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Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY

Pekný, už februárový týždeň, váže-
ní čitatelia. A prepáčte český titulok 
– názov známej pesničky skupiny 
Olympic. V dlhšom tvare znie „Já, 
já, já, jenom já“.

„Jájistov“ je okolo nás veľa. Spra-
vidla si z každého z nás vezmú iba to, 
čo potrebujú oni, no „odplata“, či od-
mena za to neprichádza žiadna. Proste, 
berú si z každého človeka to, čo vyho-
vuje im a je prospešné im. Berú si vaše 
vedomosti, vašich priateľov, vaše kon-
takty, často váš čas a ochotu a narábajú 
s tým ako s vlastným majetkom, výluč-
ne vo vlastný prospech. Sú aj takí, ktorí 
si bez okolkov vezmú vaše peniaze a na 
polícii to obhájia tým, že „veď to nebolo 
úmyselné a dokáž mi úmysel“. Trestný 
čin je totiž úmyselný čin. Čo je neúmy-
selné, to je dovolené, aspoň podľa náš-
ho trestného poriadku. Ale, povieme 
si, kašľať na peniaze, v živote sú aj iné, 
oveľa dôležitejšie hodnoty. „Jájistom“ 
sa to nepokúšajte vysvetliť, odmietajú 
pochopiť. V živote sú na svete iba oni a 
všetci ostatní pre nich.

Čím viac takýchto ľudí okolo seba 
naviažete – práve vašou ochotou, lás-
kavosťou, ústretovosťou, tým viac sa 
váš život bude stávať bezútešným, 

temným, zúfalým, až kým vás úplne 
nevycicajú, ako upíri. Bezcitne, chlad-
nokrvne. A potom vás odhodia a nájdu 
si nový objekt svojho parazitizmu.

Toľko na dlhší úvod a teraz priamo 
ku kratšiemu záveru. Dávajte si pozor 
na to, ako narábate s vlastnou dôve-
rou, buďte obozretní, ak vás zrazu má 
niekto podozrivo „veľmi rád“, ak sa z 
jeho strany sypú k vám milé slová ako 
„šuter“ z korby nákladniaka. A najmä 
si všímajte a pamätajte, ako takíto ľu-
dia reagujú, keď naznačíte, že práve 
vy potrebujete s niečím pomôcť, po-
radiť, vybaviť, zariadiť. Obvykle zrazu 
nemajú čas, majú milión povinností, 
veď viete, „život nie je ľahký a treba sa 
obracať“.

V priateľstve nedominuje kvantita, 
ale kvalita. A pozor, v modernom svete 
to platí aj pre sociálne siete. A najmä. 
Tam vás vaši „priatelia“ 
dokážu dostať do takých 
malérov, že sa z nich 
budete hrabať do konca 
života. Takže – nech žijú 
priatelia, ale iba takí, 
ktorí v rovnováhe 
berú i dávajú.

Všetko dobré –

„Já“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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DISTRIBÚCIA (59.430 domácností)

7. februára 1945     
bombardéry 15. leteckej armády USA zaú-
točili na Bratislavu.

Výročia a udalosti

8. februára 1993     
do platnosti vstúpila nová slovenská 
mena – slovenská koruna.

Výročia a udalosti

9. februára 1923     
premiéra operety Zem úsmevov od Franza 
Lehára.

Výročia a udalosti

AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»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
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

BYTY - PREDAJ...3

BYTY - PRENÁJOM...4

DOMY - PREDAJ...5

POZEMKY - PREDAJ...6
»Predám pozemok 4,7 ha v 
Novej Bošáci. Viac info na 
0949 826 941

REALITY INÉ...7

STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.
»KÚPIM HAKI LEŠENIE. 
0907715027

DOMÁCNOSŤ...9
»Kúpim potravinovú skriňu 
buk 04, 0949 603 996

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11
»Kúpim akordeon,heligon-
ku,husle,saxafón. 0915 876 
860

DEŤOM...12

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14
»Rušíte kovoobrábaciu 
dielňu, sklad? Odkúpim zá-
soby. 0951 624 900

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   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    
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SBS GUARDING s. r. o.
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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 
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926

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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6. februára 2004  
samovražedný útok si v Ruskom metre vyžiadal 40 obetí a 129 zra-
nených. Vina je pripisovaná Čečenským separatistom.

Výročia a udalosti

10. februára 1947    
v Paríži bola podpísaná česko-sloven-
sko-maďarská mierová zmluva.

Výročia a udalosti

DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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VIZITKY
0905 915 036, 0907 673 926
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Zabúdame s našimi deťmi komuni-
kovať. Aj keď rodičia neraz robia do 
večera, treba si nájsť priestor na ko-
munikáciu. A nielen s malými deťmi, 
ale aj s tínedžermi. 

Isto, puberta, páčiť slová z dospie-
vajúcich je neraz demotivujúce. Ale aj 
to je úloha dospelých. Lebo dobrá ko-
munikácia môže predísť problémom i 
nástrahám násťročných. Všímať si treba 
aj neverbálnu komunikáciu dieťaťa. 

Môže sa zdať, že „vypočúvanie“ náš-
ho tínedžera môže byť narušením jeho 
súkromia. Ale aj túto oblasť musí rodič 
poznať v primeranej miere. Aby nedo-
chádzalo k nežiaducim prejavom sprá-
vania. Rodič má spoznávať svoje dieťa.  

Pravidelná komunikácia s deťmi 
rozvíja slovnú zásobu, učí deti vyjad-
rovať pocity, zážitky, problémy. Ak sa 
dieťaťu venujeme, získa istotu, že sa 
vám môže „vyrozprávať“ a nehľadá tak 
útočisko u iných alebo cudzích ľudí.

Správne nastavená komunikácia 
učí deti, ako majú komunikovať s iný-
mi ľuďmi. Ak si deti osvoja pravidlá 
efektívnej komunikácie bez agresie, s 
empatiou a asertivitou, je málo pravde-
podobné, že v krízových situáciách v 
spoločnosti vyvolajú svojím prístupom 
konflikt. 

Dá sa využiť aj elektronická komu-
nikácia. Sú situácie, keď sme odkázaní 
na zasielanie elektronických správ. Tam 
síce nevidíme neverbálne prejavy, no 

suplujeme ich rôznymi grafickými pros-
triedkami. Takáto komunikácia je navy-
še otvorenejšia a komunikanti si môžu 
repliku rozmyslieť.

Aké by mali byť témy rozhovorov? 
Nemali by to byť povrchné otázky typu: 
ako bolo v škole. Tvorivejšie otázky na-
značia väčší záujem o dieťa a rodič sa 
dozvie viac: S kým si sa v škole bavil? 
Čo sa ti tam nepáčilo? Nenudil si sa? Po-
chválil ťa niekto? Niečo si nepochopil? 
Potešil ťa niekto? Chutil ti obed? Ako si 
oddýchneš po škole? Stačí dve-tri otáz-
ky na nastolenie úprimného záujmu o 
komunikáciu. 

Nesmieme vynechať ani tému: ka-
maráti vášho dieťaťa. Neraz práve tí 
rozhodujú o tom, ako sa bude správať. 
Nemalo by sa stať, aby rodič nevedel, s 
akými ľuďmi sa jeho dieťa stretáva. Zdá 
sa, že touto témou zasahujete do súkro-
mia dieťaťa. Ste však zaň zodpovední. 
Vopred premyslené otázky pomôžu ro-
dičovi i dieťaťu.   

Dôležitý je aj čas, kedy sa pýtame. 
Niektorí tínedžeri sa neradi rozprávajú 
ráno, tesne po škole alebo večer. Treba 
vypozorovať ten správny čas. Určite 
neignorovať komunikáciu, ak je dieťa 
celý deň nevrlé. Nech sa vám akokoľvek 
zdá, že nestojí o komunikáciu, verte, 
že opak je pravdou. A vhodnou komu-
nikačnou stratégiou sa vám to časom 
potvrdí.

Komunikujem s tínedžermi

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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5. februára 1936  
do kín bol uvedený vôbec posledný nemý film Moderná doba od 
Charlieho Chaplina.

Výročia a udalosti 11. februára 1858    
Panna Mária sa v Lourdes zjavila sv. Ber-
nadette Soubirous.

Výročia a udalosti VIZITKY
0905 915 036, 0907 673 926
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Správne stravovacie návyky vedú k 
spravenému vývoju detí a chránia 
ich zdravie aj v dospelosti. Zdravá 
strava znamená potrebné množstvo 
bielkovín, tukov, cukrov, minerál-
nych látok a vitamínov. Na sociálnej 
sieti to uviedol Úrad verejného zdra-
votníctva SR.

V zdravej strave by mali byť vo vy-
váženom pomere zastúpené rastlinné 
a aj živočíšne bielkoviny. „Zdrojom 
rastlinných bielkovín sú predovšetkým 
strukoviny, orechy alebo zemiaky. Živo-
číšne bielkoviny sa nachádzajú najmä v 
mäse, mlieku, mliečnych výrobkoch a 
vajciach,“ vymenoval ÚVZ.

Nadmernému množstvu živočíš-
nych tukov, ktoré sú v mastných a ťaž-
kých jedlách, je vhodné sa vyhýbať a 
nahradiť ich rastlinnými tukmi. Tie sú 
prospešné pre vývoj nervovej sústavy a 
slúžia ako rozpúšťadlo vitamínov v roz-
pustných tukoch.

Pre správny vývoj dieťaťa sú dô-
ležité aj cukry, obmedziť však treba 
tie rafinované. „Namiesto sladkostí je 
vhodnejšie sušené ovocie či cereálne 
maškrty,“ vysvetlil ÚVZ.

Väčšina vitamínov sa zas nachádza 
v ovocí a zelenine. Dostatok zeleniny a 
ovocia zabraňuje nedostatku vitamí-
nov, najmä A, C a K. „Svojím obsahom 
železa a draslíka zabraňuje nedostatku 
minerálnych látok, vďaka zníženému 
energetickému obsahu pôsobí proti 

obezite, zabraňuje poruchám trávenia 
a zubnému kazu, obsahuje vlákninu 
a vďaka obsahu vitamínu C pomáha 
obranyschopnosti tela,“ priblížil ÚVZ.

Pre deti je nevyhnutný aj prísun 
minerálnych látok. Vápnik možno nájsť 
vo vyšších množstvách v mlieku, mlieč-
nych výrobkoch, strukovinách, ore-
choch a zvlášť v maku. „Pre zvýšenie 
obranyschopnosti organizmu je dôleži-
tý aj prísun železa, ktoré sa vo vyššom 
množstve nachádza v červenom mäse, 
rybách a hydine,“ zdôraznil ÚVZ.

ÚVZ pripomína, že strava detí by 
mala byť pravidelná, rozložená na celý 
deň, a to aspoň do piatich jedál.

Správna strava spojená s pohybo-
vou aktivitou dokážu zabrániť vzniku 
takých ochorení, akými sú chudo-
krvnosť z nedostatku železa, obezita, 
poruchy príjmu potravy, podvýživa a 
zubný kaz. Pomáha znížiť riziko výsky-
tu ochorení srdca a ciev, cukrovky, os-
teoporózy a rakoviny v dospelom veku. 

Správne stravovacie návyky detí

» Zdroj: ÚVZ

5.2.-11.2.2022

ZHORŠIL SA VÁM ZRAK?
MÁTE OKULIARE, ALE NIE JE TO ONO?
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 Je tu pre vás 7-dielny 360° letecký 
dokumentárny film!

Prvotná myšlienka autora vide-
omapy, leteckého fotografa a pilota 
Milana Paprčku vznikla po tom, ako 
natočil 360 stupňovú videomapu Vy-
sokých Tatier. „Vysoké Tatry z neba 
mali veľký úspech, keďže toto 7-minú-
tové video videlo na YouTube viac než 
445 tis sledovateľov. Vtedy spoločne  
s leteckým a výrobným tímom sme sa 
rozhodli vytvoriť 360 stupňovú vide-
omapu regiónu, ktorý patrí medzi tie 
najnavštevovanejšie. Preto sme nafil-
movali z neba celý región Bielej Oravy, 
aby sa mohol týmto regiónom preletieť 
ktokoľvek, aj bez lietadla. Prvý let v 
máji 2021 nevyšiel podľa našich pred-
stáv, a tak sme vykonali ešte jeden v 
júni,“ hovorí autor, pilot a letecký foto-
graf Milan Paprčka.

Nafilmovanie celého letu, ktorý 
trvá necelých 70 minút, bola tá jedno-
duchšia časť. Postrihanie videa, ani-
mátorská činnosť a projekcia každého 
jedného popisu bolo to najnáročenejšie 
pre grafické štúdio. „Keďže celý pre-
let by na jedno pozretie trval pridlho, 
rozdelili sme ho do siedmych dielov. 
Výroba jednej časti trvala približne 70 
hodín a k tomu ešte treba prirátať cca 
10-15 hodín práce kartografa. Takéto 
celé video je veľmi náročné ako aj na 
čas animátora, tak aj na výkon počíta-
ča,“ približuje grafik a počítačový ani-

mátor Milan Jančovič. 
Súčasťou videomapy sú aj obce i 

mestá, vzdelávacie inštitúcie a zariade-
nia cestovného ruchu, ktoré vytvárajú 
jedinečnosť lokality a dopĺňajú jej cel-
kový ráz. 
1. časť Z Námestova na Príslop: https://
youtu.be/m6IgHAANeAM
2. časť Do Zákamenného a najľudna-
tejšej časti Oravy: https://youtu.be/
voGtLk0x778
3. časť SKI  Zábava: https://youtu.be/
0fI4NfEs8Qw
4. časť Zimný pól Slovenska Oravská 
Lesná: https://youtu.be/zJc0bY5enX8
5. časť Krajina pod Pilskom: https://yo-
utu.be/ZCjNMPozwWs
6. časť Na Babiu horu popri severnom 
póle Slovenska: https://youtu.be/
SgjV8BLxM8s
7. časť Z Babej hory až k hladine Orav-
skej priehrady: https://youtu.be/9EW-
gzHWkwOM

Ste milovníci Oravy?

» Zdroj: Mgr. Andrea Farkašová
CBS spol, s.r.o.

VKÚ Harmanec, s.r.o.
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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

0

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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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 
• 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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