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BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!
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na rôznorodú lesnú činnosť 
(vyžínanie, prerezávky, 
výsadby... v Nemecku). 

Plat 2500-3200€ v čistom, 
týždenné zálohy + cestovné 

a ubytovanie hradené zamest-
návateľom. Výberové konania 

prebiehajú výhradne v Prievidzi
Životopisy posielajte 
na e-mailovú adresu: 

Hľadáme pracovníkov 
a brigádnikov

75
-1
8Kontakt: 0904 487 852

juricek.peter69@gmail.com



OR22-06 strana- 2

redakčné slovo / bývanie Najčítanejšie regionálne noviny
2

Každý týždeň:
Dolný Kubín (+ prímestské časti), 
Tvrdošín, Námestovo, Nižná, Trste-
ná, Zábiedovo, Brezovica, Čimhová, 
Liesek, Štefanov, Vavrečka, Ťape-
šovo, Lokca, Vasiľov, Babín, Hruš-
tín, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Ora-
vou, Chlebnice, Sedliacka Dubová, 
Horná Lehota, Oravský Podzámok, 
Medzibrodie nad Oravou, Bziny, 
Veličná, Revišné, Oravská Poruba, 
Párnica, Istebné, Žaškov, Vyšný Ku-
bín, Jasenová, Zemianska Dedina

+ v párnom týždni navyše:
Oravský Biely Potok, Habovka, Klin, 
Bobrov, Zubrohlava, Rabča, Rabči-
ce, Sihelné, Oravská Polhora, Pribiš, 
Leštiny, Osádka, Malatiná

+ v nepárnom týždni navyše:
Oravská Jasenica, Oravské Veselé, 
Mútne, Beňadovo, Breza, Krušet-
nica, Lomná, Zákamenné, Novoť, 
Oravská Lesná, Vitanová, Hladov-
ka, Suchá Hora, Zázrivá, Kraľovany

oravsko@regionpress.sk
spravodajstvodk@regionpress.sk
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Ruky by mali aj podávať, podržať, 
ruky by mali poskytnúť oporu, po-
hladenie. Žiaľ, čoraz častejšie sa 
stretávam s tým, že mnohé ruky iba 
natŕčajú dlane a daj, dávaj, to sa od 
teba čaká.

Na Slovensku máme veľa bohatých 
a veľa biednych ľudí. Aj keď, mohli by 
sme dlho filozofovať, kto je v skutoč-
nosti bohatý a kto chudobný. Najmä 
duchom, hodnotami, ktorými sa v ži-
vote riadi, ľudskosťou a všímavosťou, 
ochotou pomáhať. Alebo iba vypočíta-
vosťou – brať a zhŕňať pod seba.

Kašlem na boháčov, ich kontá, pa-
láce, frajerky, jachty, na ich „smotán-
ky“. Tí ma nezaujímajú, spoločnosti 
nič nedávajú, obohacujú iba seba. To je 
hodnotový odpad. Konzum v koncen-
trovanej podobe. A na druhý svet pôjdu 
aj tak s tou istou výbavou a „majetkom“ 
ako ja.

Naopak, vôbec nekašlem na bo-
háčov práce. Drú od rána do večera, 
každú voľnú minútu venujú tomu, ako 
sebe a svojej rodine zabezpečiť živoby-
tie, často za prácou cestujú, alebo za ňu 
aj niekoľko mesiacov nedostanú mzdu. 
Týchto ľudí obdivujem, skláňam sa 
pred nimi a hlboko s nimi cítim. Okam-

žite by som prijal zákon, na základe 
ktorého by bolo možné zhabať majetky 
podnikateľovi, ktorý zamestnancom 
nevyplatí mzdu. Lenže, našich poslan-
cov človek práce a najmä chudobný 
človek nezaujíma, nič z neho nedokážu 
vytrieskať, získať. Vyťažiť.

Potom je ešte skupina ľudí, ktorí 
vegetujú tak nejak „medzi“. Chcú pat-
riť k tým materiálne bohatým, kopírujú 
ich spôsob života a s ním, samozrejme, 
spojené aj výdavky, lenže, na tie nema-
jú. Pracovať sa im až tak veľmi nechce, 
najlepšie by sa cítili na nekonečných 
víkendoch, dovolenkách, výletoch, v 
reštauráciách, kinách. Lenže, ako vie-
me, to bez peňazí nejde, a tak natŕčajú 
ruky. Naťahujú ich, „daj“, ak dávaš, si 
kamoš, ak nedávaš, kašlem na teba. 
Fuj.

Ja dávam a budem dávať. Ale iba 
tým, ktorí žijú ako vládzu. A 
ktorí každé svojimi ruka-
mi zarobené euro trikrát 
obrátia, kým ho minú. A 
ktorí zároveň vedia ruku 
aj podať. Tak, ako by 
sme to robiť mali.

Pekný týždeň 
vám... 

Ruky nie sú iba na naťahovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

/Orava/ - Zima ako má byť! Taká pravá oravská! 
Veľa snehu, mrazy a mrazíky, metelice aj po Hrom-
niciach skoro každý deň zadúvajú ulice, veselé 
sánkovačky, výborné lyžovačky z kopca i v stope, 
guľovačky, zavše vykukne slnko, deti sa radujú a 
snehuliakov stavajú, obdivujeme bielu krásu od-
dychujúcej prírody, plníme krmítka pre uzimené 
vtáčiky, odpratávame haldy snehu spred brán a keď 
spadne zo striech, tak aj z priedomí a veránd, chlap-
ci od susedov sneh na traktoríku s chuťou odvážajú, 
cestári pluhujú aj v noci a tešia sa na prémie... Na 
cestách a v lavínových horách sa žiada opatrnosť, 
v mestách a dedinách treba včas ráno čistiť aj chod-
níky. Mimoriadnu situáciu pre snehovú kalamitu 
vyhlásili v 20 obciach Žilinského kraja. Na Orave v 
Oravskej Lesnej, Zákamennom, Novoti, Oravskej 
Polhore, Rabči, Sihelnom, Rabčiciach, Mútnom, 
Oravskom Veselom a Habovke. Ani Oravskú lesnú 
železničku nemohli otvoriť štvrtého februára, lebo 
koľajnice a horná stanica sú podchvíľou celé zaviate 
snehom... Začalo sa otepľovať. O dva-tri týždne vy-
strieda akurátnu zimu jarný marec so snežienkami.

/im, ww, or/

/Orava/ – V prázdninovom režime jazdí prímestská 
autobusová doprava na Orave od 9. do 28. februára 
2022. Dôvodom je nepriaznivá pandemická situá-
cia, s ktorou súvisí vysoká chorobnosť a karanténa 
vodičov. Cestujúci by si mali vždy pred odchodom 
skontrolovať svoj autobusový spoj na www.cp.sk, 
sledovať aktuality na stránke dopravcu www.ar-
riva.sk, prípadne sa môžu obrátiť na svoju obec, s 
ktorou bude dopravca každú zmenu cestovného 
poriadku komunikovať. Za vzniknutú situáciu sa 
krajská samospráva ospravedlnila.

/ww žsk, or/ 

/Breza- Oravská Lesná - Krušetnica/ - Klub 
biatlonu Breza spoločne s OŠK Breza-lyžiarsky od-
diel usporiadali 9. ročník Brezanskej bielej stopy. 
Preteky sa konali v Oravskej Lesnej kvôli lepším 
snehovým podmienkam. Štartovalo 17 žiakov a 24 
dospelých bežkárov. V žiackych kategóriách zví-
ťazili Viktor a Tadeáš Chajdiakovci z TT Vavrečka, 
Erika Bystričanová a Anežka Brišová z Oravskej 
Lesnej. Najrýchlejší dorastenec bol Juraj Košút z 
TT Vavrečka pred dvojicou z KB Breza Samuelom 
Florekom a Dávidom Judiakom. Mužskú kategóriu 
na 11 km vyhrali Mário Košút z TT Vavrečka pred 
ddielovým kolegom Slavomírom Prajom a dvojicou 
z KB Breza Marekom Voškom a Petrom Sitárikom. 
Preteky mužov na 9 km vyhral Štefan Verníček zo 
Zákamenného. Kategórie žien vyhrali Miroslava 
Strežová z BK D. Kubín, Jarmila Kakusová z KB 
Breza a Mária Zimániová z Nižnej. Brezanská biela 
stopa sa opäť vydarila vďaka hlavnému organizáto-
rovi Petrovi Sitárikovi a jeho tímu v zložení Marek 
Voška, Ľubica Kubasová, Blažena Náčinová a Alena 
Beloritová. Voňavé a chutné šišky napiekla Jarmila 
Kakusová a celé preteky komentoval Ján Madleňák 
spoza mikrofónu. Sponzorsky akciu zastrešili KB 
Breza, Echo Breza, S. Praj, J. Genšor a všetci prete-
kári, ktorí prispeli dobrovoľným štartovným. Ďalšie 
kolo Oravského pohára v behu na lyžiach bolo 5. 
februára v Krušetnici.

/ww kb, or/

/Námestovo/ - Odštepný závod štátneho podniku 
Lesy Slovenskej republiky v Námestove skončil svo-
ju pôsobnosť. Od začiatku tohto roka štátny podnik 
zriadil novú organizačnú zložku Odštepný závod 
Tatry so sídlom v Liptovskom Hrádku. Väčšina za-
mestnancov námestovského závodu mala možnosť 
zostať na doterajších, alebo podobných pracovných 
pozíciách.

/ww lsr, or/
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Ukazujeme na druhých, že sú zlí. Ale 
nebráni nám to byť dobrými. Radi kri-
tizujeme lenivosť alebo nekvalitnú prá-
cu druhých. My však môžeme usilovne 
pracovať a dosahovať dobré výsledky. 

Radi nadávame na vládu, ministrov, 
starostov a poslancov, že krajina nefun-
guje podľa našich predstáv. Ale nikto 
nám nebráni zorganizovať si ľudí a zme-
niť veci, ktoré sa nám nepáčia. Nepotre-
bujeme na to meniť ústavu ani schvaľovať 
nové zákony alebo vyhlášky. Namiesto 
plytvania časom na to, ako zmeniť iných, 
by sme sa mali zamerať sami na seba. Ka-
marát ma pozval na duchovnú obnovu 
zvanú Exodus 90. Nie je to ani tak pôst, 
ako dobrovoľné vzdanie sa rôznych zá-
vislostí na svetských veciach (pitie alko-
holu, maškrtenie, nákupy, sledovanie te-
levízie a hranie sa na internete) a získanie 
času pre Boha a seba (modlitba, kontem-
plácia, telesné cvičenia a otužovanie). Je 
to podobné ako keď Boh pozval Mojžiša 
s Áronom, aby vyviedli svoj ľud z egypt-
ského otroctva.

Kto vyvedie náš ľud z otroctva svárov, 
závisti a nenávisti? Čo keby sme začali na-
miesto nadávania niečo užitočné robiť? 
Môžeme opraviť starú budovu, pomáhať 
s deťmi v škole alebo v športe, venovať sa 

opusteným a chudobným, vyvíjať nové 
výrobky a technológie, poskytovať ľuďom 
prácu, zlepšovať služby a pod.

Nikto nám nebráni robiť dobré a 
užitočné veci. Tak prečo sa zaoberáme 
ľuďmi, ktorí to nerobia? Iba strácame 
energiu a čas. Nie oni, ale ja môžem veľa 
zmeniť - seba, ľudí vo svojom okolí aj 
prostredie, v ktorom žijem. A keď sa nám 
naša práca podarí, možno inšpirujeme aj 
ďalších, ktorí na to nenašli odvahu. 

Založili sme sieť Inovato - www.ino-
vato.sk. Sú v nej mnohí podnikatelia, ino-
vátori, firmy aj Dobrý Pastier. Vznikajú 
skupiny expertov pre energetiku, mikro-
elektroniku, autonómne poľnohospodár-
stvo, automatizáciu, zdravotníctvo, bio-
technológie, sociálne služby, cirkulárnu 
ekonomiku a i. Sú to akčné skupiny, ktoré 
vyvíjajú prototypy nových riešení, zakla-
dajú firmy a menia starý 
svet na nový. Nečaká-
me, že príde niekto 
zhora. Inovatívne a 
autonómne regióny 
si vytvoríme sami. A s 
Božou pomocou vy-
vedieme náš 
ľud z otroctva. 

Nie oni, ale ja

» Ján Košturiak

INZeráT,KTOrÝPreDáVA

0908 792 859
12. februára 1946  
skončila sa operácia Deadlight, počas ktorej víťazné mocnosti po-
topili 121 zo 154 nemeckých ponoriek.

Výročia a udalosti
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»KÚPIM MALÝ MOPED ZNAČ-
KY ROMET AJ POKAZENÝ,-
PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 
0915215406

»PREDÁM ELEKTRO MOTOR 
1.5 KW V DOBROM STAVE , 
ZA 90 EUR , DOHODA , 0903 
227683
»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Kúpim pšenicu a psíka 
t.c.0904619342
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

»Predám pánsky bicykel 
pol roka používaný 160 eu 
Mora plyn.sporák lacno 
malý železný kontajner 
na uloženie teple vatov.
pracovné labaty vel.56 58 
vrecia tkané nové okno dre-
vené nové 0910615093

»Hľadám priateľa nefaj-
čiara vek 68r.Auto výhoda.
č.t.0904669614
»48r.muž hľadá slobodnú 
ženu na vážny vzťah od 
45r.orava 0949773667

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        

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    
15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Zachovajme si vnímavosť voči ľu-
ďom, ktorí sa dostali do zlej situácie 
a podeľme sa s chudobnými, uviedli 
biskupi.

Biskupi apelujú na predstaviteľov 
štátu, aby zmiernili ťaživý dosah rastú-
cich cien na život ľudí. Informovala o 
tom Tlačová kancelária Konferencie 
biskupov Slovenska.

Z iniciatívy Svätého Otca Františ-
ka sa nedávno slávil Medzinárodný 
deň ľudského bratstva. Biskupi pripo-
mínajú, že patríme do veľkej ľudskej 
rodiny a, vyjadrené slovami pápeža, 
„všetci sme na jednej lodi“. Veriacich 
a ľudí dobrej vôle pozývajú k podpore 
bratstva a solidarity. „Urobme tak kon-
krétnym spôsobom prostredníctvom 
farských či diecéznych charít. Zacho-
vajme si vnímavosť voči ľuďom, ktorí sa 
dostali do zlej situácie a podeľme sa s 
chudobnými,“ uviedli biskupi.

Bratislavský arcibiskup Stanislav 
Zvolenský, košický arcibiskup Bernard 
Bober a prešovský arcibiskup Ján Bab-
jak apelujú na každého, aby nehľadel 
iba na seba a svoje záujmy, ale bral 
ohľad aj na druhých. „Zároveň v situ-
ácii plošného zvyšovania cien energií 
a potravín k nám stále naliehavejšie 
dolieha hlas slovenských rodín. Ape-
lujeme preto dôrazne aj na predstavi-
teľov štátu a žiadame ich o prípravu 

systémových riešení, ktoré by zmiernili 
ťaživý dosah rastúcich cien na život 
bežných ľudí,“ dodali biskupi.

Všetkým vám žehnajú a v mod-
litbe za vás prosia, biskupi Slovenska 
podpísaní:

Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup 

metropolita

Mons. Bernard Bober
košický arcibiskup metropolita

Mons. Ján Babjak
prešovský arcibiskup metropolita

Biskupi apelujú na štát, 
aby zmiernil dosah rastúcich cien

» red   Foto: TK KBS, autor Peter Ziman

/Žilinský kraj – Tvrdošín/ - V 5. kalendárnom 
týždni stúpla chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia v kraji o 132,8 percenta. Zvýšila sa najmä 
v okrese Tvrdošín o 332,5 percenta a zvlášť  výrazne 
vo vekovej skupine od 6 do 14 rokov. Najčastejšou 
komplikáciou bol zápal prínosových dutín. Pri 
chrípke a jej podobných ochoreniach stúpla cho-
robnosť o 115,09 percenta, najviac vo vekovej sku-
pine od 6 do 14 rokov.

/im, ww rúvz, or/

/Zákamenné/ - Leteckí záchranári zo Žiliny po-
máhali 23-ročnému vodičovi, ktorý utrpel vážne 
zranenia pri dopravnej nehode neďaleko Záka-
menného. Muža s poraneniami viacerých častí tela 
v stabilizovanom stave a pri vedomí previezli zá-
chranári vrtuľníkom do Univerzitnej nemocnice v 
Martine. K čelnej zrážke dvoch osobných áut došlo 
na ceste II/520 medzi Zákamenným a Krušetnicou 
na Orave.

/im, ww vzzs, or/

/Dolný Kubín/  - Lampiónovým sprievodom si 2. 
februára 2022 v Dolnom Kubíne pripomenuli 173. 
výročie narodenia slovenského básnika, drama-
tika a prekladateľa Pavla Országha Hviezdoslava. 
Inšpiráciou pre podujatie boli zachované dobové 
správy o tom, ako si verejnosť s predstaviteľmi ná-
roda uctila jubilanta Hviezdoslava v rokoch 1909 a 
1919. Aj vtedy cez mesto prechádzal sprievod štu-
dentov s fakľami a pri básnikovom dome mu gratu-
lovali. Mesto obnovili tradíciu po sto rokoch. 

/im, ww dk, or/

/Dolný Kubín - Kňažia/ – Rekonštrukcia budovy 
Strednej odbornej školy polytechnickej v Dolnom 
Kubíne - Kňažej v réžii Žilinského samosprávneho 
kraja bude stáť viac ako 1,5 milióna eur. Zrenovo-
vali strechu, osadili nové okná, zateplili plášť a 
naniesli fasádnu farbu. Stavbári pracovali na in-
štalácii nových vodovodných rozvodov, rozvodov 
kúrenia a vykurovacích telies, výmene podláh a 
murárskych prácach v interiéri. Ukončenie prác je 
plánované v júni 2022. SOŠ polytechnická Dolný 
Kubín - Kňažia zabezpečuje prípravu žiakov pre 
oblasť strojárenstva, elektrotechniky a automobi-
lového opravárstva. Spomedzi stredných odbor-
ných škôl v Žilinskom kraji patrí k lídrom v duál-
nom systéme vzdelávania.

/ww žsk, or/

/Slovensko – Orava – Trstená/ – V rámci 16. roč-
níka grantového programu Zelené oázy pribudnú 
stromy a nová zeleň v mestách a obciach po celom 
Slovensku. Odborná komisia vybrala 17 projektov, 
ktoré získajú priamu finančnú podporu. Uchádza-
lo sa o ňu vyše sto zelených projektov. Finalisti sa 
najviac priblížili téme ročníka Stromy medzi nami. 
Žiaci a učitelia v Trstenej vytvoria vo svojich are-
áloch zeleninové a ovocné záhrady. Ďalších osem 
vybraných návrhov sa do 21. februára uchádza 
o hlasy verejnosti na webstránke www.oazy.sk. 
Do hlasovania postúpil jeden projekt z každého 
kraja a výsledky budú známe 25. februára 2022.  
Finalisti sa najviac priblížili téme ročníka Stromy 
medzi nami. Grantový program Zelené oázy pod-
poruje aktívnych občanov pri vytváraní, obnove 
a oživení ekologicky hodnotných lokalít a venuje 
sa  podpore ďalších zelených riešení pre mestské 
i vidiecke prostredie, podpore vzniku drobnocho-
vov a chovov včiel. Informovala o tom manažérka 
programu Ľubica Štúberová. 

/ww zo, ľš, or/ 
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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Pridaj sa k nám���������
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a pripravuj sa na „výšku“
svojich snov!

����������������
www.gabnam.sk

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

Prijímacie skúšky:
2. mája a 9. mája 2022

�����������������-140 študentov
�����������������-26 študentov

seriózna príprava
na vysokú školu
moderné vybavenie
kompletne zariadené
laboratória
�������������
športoviská a nová 
����������

Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo

Hoci sa teraz tešíme zo zim-

-
-

-
-

-

-
-
 

Bez obáv 
-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
 

-
-

-



OR22-06 strana- 7

hlavu hore / službyoravsKo 7

Často diskutujem o školstve a dávam 
o tejto téme vyjadrenia médiám. Ve-
rím, že aj takto sa mení školstvo k lep-
šiemu. O to  viac ma mrzí, keď ako otec 
zažívam veci, ktoré by sa v modernej 
škole nemali vyskytovať. 

Čo som zažil? Bol polrok, uzatvára-
nie známok. Prebiehal v zložitej situácii 
žiakov i učiteľov. Ako rodič netlačím na 
známky, uvedomujem si možnosti svoj-
ho syna. Záleží mi iba na tom, aby som 
bol informovaný o domácich úlohách a 
písomkách, aby som mohol dozrieť na sy-
novu prípravu. Plne si uvedomujem záťaž 
učiteľov, avšak zapísať plánované formy 
skúšania do e-systému má byť prvora-
dou povinnosťou. V triede sa môže stať 
čokoľvek, čo dieťaťu zabráni zapamätať 
si alebo zapísať nariadenú prácu. Bez 
tejto informácie neviem, na čo mám do-
hliadnuť. Následkom môže byť zbytočne 
zlá známka. Nie všetci učitelia využívajú 
portál Edupage na informovanie rodičov. 

Druhá vec, ktorá sa mi nepáčila, bolo 
to, že práve v čase uzatvárania známok, 
zadali učitelia minimálne päť písomiek 
do 2. polroka. V čase, keď by si žiaci, a 
opakujem, aj učitelia, mali vydýchnuť. 
Takže tá slávnostná chvíľa, ktorá mala 
nasledovať po 1. polroku najmä v týchto 
časoch, nebola, nahradila ju opäť tvrdá 
školská príprava. Isto, zadané písomky 
boli aj tzv. malé. No aj príprava na ne 

musí byť u niektorých detí veľká. Takúto 
záťaž odmietam ako rodič, ale aj ako skú-
sený pedagóg. Nepochopil som toto love-
nie známok. Podľa metodických poky-
nov stačí žiaka hodnotiť 2 - 3 známkami. 
Hodnotenie síce môže narušiť dištančné 
štúdium. No aj v rámci neho je veľa mož-
ností, ako hodnotiť. Mrzí ma, že sa niekde 
vytratila empatia školy k žiakom. 

Samozrejme, za svoje názory, ktoré 
sú ústretové k žiakom, schytávam aj kri-
tiku. Najčastejšie sa objavuje „argument“ 
typu, že zvládli sme aj my, zvládnu aj 
oni, aj tak sa nič neučia. Také tvrdenie 
považujem za neznalosť pedagogické-
ho diskurzu. Deti sú iné. Pozrite, v akej 
spoločnosti vyrastajú. Na jednej strane 
nenávisť, napätie, zhubný vplyv médií 
a pochybných celebrít, na druhej strane 
explózia informácií, neuveriteľné mož-
nosti na sebarozvoj, rôzne aktivity, ne-
konečné možnosti poznávania. V tejto 
situácii mať zo žiakov encyklopédie je 
regresom.

Žiaci sa potrebujú vyznať v infor-
máciách, vedieť ich triediť a využívať, 
musia sa učiť prežiť v ťažkom, ale aj prí-
ležitosťami naplnenom živote. O to viac, 
že pribúdajú problémy, ktoré sťažujú ich 
výchovu a vzdelávanie. Slabší, ale aj tí 
šikovní potrebujú pomoc. A učiteľ na to 
musí reagovať.       

Neraz chýba citlivejší prístup 
k dnešným žiakom 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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16. februára 2008    
Peter Rusnák, bratislavský eparcha, prijal 
biskupskú chirotóniu (vysviacku).

Výročia a udalosti
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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

FEBRUÁROVÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

 50%

Zľavy platia do 28. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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010%Februárové            zľavy do 28. 2. 2022
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SKLADNÍK
MZDA od 1050€ / mesiac priemer (brutto) + bonusy

 0951 772 782 / 0907 677 775

MZDA: od 1150 € / mesiac priemer (brutto) + bonusy

MZDA: od 1100 € / mesiac priemer (brutto) 
+ nástupny a výrobný bonus

17. februára 1904    
v milánskej La Scale mala premiéru opera 
Giacoma Pucciniho Madama Butterfly.

Výročia a udalosti
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