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TRENČIANSKO
DUBNICKO-ILAVSKO

Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY

č. 4 / 28. Január 2022 / 26. rOčnÍK

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
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TRENČÍN

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.

Vydavateľ: 
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (59.430 domácností)

31. januára 1971  
katolícky kňaz, neskorší banskobystrický biskup Rudolf Baláž, mal 
odňatý štátny súhlas na vykonávanie kňazského povolania.

Výročia a udalosti
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Kontakt: tel.: 0902 924 400, e-mail: praca@ndf.sk

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá
prijme

Plat: 1000 - 1600,- €. Ponúkame: v prípade potreby
bezplatné ubytovanie. Požiadavky: VP sk. C a E, platné
doklady vodiča: KKV, karta vodiča, zdravot. a psych. spôsobilosť. 

VODIČOV nákladných vozidiel
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»KÚPIM STARÚ JAWA 90 
Roadster,Cross AJ POKA-
ZENÉ NEKOMPLETNÉ PO-
NÚKNITE DOBRE ZAPLATÍM 
0915215406
»Kúpim Staré Vzduchovky 
ponúknite.0949505827
»KÚPIM STARÝ TRAKTOR 
ZETOR 15,25,50,SKODA 30. 
0940100473
»Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný,rôzne die-
ly(kolesá,svetlá,kostry,a-
td).tel. 0907 687634
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949 350 195

BYTY - PREDAJ...3

BYTY - PRENÁJOM...4

DOMY - PREDAJ...5
»Predám chalupu v obci 
Haláčovce, pol hod od TN. 
Čiastočne zrek., pozemok 
460m2. 0944 883 045

POZEMKY - PREDAJ...6

REALITY INÉ...7

STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

DOMÁCNOSŤ...9
»Kúpim potravinovú skriňu 
buk 04, 0949603996

ZOZNAMKA...16
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»Sympatický 60 r hľadá 
priateľku na zoznámenie 
0903528672

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    

16 ZOZNAMKA    
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29. januára 1886    
Karl Benz získal patent na prvý benzínom 
poháňaný automobil

Výročia a udalosti 1. februára 2006    
začalo vysielať najstaršie slovenské čisto 
internetové Radio A1

Výročia a udalosti 3. februáara 1940    
narodil sa Milan Lasica, slovenský herec, 
zabávač a podnikateľ († 2021)

Výročia a udalosti
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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

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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SBS GUARDING s. r. o.
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Firma LIZARD - Športové legíny hľadá

Miesto práce Nemšová
Nástup ihneď

Kontakt: 0907 553 131

KRAJČÍRKU 

2. februára 1943  
Druhá svetová vojna:o 8:40 sa skončila Bitka o Stalingrad, po tom čo sa 
vzdali poslední nemeckí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode

Výročia a udalosti 4. februára 2004    
Mark Zuckerberg založil internetovú sieť 
Facebook

Výročia a udalosti
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WWW.REGIONPRESS.SK

LETÁKY
0905 915 036, 0907 673 926

VIZITKY
0905 915 036, 0907 673 926

INZERCIA
0905 915 036

0907 673 926
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O predpísaní digitálneho opakova-
ného e-receptu rozhoduje vždy vše-
obecný lekár alebo špecialista.

Predpisovanie opakovaného e-
-receptu môžu lekári využiť najmä v 
prípade chronických pacientov. Pa-
cienti si tak nemusia recept osobne vy-
zdvihovať v ambulancii. Pripomína to 
hovorkyňa Národného centra zdravot-
níckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá 
s tým, že ide o službu NCZI, ktorá šetrí 
čas lekárovi aj pacientovi.

Lekár tiež určí periódu výberu a 
maximálny počet výberov lieku. „Plat-
nosť e-receptu je maximálne jeden rok 
a maximálna dávka je najviac na tri 
mesiace. Opakovaný e-recept môže 
lekár predpísať na lieky, dietetické po-
traviny alebo zdravotnícke pomôcky,“ 
vysvetľuje Alžbeta Sivá.

Prvý výber lieku alebo dietetic-
kej potraviny musí pacient urobiť do 
siedmich dní od vystavenia predpisu 
a prvý výber zdravotníckej pomôcky 
musí vykonať do 30 dní od predpisu. 
„Na opakovaný výber e-receptu sa pa-
cient dostaví do lekárne po uplynutí 
lekárom určenej doby a tento postup sa 
môže vždy opakovať, a to až do chvíle, 
kým nie sú vyčerpané všetky povolené 
výdaje,“ priblížila Sivá.

Upozornila, že lieky, dietetické po-
traviny či zdravotnícke pomôcky nie je 

možné vybrať z lekárne pred stanove-
nou lehotou naraz na celé obdobie. Je 
však možné si ich vybrať napríklad aj 
po uplynutí stanovenej lehoty. „Opako-
vaný e-recept môže lekár kedykoľvek 
zneplatniť a na opakovaný e-recept je 
možné predpísať akýkoľvek liek. Vý-
nimkou sú len antibiotiká a omamné 
látky,“ dodáva hovorkyňa NCZI Alžbe-
ta Sivá.

Ak pacient zabudol, kedy si má 
lieky na opakovaný e-recept vybrať, 
môže si v lekárni overiť či sú už preňho 
k dispozícii nevydané lieky na platné 
predpisy. V bežnom živote pacient zis-
tí, že mu lieky došli a ak má opakova-
ný e-recept, stačí, že navštívi lekáreň a 
lieky si vyberie. Ušetrí tak čas potrebný 
na nový predpis. Ak by sa pacientovi 
zmenil zdravotný stav, riadne navštívi 
svojho lekára a ten rozhodne o ďalšom 
postupe presne tak isto, ako doteraz.

Nechajte si predpísať 
opakovaný e-recept

» red
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OD FIX DUBNICA NAD VÁHOM

KOMPLETNÉ
DIOPTRICKÉ 
OKULIARE

69€IBA

 OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK  0917 027 571  WWW.DROPTIC.SK   

MERANIE ZRAKU ZADARMO

7
5
-0
6



TN22-04_strana- 11

 ZDRAvIE, SLUŽBYTRENčIANSkO

11

4

1

259

7

3

4

61

3

9

2

65

14

25

79

5

73

2
S

U

D

O

K

U
67

5

2

2

84

6

1

7

8

4

25

2

1

76

47

9

64

91

7
S

U

D

O

K

U
72

84

1

3

8

23

165

18

6

6

25

4

1

247

6

S

U

D

O

K

U

3
3
-0
0
0
8

,90

EUR



TN22-04_strana- 12

ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
12

3
7
-0
1
4

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  

52
-0
00

2

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!




