0907 673 926
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

trenciansko@regionpress.sk
0905 915 036, 0907 673 926

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926
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Novela zákona o držbe vzácnych 
zvierat vyšla v zbierke zákonov, do 
platnosti vstúpi 1. februára.

Ide o zákon o ochrane druhov voľ-
ne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 
rastlín reguláciou obchodu s nimi, kto-
rú schválil parlament 9. decembra 2021. 
Platnosť nadobudne 1. februára tohto 
roku. Odvtedy bude zakázané nado-
budnúť do súkromného chovu nové je-
dince mačkovitých šeliem, primátov a 
medveďov.

Novela zákona rieši mačkovité šel-
my – tigre, leopardy, levy, rysy, pumy, 
ale aj medvede a primáty, ako napríklad 
tamaríny, kosmáče, levíky či lemury. 
Konkrétne ide o živočíchy rodu Panthe-
ra, Neofelis, Lynx, Acinonyx a Puma a 
ich krížencov, zvieratá z čeľade medve-
ďovité (Ursidae) a exempláre z radu pri-
máty (Primates). 

Zmena nevyžaduje od chovateľov, 
aby sa zbavovali živočíchov, nadobud-
nutých pred účinnosťou tohto zákona, 
držitelia si ich budú môcť ponechať na 
dožitie. Existujúce zariadenia teda ne-
budú povinné zrušiť svoje chovy, zákon 
im totiž umožňuje ponechať si svojich 
zverencov a ich mláďatá na dožitie. 
Navyše, ani mláďatá narodené vo vlast-
nom chove držiteľa v období od 1. feb-
ruára 2022 do 31. októbra 2022 nebudú 
považované za držané v rozpore s týmto 

zákonom. Novela ale znemožní vznik 
nových súkromných chovov.

Zavedením zákazu držby sa teda ne-
priamo zakazuje rozmnožovanie (resp. 
nadobúdanie exemplárov vlastným od-
chovom) a nadobúdanie exemplárov od 
iných držiteľov v SR či v zahraničí.

Zákaz sa nevzťahuje na spomínané 
druhy živočíchov chovaných v zariade-
niach, ktorých cieľom je ochrana, za-
chovanie a záchrana populácie daných 
druhov vo voľnej prírode (napr. licenco-
vané zoologické záhrady, chovné a re-
habilitačné stanice pôvodných druhov 
živočíchov, či záchytné strediská, alebo 
zariadenia prevádzkované osobou za-
pojenou do programu starostlivosti pre 
predmetné druhy). To znamená, že také-
to zariadenia aj naďalej budú môcť mať 
v držbe exempláre vyššie uvedených 
druhov živočíchov a nadobúdať nové za 
účelom ich ochrany a zachovania. 

Zákon upravuje držbu vzácnych 
zvierat po novom

» red

Od začiatku roka 2022 je zriadený 
Register potravín pre potravinový 
semafor na účely poskytnutia in-
formácií a podpory predaja vyrába-
ných potravín.  

Ide o informačný systém a zároveň 
marketingový nástroj, ktorý môže zvi-
diteľniť v ňom registrovaných prevádz-
kovateľov potravinárskych podnikov 
a taktiež môže podporiť predaj v ňom 
registrovaných potravín a prispieť k 
zvýšeniu potravinovej sebestačnosti.

Register potravín poskytuje spotre-
biteľom informácie o prevádzkovateľo-
vi potravinárskeho podniku a informá-
cie o jeho registrovaných potravinách 
v zmysle platnej potravinárskej legis-
latívy.

V súčasnosti je vytvorený register 
dostupný pre prevádzkovateľov potra-
vinárskych podnikov, ktorí majú mož-
nosť registrácie svojej spoločnosti a 
svojich výrobkov do Registra potravín. 
Napĺňanie samotného Registra potra-
vín je pilotne spustené do 31. 3. 2022.

Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR požiadalo komory a 
zväzy SR a ich členov o registráciu, pri-
čom oslovilo aj obchodné reťazce a ďal-
ších slovenských výrobcov. Registrácia 
je dobrovoľná, preto sa agrorezort ob-
racia na slovenských výrobcov, aby  sa 
zaregistrovali  a ich výrobky budú do-

stupné v Registri potravín na stránke 
https://registerpotravin.sk/

Register potravín pre potravinový 
semafor bude informačným systémom, 
ktorý obsahuje informácie o potravine 
a prevádzkovateľovi. Registrácia bude 
dobrovoľná.

Potraviny v registri majú uľahčiť 
výber konečnému spotrebiteľovi a zjed-
nodušiť pomoc štátu v podobe podpory 
a propagácie domácich a kvalitných 
surovín, ktoré z dlhodobého hľadiska 
napomôžu k zníženiu počtu obyvateľ-
stva trpiaceho zdravotnými probléma-
mi zapríčinenými nesprávnymi stravo-
vacími návykmi.

Registrujúcim orgánom, správcom 
a prevádzkovateľom registra potravín 
má byť MPRV, ktoré zverejní tento re-
gister na svojom webovom sídle.

Do konca marca môžu výrobcovia 
potravín registrovať svoje produkty

» red

E-mail: bratislavsko@regionpress.sk
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ŠROTOVNÉ
NA RÁMY

 OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK     WWW.DROPTIC.SK   

A € *

7
5
-0
6

3
3
-0
0
0
7

,90

EUR

6
3
-2
2



TN22-03_strana- 12

ZAMEStNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
12

� Antigénne testy - ceny od 1,60 € / ks
� Testy na protilátky cena od 2,50 € / ks     
� SOS produkty ktoré vám môžu zachrániť život
� FFP2 respirátory - ceny od 0,10 € / ks            
� Online video kurz sebaobrany pre začiatočníkov
� Živé kurzy sebaobrany pre žiakov a pedagógov počas vyučovania
� Pamätné bankovky venované obetiam koronavírusu
� Kobutan - najúčinnejšia sebaobranná pomôcka 

Kobukrav vám daruje e-knihu o sebaobrane „Bráňte sa“.
Bezplatne si môžete stiahnuť v 12 jazykových verziách

z našej webstránky: www.kobukrav.sk
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Bližšie informácie - objednávky: www.kobukrav.sk 

Kúpou našich produktov podporíte náš boj proti detskej šikane. Ďakujeme.
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 DOPRAVA ZADARMO

VŠETKO SKLADOM

UŽ OD319 €
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PNEUMATIKY
          CEZ

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  

2x DENNE
BRATISLAVA - TRNAVA - Nitra -

Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota - 
Rožňava - Košice - Michalovce - Humenné 

bus.daka.sk

ODCHODY Z TRNAVY
DO BRATISLAVY:

13:40, 21:40

??
?

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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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