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BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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Možno to poznáte, ak nie, patríte medzi 
menšinu šťastlivcov. Človek sa nesmie 
stať majetkom iných ľudí.

Predmetom ich bežnej každodennej 
potreby. Osobnej potreby. V živote som 
stretol a rozprával sa s mnohými dobrák-
mi, ktorí v tom svojom bytí nemysleli iba 
na seba. Snažili sa vždy v rámci vlastných 
schopností a možností pomôcť iným, naj-
mä – a to je najväčšia chyba – domnelým 
priateľom. Aj to asi poznáte – vy máte po-
cit, že robíte niečo pre priateľov a pritom to 
priatelia nie sú, iba vás využívajú, koľko sa 
dá a tak dlho, ako sa dá. Je to jedna z naj-
hlúpejších ľudských vlastností, o ktorej sa 
nikde nepíše ani nehovorí. Rozdávanie sa. 
Nie, nepíšem o charite, nepíšem o pomoci 
núdznym, to je pravý opak toho, na čo te-
raz myslím. Ide o „vychádzanie v ústrety“ 
tým, o ktorých si z nejakého prapodivného 
dôvodu myslíte, že si to zaslúžia, že sa to 
patrí, že tak by to malo byť. A oni vás iba 
zneužívajú, využívajú, vyciciavajú, začí-
najú si vás a vaše možnosti privlastňovať, 
automaticky nárokovať, jedným slovom – 

parazitovať na vás. Ak napríklad tie vaše 
možnosti stratíte, zmeníte pre nich výhod-
nú vašu pozíciu, ste pre nich už len vzduch. 
A ozvú sa vám s „láskavým“ slovom opäť 
až vtedy, keď vás ešte nejako môžu žmýkať.

Dávajte si pozor a zvažujte! Mnohí ste 
sa, hoci o tom ani netušíte, stali majetkom 
iných. Bezodplatne. Niekedy dlhodobo, 
inokedy účelovo jednorazovo. Zrazu iba 
zisťujete, že ste niekomu povinní to a tam-
to, že ten niekto vás iba tak, bez akejkoľvek 
reciprocity zaradil medzi svoje každoden-
né benefity.

„Nič som nenadobudol ľahko. Každá 
vec ma stála tvrdú prácu. Nehľadaj ľahké 
cesty. Tie hľadá toľko ľudí, 
že sa po nich nedá prísť 
nikam.“ – Tomáš Baťa. To 
je moja útecha. Vaši nado-
búdatelia nedôjdu nikam, 
vybrali si nepriechodnú 
cestu.

Pekný, už aj 
februárový týž-
deň vám želá

Nikdy sa nestať majetkom!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

/Námestovo/ - Okres Námestovo zaznamenal via-
cero slovenských prvenstiev a zaujímavostí pri vla-
ňajšom sčítaní obyvateľov, domov a bytov. V okre-
se je 50,41 percenta mužov a žien o niečo menej 
žien 49,59 percenta. Okres Námestovo má najvyšší 
podiel ľudí slovenskej národnosti, celkom 97,88 
percenta a je tiež okresom s najvyšším podielom 
obyvateľov, ktorí si uviedli slovenský materinský 
jazyk, a to 97,72 percenta. Je tiež okresom s najväč-
ším podielom rímskokatolíkov na Slovensku, až 
92,4 percenta. Žiaden iný okres nemá nad 90 per-
cent obyvateľov v tejto cirkvi. Vyplýva to z infor-
mácií zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, 
ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.

/im, ww šú, or/

/Orava/ - Rybári dostali výnimku na rušenie, pla-
šenie a strieľanie kormorána veľkého, nepôvodné-
ho chráneného zvieracieho druhu a rybožravého 
predátora. Udelilo im ju ministerstvo do 15. 3. 2027 
a sezónne od 1. októbra do 15. februára. Na Sloven-
sku zimuje 4 až 9 tisíc jedincov a jeden kormorán 
denne spotrebuje pol kila rýb. Aj na rieke Orave. 
Výnimku skráteného obdobia rybári nemôžu 
uplatniť všade a odstreliť môžu iba 575 kormoránov 
za celé zimné obdobie. Rybársky zväz to kritizuje a 
podá rozklad. Tajomník SRZ-Rady Žilina Ing. Ján 
Kohút okrem iného povedal: „Úplná hlúposť je to, 
že sedem dní vopred musíme hlásiť prípravu na lov 
kormorána. Ak si kŕdeľ 300 kormoránov sadne na 
lovný, alebo chovný revír, vyplieni ho za dve ho-
diny. Za sedem dní už bude kdesi v Poľsku, alebo 
južnom Maďarsku. Svedčí to o odbornej neznalosti 
toho, kto rozhodnutie pripravoval“. Ornitológ Jozef 
Ridzoň považuje túto výnimku za krátkodobé rie-
šenie, ktoré je len dôsledkom väčšieho problému, a 
to je zlý stav riek, ich regulácia a výstavba vodných 
nádrží, kvôli ktorým rieky nezamŕzajú.

/ww mžp, šop, srz, sos birg, or/

/Žilinský kraj – Námestovo/ - Chorobnosť na 
akútne respiračné ochorenia v 3. týždni stúpla v 
kraji o 44,9 percenta. Zvýšila sa najmä v okrese Ná-
mestovo o 113,6 percenta a vo vekovej skupine od 6 
do 14 rokov o 70,5 percenta. Najčastejšou kompli-
káciou bol zápal prínosových dutín. Pri chrípke a 
jej podobných ochoreniach stúpla chorobnosť naj-
viac vo vekovej skupine od 6 do 14 rokov o 326,98 
percenta.

/im, ww úvz, or/

/Dolný Kubín/ - 14. ročník súťaže Kniha Oravy vy-
hlásila Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom 
Kubíne. Knihy môže nominovať verejnosť, autori, 
zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci 
a distribútori kníh do 28. februára 2022. Za naj kni-
hu môže formou hlasovacieho lístka hlasovať kaž-
dý od 1. marca do 8. apríla. Víťaznú Knihu Oravy 
2021 vyhlásia 26. apríla.

/im, ww ok, or/

/Hruštín/ - Sestry Mária a Zuzana Remeňové, 
rodáčky z Hruštína sa umiestnili v prvej desiatke 
vo vytrvalostných pretekoch na 12,5 kilometra na 
biatlonových majstrovstvách Európy juniorov.  
Mária skončila šiesta a Zuzana deviata. Za posled-
ných pätnásť rokov sa nestalo, aby malo Slovensko 
na mládežníckych majstrovstvách Európy dvoch 
reprezentantov v najlepšej desiatke. Vo vytrva-
lostných pretekoch absolvujú biatlonistky štyri 
strelecké položky. Mária netrafila jeden terč v pr-
vej ležke a Zuzana minula dva terče, jeden v ľahu a 
druhý v stoji. Na trati bola bežecky lepšia Zuzana, 
ktorá mala zo všetkých pretekárok ôsmy najlepší 
čas.

/ww, or/
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Tu je návod ako na to! Občania to-
tiž už môžu požiadať o vyhlásenie 
stromu za chránený. Vlastníkovi 
pozemku, na ktorom je chránený 
strom, sa prizná kompenzácia.

Vlastník pozemku už nebude mať 
právo ochranu stromu na svojom po-
zemku odmietnuť. Informuje o tom 
Zelená linka Ministerstva životného 
prostredia SR.

„Chráneným stromom môže byť 
taký, ktorý je kultúrne, vedecky, eko-
logicky, krajinotvorne alebo esteticky 
mimoriadne významný,“ uvádza Zele-
ná linka. Spolu s chráneným stromom 
sa určuje aj jeho ochranné pásmo. To 
je územie v plošnom priemere jeho ko-
runy, ktorý je zväčšený o 1,5 metra, naj-
menej však v okruhu desať metrov od 
kmeňa stromu, vysvetľuje linka.

Proces vyhlásenia chráneného 
stromu sa začína vytvorením projektu 
odborne spôsobilou osobou. Následne 
sa projekt podľa Zelenej linky odošle 
na posúdenie okresnému úradu, ktorý 
dá jeho opodstatnenosť posúdiť Štátnej 
ochrane prírody SR. „OÚ v sídle kraja 
zámer vyhlásiť strom za chránený zašle 
vlastníkovi pozemku, dotknutej obci a 
orgánom štátnej správy,“ približuje lin-
ka.

Pokračuje, že obec potom minimál-
ne na 15 dní umožní ľuďom nahliadnuť 
do zámeru. Zväčša je vyvesený na 
úradnej tabuli obce. Vlastník pozem-

ku, obec a orgány štátnej správy majú 
30 dní na podanie písomných pripo-
mienok k zámeru. Najneskôr do 30 dní 
prerokuje OÚ písomné pripomienky s 
tým, kto ich podal, poukazuje Zelená 
linka. Po prerokovaní pripomienok vy-
hlási OÚ vyhláškou chránený strom a 
jeho ochranné pásmo.

Vlastníkovi pozemku, na ktorom 
je chránený strom, sa priznáva kom-
penzácia. Konkrétne ide o zámenu po-
zemkov, zmluvnú starostlivosť, výkup 
alebo nájom pozemkov, či finančnú 
náhradu za obmedzenie bežného ob-
hospodarovania.

„Vlastník pozemku, ktorý sa chce 
o chránený strom na svojom pozemku 
starať, má právo na finančný príspe-
vok, ktorý môže byť poskytnutý až do 
výšky 100 percent rozdielu nákladov 
medzi bežným a požadovaným spô-
sobom obhospodarovania,“ vysvetlila 
Zelená linka. 

Chcete zachrániť cenný strom?

» red
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»Kúpim Simson, Pionie-
ra,Jawu90 aj nepojazd-
né.0949505827

»Predám elektromotor 1;5 
KW. V dobrom stave cena 90 
eur dohoda 0903 227683.
»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»KÚPIM HELIGONKU 
MOŽE BYŤ AJ NA OPRAVU 
0903317515

»PREDÁM FUNKČNÉ PÍSACIE 
Stroje 0907859909

»48ročný muž hľadá 40 
ročnú slobodnú ženu z ora-
vy ts,no,dk 0949773667
»43/180/60 hľadá slobod-
nú milú nezadanú slečnu z 
Námestovského kraja.Sms 
0915636229

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP OR 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, OR zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
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                    

11 HOBBY A ŠPORT   
12 DEŤOM    
13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Nemôžme sa iba pasívne prizerať na 
to, ako našim občanom stúpajú ná-
klady na zabezpečenie každoden-
ných životných potrieb!

Tak sa nedávno vyjadril predseda 
poľnovýboru parlamentu Jaroslav Ka-
rahuta a pokračoval: „Nemôžeme sa 
iba pasívne pozerať na to, ako Sloven-
sko, ktoré má ideálne podmienky na 
produkciu potravín mierneho klimatic-
kého pásma, hlavne ovocia, zeleniny, 
zemiakov, hrozna, ale aj ďalších potra-
vín a surovín na produkciu potravín, je 
stále viac závislé na dovoze zo štátov, 
ktoré sú z hľadiska klimatickej situácie 
a vody podstatne horšie na tom, ako 
sme my!

Nemôžeme sa ďalej iba pasívne po-
zerať na to, ako si naši občania napĺňa-
jú svoje požiadavky v oblasti cestovné-
ho ruchu v zahraničí, pričom prírodná 
rozmanitosť nášho štátu dáva ideálne 
možnosti  naplniť tieto očakávania na 
100 percent.

Podľa vyjadrenia Štatistického úra-
du : „Inflácia v roku 2021 dosiahla naj-
vyššiu hodnotu za deväť rokov, ktorá 
ovplyvnila rýchly rast cien v druhom 
polroku. Ako ďalej informuje Štatistic-
ký úrad SR, najviac si domácnosti pri-
platili za potraviny a energie“.

Okolité štáty prijali tvrdé opatrenia 
v oblasti zníženia cien potravín a po-
kiaľ neurobíme aj my zásadné kroky v 
oblasti zastavenia životných nákladov, 

hlavne potravín, tak donútime veľkú 
časť Slovákov riešiť si rast cien tak, že 
základné potraviny, ale aj ďalšie pro-
dukty potrebné pre bežný život, vráta-
ne pohonných hmôt si budeme naku-
povať v susedných štátoch a to hlavne 
v Poľsku a Maďarsku.

Požiadame ministerstvo pôdohos-
podárstva a ministerstvo financií o pri-
jatie okamžitých opatrení na zníženie 
DPH v oblasti základných potravín a 
reštauračného stravovania. 

Súčasne opätovne vyzývam Minis-
terstvo hospodárstva aby si konečne 
začalo plniť svoju kompetenčnú povin-
nosť v oblasti podpory potravinárstva, 
ktoré jej vyplýva zo zákona 575/2001. a 
Ministerstvo životného prostredia, aby 
napĺňalo svoje možnosti v oblasti pod-
pory extenzívneho a prírode blízkeho 
poľnohospodárstva, hlavne v podhor-
ských, horských a chránených oblas-
tiach SR.“

Slovo do bitky

» red

/Zuberec/ - Horskí záchranári zo Západných Tatier 
od prvých dní nového roka už pomáhali viacerým 
turistom - vyčerpanému mladému mužovi, ktorý 
nezvládal zostup z Babej hory v ťažkom mokrom 
snehu a silnom vetre - skialpinistke, ktorá sa v žľa-
be pod Salatínom pošmykla a po tristo metrovom 
páde si spôsobila len povrchové poranenia - poľ-
skému turistovi bez zimnej výstroje, ktorý spadol 
do Látanej doliny bez výraznejších zranení - zablú-
denej dvojici poľských turistov, ktorí z hraničného 
hrebeňa prešli na slovenskú stranu a stále hľadajú 
nezvestného 58 ročného poľského turistu... Hor-
skí záchranári vyzývajú turistov, aby sa do hôr 
správne vybavili, vhodne obliekli a túry si pláno-
vali vzhľadom na počasie a aktuálne podmienky v 
horských oblastiach.

/ww hzs, im, or/

/Tvrdošín/ - Vodiča oslepilo slnko a zrazil dve 
dvanásťročné dievčatá prechádzajúce cez prie-
chod pre chodcov pred križovatkou s kruhovým 
objazdom v centre Tvrdošína. Dievčatá pri doprav-
nej nehode utrpeli ľahké zranenia. Sedemdesiat-
ročný vodič prichádzajúci od Trstenej uviedol, že 
v záblesku slnka si prechádzajúce deti nevšimol a 
nestihol zareagovať. Informoval o tom krajský po-
licajný hovorca Radko Moravčík.

/ww krpz rm, or/

/Dolný Kubín/ – Mesto Dolný Kubín po deviatich 
rokoch zvyšuje poplatok za komunálny odpad 
pre fyzické osoby o 0,01 eura za osobu na kalen-
dárny deň. Pre obyvateľov to znamená zmenu zo 
súčasných 29,20 eura na 32,85 eura za rok. Zme-
nu schválili mestskí poslanci. Náklady za odvoz 
a spracovanie komunálneho odpadu pre radnicu 
každoročne narastajú a samospráva je nútená vy-
vážať už niekoľko rokov odpad na skládku v Marti-
ne. Dolný Kubín plní podmienku úrovne triedenia 
komunálneho odpadu nad 40 percent.

/im, ww, or/

/Oravský Podzámok/ – Tajomstvá ukryté za 
múrmi Oravského hradu v Oravskom Podzámku a 
hradu Hukvaldy v okrese Frýdek-Místek odhaľuje 
nová výstava. Nainštalovali ju v Hradnej dvorane 
Oravského hradu. Výstavné bannery prezentujú 
priestory, ktoré sú pred očami návštevníkov ukryté 
a neprístupné. Zároveň poukazujú na zaujímavos-
ti z oblasti fauny a flóry lokalizovanej na hradných 
bralách oboch pevností. Bude pre návštevníkov 
prístupná do marca 2022.

/im, ww om mj, or/

/Veličná/ - Šesť kamier monitoruje Veličnú. Z 
vládneho projektu pre prevenciu kriminality a z 
vlastných zdrojov obec zabezpečila vybudovanie 
kamerového systému. Už takmer tri roky pomáha 
pri zvyšovaní bezpečnosti občanov, udržiavaní 
verejného poriadku, pri ochrane subjektov pô-
sobiacich v obci a pri prevencia proti páchaniu 
trestných činov. Celkové náklady projektu boli vo 
výške 10 785 eur.

/ww ocu, or/

/Oravská Lesná/ – Pre návštevníkov Oravskej les-
nej železnice v Oravskej Lesnej pripravilo Oravské 
múzeum P. O. Hviezdoslava mobilnú aplikáciu, 
ktorá bude plniť funkciu audio sprievodcu v slo-
venskom, anglickom a poľskom jazyku. Textové a 
obrazové prvky ponúkajú informácie o železnici, 
o rozprávkovom lese, o kultúre Goralov i okolitej 
faune a flóre.

/im, ww om, or/
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Sociálna poisťovňa v týchto dňoch 
zasiela živnostníkom a ostatným sa-
mostatne zárobkovo činným osobám 
oznámenia o novej výške poistného 
v súvislosti so zmenou minimálneho 
a maximálneho vymeriavacieho zá-
kladu od 1. januára 2022. 

Nová výška poistného sa od 1. ja-
nuára tohto roka týka 173 867 SZČO, 
ktorým sa mení minimálny vymeriava-
cí základ a ďalšie SZČO si musia platby 
upraviť pre zmenu maximálneho vy-
meriavacieho základu. Obe skupiny 
poistencov sú povinné uhradiť poistné 
v novej výške do 8. februára 2022. So-
ciálna poisťovňa im zároveň odporúča, 
aby si nezabudli včas upraviť aj platob-
ný príkaz v banke.

Nové minimálne poistné pre SZČO 
s minimálnym vymeriavacím zákla-
dom predstavuje 187,78 eura mesačne 
(v roku 2020 to bolo 180,99 eura). SZČO 
s maximálnym vymeriavacím zákla-
dom budú v tomto roku platiť poistné 
vo výške 2 629,12 eura mesačne (vlani 
to bolo 2 533,98 eura).

Sociálna poisťovňa taktiež infor-
muje, že vypláca od 1. januára 2022 
vyššie maximálne sumy novoprizná-
vaných nemocenských dávok

Nemocenské - Maximálny denný 
vymeriavací základ, z ktorého sa ne-
mocenské dávky vypočítavajú, stúpol 

z 71,8028 eura v roku 2021 na 74,4987 
eura v tomto roku. Ak sa poistenec 
stane dočasne práceneschopným v 
roku 2022, maximálna výška jeho 
dávky nemocenské na deň predstavu-
je 40,97428500 eura. Pri 30-dňovom 
kalendárnom mesiaci tak Sociálna po-
isťovňa vypláca poistencom nemocen-
ské maximálne vo výške 1 229,30 eura a 
pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to 
je 1 270,30 eura.

Materské - Podobne sa tento rok 
zvýšili aj ďalšie nemocenské dávky. 
Maximálne denné materské dosiahlo 
hodnotu 55,87402500 eura. 

Ošetrovné - Maximálne denné 
ošetrovné v roku 2022 predstavuje 
40,97428500 eura. Dávka ošetrovné 
(nie pandemické ošetrovné), ktorú So-
ciálna poisťovňa podľa zákona vypláca 
najviac za 14 dní, tak dosahuje maxi-
málne vo výške 573,70 eura. Dlhodobé 
ošetrovné, ktoré sa vypláca počas 90 
dní, má mesačne rovnaké maximálne 
sumy ako nemocenské.

Tehotenské - V tomto roku Sociálna 
poisťovňa vypláca v minimálnej den-
nej výške 7,4498700 eura, čo predsta-
vuje mesačnú sumu 223,50 eura (pri 
30-dňovom mesiaci) alebo 231 eura (pri 
31-dňovom mesiaci). 

Pozor na novú výšku platby 
poistného už vo februári

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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Téma ubližovania si medzi deťmi 
a tínedžermi sa vrátila po prípade 
v Miloslavove, kde opili maloleté 
dievča a zbili ho. Napriek tomu, že 
je šikanovanie častým javom v det-
skej spoločnosti, médiá si ho všimnú 
vtedy, keď cítia vysokú sledovanosť. 
Pritom k takýmto javom dochádza 
často a neraz sa obetiam ubližovania 
pomáha pomaly alebo sa nepomáha, 
ba prehliada sa to. 

Neraz sa akékoľvek ubližovanie 
označuje za šikanovanie. V médiách je 
kríženie pojmov štandardom, no takto 
nazývajú konflikty nielen rodičia, ale aj 
učitelia. Ba i žiaci neraz oznamujú kon-
flikty tak, že ich ten a ten šikanuje. Šika-
novanie je však odborný pojem. Musí sa 
používať správne, aby nenapraviteľne 
nepoškodil život rodiny, obete, školy, 
obce. 

Súčasné deti neraz vstupujú do tvrd-
ších konfliktov. Súvisí to aj s vývinovou 
psychológiou, podľa ktorej si deti hľada-
jú roly, dobývajú si svoj status. Na prvý 
pohľad môže konflikt (aj fyzický) vyze-
rať vážne, no pozorný učiteľ či rodič ho 
identifikuje ako bežnú potýčku. Samo-
zrejme, aj tej treba venovať pozornosť. 

Neraz sa ako „šikanovanie“ môžu 
javiť hry alebo zábava detí. Aj pod vply-
vom súčasnej spoločnosti sa mladí za-
bávajú tak, že to pripomína verbálne či 
fyzické násilie. „Čaute, k.koti,“ je neraz 
bežný pozdrav priateľov. Naháňanie 

sa s palicou a udieranie sa ako vo filme 
tiež nemusí byť šikanovanie. Isto, do-
spelý má zmierňovať takéto hry. Ale sú 
súčasťou dnešnej society nedospelých. 
Nazvať to šikanovaním, teda trestným 
činom, je unáhlené.  

Šikanovanie je systematické a dl-
hodobé ubližovanie človeku v akom-
koľvek veku, keď ten druhý s tým ne-
súhlasí, trpí a bojí sa, je narúšaná jeho 
dôstojnosť. Poväčšine sa to nedeje pred 
očami svedkov. Obeť zo strachu alebo 
pre zahanbenie tají, že jej niekto ubližu-
je. Je potrebné odhaliť včas všetky znaky 
„pravého“ šikanovania. Tento pojem sa 
nesmie používať na každý druh konflik-
tu.

Nemáme dostatok informácií o tom, 
čo sa stalo v Miloslavove. Ale čo ak to bol 
jednorazový konflikt podgurážených 
tínedžerov? Vtedy sa otvárajú úplne iné 
otázky a dôsledky. 

V práci s deťmi je potrebné byť po-
zorný, dôsledný, individualistický a 
nepodliehať mediálnym múdrostiam, 
kde ide len o senzáciu. Nech sa nám ako-
koľvek nepáči správanie agresora, stále 
je vo veku, keď nesprávna analýza jeho 
konania môže spraviť viac škody ako 
úžitku. Trest je potrebný, ale nie vždy ide 
o zámerné páchanie zla mladými ľuďmi. 
A hlavne treba v tomto citlivom veku 
hľadať príčinu ich konania, nie to jedno-
ducho uzavrieť ako šikanovanie.    

Čo je šikanovanie? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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www.sosno.sk/o-skole/dod

Ambasádorská škola
Európskeho parlamentu

 1.miesto

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

Kozmetik
Kaderník

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

p

Hattalova 968/33, Námestovo www.sosno.skovoovo ww
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
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a pripravuj sa na „výšku“
svojich snov!
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www.gabnam.sk

ŠTUDUJ NA GYMNÁZIU
a pripravuj sa na „výšku“ svojich snov

Prijímacie skúšky:
2. mája a 9. mája 2022
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seriózna príprava
na vysokú školu
moderné vybavenie
kompletne zariadené
laboratória
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Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo
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Súčasťou nového študijného progra-
mu Trnavskej univerzity counselling 
(poradenstvo), ktorý sa bude vyučovať 
na teologickej fakulte, je povinná od-
borná prax. 

Študenti ju budú môcť vykonávať 
v Bratislavskej arcidiecéznej charite, 
trnavskom Centre pomoci pre rodinu 
alebo v modranskom Claudianum či 
ďalších inštitúciách. Univerzita odbor 
otvorí od nasledujúceho akademic-
kého roka, táto nedirektívna metóda 
sociálnej pomoci je vo svete známa už 
desaťročia. Učí aktívne počúvať, riešiť 
problémy v sociálnej službe, správne 
komunikovať či presne posudzovať si-
tuáciu sociálne odkázaných. Informo-
val o tom Matúš Demko.

Metódu overili v USA, vo Veľkej 
Británii, Taliansku či Rakúsku. „Nie 
je to však len sociálne poradenstvo. 
Absolvent získa vedomosti, zručnosti 
a kompetencie napríklad spoznať pa-
tologické správanie v komunite alebo 
rodine. V súčasnosti by mohol pracovať 
ako odborný pracovník v oblasti sociál-
noprávnej ochrany detí a v sociálnych 
službách, ako pracovník služieb ústav-
nej starostlivosti o deti alebo v oblasti 
náhradnej starostlivosti. Tiež môže 
nájsť prácu v službách domácej starost-
livosti o mládež, o staršie osoby alebo 
podpory pre rodinu. Profesia predsta-

vuje účinnú pomoc ľuďom v rôznych 
záťažových situáciách,“ informoval 
Demko.

Fakulta prišla s nápadom na nový 
študijný program po viac ako ôsmich 
rokoch výskumu a praxe. Následne 
ho v októbri 2021 schválila Slovenská 
akreditačná agentúra pre vysoké školy. 
Teológovia si program overili pomocou 
takzvaných efektívnych študentských 
praxí. „Študenti, pedagógovia a rodi-
ny, ktoré sa nachádzali v rôznych zá-
ťažových situáciách, hľadali možnosti 
pochopenia a hľadania pomoci formou 
sprevádzania, counsellingu. Výmeny 
skúseností i odozva zo strany klientov 
pomohli pri skvalitňovaní prípravy a 
hľadaní nových oblastí teoretickej aj 
praktickej prípravy študentov,“ uvied-
la garantka programu Mária Šmidová. 
Fakulta spolupracuje v tejto oblasti s 
univerzitami v Scrantone v USA, Ríme 
i Padove.

Trnavská univerzita prichádza 
s novým študijným programom

» red
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Pre milovníkov klasického získava-
nia informácií je to knižka Slovensko 
v čase. Významné historické míľniky 
Slovenska predstavuje čitateľom for-
mou živého príbehu. 

„Kniha je didaktickou pomôckou 
pre školy, aj ako reprezentačný dar pre 
zahraničnú návštevu,“  informovala An-
drea Farkašová z banskobystrického vy-
davateľstva CBS.

Publikácia predstavuje príbeh Slo-
venska ako malej krajiny s veľkou minu-
losťou populárno-dynamickou formou. 
Autorom knihy je Stanislav Šipkovský, 
ktorý je aktívny učiteľ dejepisu na súk-
romnej základnej škole v Banskej Bystrici 
a redaktorsky dohliadal na celý obsah. 
„Keď som dostal ponuku autorsky sa po-
dieľať na knihe, ktorá sa má zaoberať ilu-
strovanými historickými udalosťami slo-
venských dejín a previesť nimi čitateľa za 
60 minút, nevedel som presne, čo si mám 
pod tým predstaviť. Vtedy som si však 
spomenul na knižku od svetoznámeho 
francúzskeho medievalistu Jacquesa Le 

Goffa, ktorú nám v piatej triede doniesol 
na hodinu náš učiteľ dejepisu,“ priznáva 
Šipkovský inšpiráciu knihou s kresbami 
udalostí z európskych dejín. „Je smut-
ným faktom, že svetové dejiny sú pre žia-
kov, ako i širšiu verejnosť vždy atraktív-
nejšie ako tie naše, slovenské. Nie preto, 
že by sa v našej histórii nič zaujímavého 
nedialo, ale skôr preto, že historické uda-
losti svetových dejín sú lepšie spopula-
rizované a prezentované zaujímavejšou 
formou,“ tvrdí Stanislav Šipkovský.

Jednotlivé míľniky našej histórie 
sú v knihe stvárnené maľbou. Každá 
maľba zachytávajúca nejaký dej či kon-
krétnu udalosť tvorí príbeh, ktorý nie je 
len statický, ale živý. Tak si významné 
historické udalosti rýchlejšie zapamätá 
aj žiak základnej školy. „Ide o ručné maľ-
by, ktoré sa avšak nevytvárajú štetcom na 
plátno, ale pomocou grafického tabletu a 
dotykového pera. Ilustrátorkou a spolu-
autorkou knihy je len 18-ročná talentova-
ná maliarka, Bianka Horáčeková,“ pribli-
žuje vydavateľstvo.

Slovenské dejiny za 60 minút?

» red

InZEráT,KTOrÝPrEDáVa

0907 727 203
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

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 15. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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PLASTOVÉ OKNÁ

 Aluplast
 Gealan
 Salamander

Bezpečnostné dvere
Garážové brány
Vstavané skrine

Stačí prezvoniť, a my Vám zavoláme:

0910 109 109
50 %

ZĽAVA
na žalúzie

20 rokov na trhu   |   vyše 100.000 spokojných zákazníkov

    ZDARMA
• extra zľavy pre
   rodinné domy
   a bytové podniky,
   stavebné firmy a iné...
• cenová kalkulácia
• 3 tesnenia v cene 2 tes.
• 6-komorové okná
   v cene 5-komorových

    ZDARMA
• parapety zdarma
• dovoz nových
   a odvoz starých okien    
• zameranie
• odborné poradenstvo
• mikroventilácia
   ku každému otváravo-
   sklopnému oknu

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

GARANCIA 

NAJNIŽŠEJ 
CENY!

RÝCHLE DODANIE OKIEN !!!!!!
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/Dolný Kubín – Orava/ - Oravská galéria v Dol-
nom Kubíne pripravila pre školské skupiny sériu 
edukačných aktivít 4xANIMA/Mobilné štúdio. 
Deti sa hravou formou zoznámia s možnosťami 
dramatizácie a animácie výtvarných diel vystave-
ných v expozíciách. Projekt je členený na 4 témy: 
Mobilné bábkové divadlo, Mobilná tieňohra, Mo-
bilné štúdio hraných filmov a divadla, Mobilné 
štúdio animovaných filmov. Fond na podporu 
umenia a je hlavným partnerom projektu, ktorý je 
financovaný aj z prostriedkov ŽSK a galérie. V čase 
pandemických obmedzení galéria od septembra 
do decembra 2021 uskutočnila 46 workshopov a 
poďakovala všetkým pedagógom, ktorí sa ich so 
svojimi žiakmi radi zúčastňovali.

/og žm, or/

/Žaškov/ – Históriu a kultúrne dedičstvo obcí Žaš-
kov a Moravský Žižkov spoznávajú školáci cez nový 
pracovný zošit, ktorý vznikol v rámci cezhraničné-
ho projektu Pod jednou strechou. Úlohy v zošite 
približujú ľudový odev, históriu, remeslá, obrady 
životného cyklu i hudobnú kultúru. Dvojjazyčný 
pracovný zošit bol vydaný ako jeden z výstupov 
Fondu malých projektov z prostriedkov Európskej 
únie. Ďalšími aktivitami sú výstavba obecného 
múzea v Žaškove a prezentačné podujatia na obi-
dvoch stranách česko-slovenskej hranice.

/im, mž, or/

/Dolný Kubín/ - Verejne prístupnú komunitnú zá-
hradu v rámci projektu „Spolu dokážeme viac“ za-
čalo vlani budovať Konzultačné a informačné cen-
trum EDUKOS o. z. v Dolnom Kubíne. Do jej tvorby 
sa zapájajú ľudia rôznych vekových a sociálnych 
skupín so vzťahom k regiónu a jeho tradíciám. 
Vysádzajú v nej lokálne a staré odrody ovocných 
stromov a kríkov, vešajú vtáčie búdky a kŕmidlá, 
budujú bylinkové hriadky i knižnú búdku. Bude 
to miesto pre zážitkové, vzdelávacie, športové i 
kultúrne aktivity, kde by sa mali dobre cítiť všetky 
generácie Dolného Kubína. Edukos tvorí komu-
nitnú záhradu v priestoroch Denného centra na 
ulici Obrancov mieru 1769/2 v spolupráci s Mestom 
Dolný Kubín, Denným centrom pre seniorov, ZŠ P. 
Škrabáka, zariadením pre seniorov a Domovom 
sociálnych služieb, Oravským kultúrnym stredis-
kom, Okresnou knižnicou a s finančnou podporou 
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a in-
formatizácie SR.

/mk, if, or/

/Námestovo/ - Stredná odborná škola podnika-
nia a služieb v Námestove získala titul Angažova-
ná škola 2021. Je to ocenenie všetkých žiakov školy, 
ktorí neváhajú pomáhať tam, kde je to potrebné. 
Pod záštitou ministerstva školstva vzniklo národ-
né oceňovanie pre materské, základné a stredné 
školy, ktoré do svojich osnov zaviedli výchovu k 
dobrovoľníctvu. Do druhého ročníka oceňovania 
sa prihlásilo 15 škôl. Do finále postúpilo 8 projek-
tov o realizovaní dobrovoľníckych aktivít. Roz-
hodujúce bolo aktívne zapojenie žiakov a žiačok, 
participácia komunity na aktivite a prepojenie 
učebných osnov s navrhnutými riešeniami problé-
mov. Projekt administruje IUVENTA – Slovenský 
inštitút mládeže a organizátorom je Platforma dob-
rovoľníckych centier a organizácií.

/soš kt, or/

/Tvrdošín/ - Pri vstupe do Tvrdošína buduje spo-
ločnosť Kaufland nový hypermarket. Nákupné 
centrum plánuje otvoriť najneskôr v júni tohto 
roku.

/im, ww, or/
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


