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ĽUBOVNIANSKO
Č. 6 / 11. FEBRUÁR 2022 / 26. ROČNÍK

0905 266 184

KRAJČÍRSKA DIELŇA
ponúka šitie malých

textilných

pre firmy, podľa
vlastného návrhu. 

REKLAMNÝCH
PRODUKTOV

V ČESKU
VHODNÉ

PRE MUŽOV,
ŽENY aj PÁRY

VHODNÉ
PRE MUŽOV,

ŽENY aj PÁRY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

V NEMECKUPRÁCA

0915 971 823 0917 650 018
nemecko@modd.sk
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Prijmeme na dlhodobú spoluprácu

DO NEMECKA 2500 - 3000€

2500 - 3000€

ELEKTRIKÁROV A POMOCNÝCH ELEKTRIKÁROV

Hľadáme VODÁROV/KURENÁROV na prácu
do NEMECKA (inštalatér)

Hľadáme pokrývačov plochých striech
na prácu do NEMECKA /izolatér

Ponuka práce pre rôzne pozície
STAVBÁR

Nástup ihneď

+421 944 016 775 85
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www.KASA.sk

PREDAJ A SERVIS PC
Kristián KALETA

ZNAČKOVÉ PC
NOTEBOOKY
MONITORY, TABLETY

KOPÍROVANIE  
LAMINOVANIE 
TLAČ - FOTOGRAFIE, OZNÁMENIA
Prerobenie VHS  DVD

EL-COMP, Mierová 14, SL (za večierkou)
0905 464 632, info@lubovnan.sk

otvorené: PON - PIA 10.00 - 17.00 h

NAJCOMP, Nám. sv. Mikuláša 26 (pri VÚB)
0948 823 624, info@najcomp.sk

otvorené: PON - PIA 09.00 - 17.00 h

0905 507 735

najlepšie ceny
 v okrese SL
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 887 332

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 887 332
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ĽUBOVNIANSKO

Kristán Kaleta  0907 887 332

Distribúcia:

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Stará Ľubovňa, Čirč, Forbasy, 
Hniezdne, Hromoš, Chmeľnica, 
Jakubany, Kamienka, Kolačkov, 
Kyjov, Ľubotín, Nižné Ružbachy, 
Nová Ľubovňa, Orlov, Plaveč, 
Plavnica, Podolínec, Šambron, 
Šarišské Jastrabie, Údol, Veľký 
Lipník, Vyšné Ružbachy

lubovniansko@regionpress.sk

Redakcia: Mierová 14
STARÁ ĽUBOVŇA

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: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (12.970 domácností)

» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

Občianska riadková inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SL 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 vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SL zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky 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    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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

už  na trhu

NÁBYTOK
RAREX

váš farebný domov

NÁBYTOK RAREX, s.r.o.

Ľubovňa

www.nabytokrarex.sk
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Zi m n á ú d r ž ba c ie st a komu n i k ác i í v BA 
0 9 4 8  6 1 2  1 2 3 ,  0 9 4 8  9 1 6  7 2 7  z ichova@ai i . sk

• VODIČ "C" 
Priemerná mzda 1.700,- € brutto

• PILČÍK 
Priemerná mzda 1.000,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA
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#vtipy
#inzercia

#noviny online
#súťaže

#zaujímavosti
#vtipy

#inzercia
#noviny online

#súťaže

čítajte noviny

ONLINEčítajte noviny

ONLINE
0907 887 332
0907 887 332

Ľubovniansko
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 400€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

KOMINÁRSTVO
na trhu už 30 rokov

Vykonávame práce v rámci celej SR

Karol a Bc. Ján Kmeč
revízni technici komínov

0907 933 226 | 0915 426 164
mail: kmekom@kmekom.sk

KMEKOM, s.r.o., Nová Ľubovňa 27
www.kmekom.sk

- revízie komínov ku kolaudácii
  novostavieb a rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny
  s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie
        aj zadechtovaných komínov

- revízie komínov ku kolaudácii
  novostavieb a rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny
  s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie
        aj zadechtovaných komínov
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1051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ A HLINÍKOVÉ

OKNÁ
SERVIS A OPRAVA OKIEN

ZĽAVA -45%

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY
- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK 
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV 
- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE 
- GARÁŽOVÉ BRÁNY
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Kvali�kovane zabezpečíme:
montáž, demontáž, vysprávka
AJ SERVIS OKIEN PERFECTHERM

3-sklo
3-tesnenie

NOVINKA

plastové vchodové dvere
interiérové žalúzie
siete proti hmyzu
vertikálne žalúzie
PVC a AL parapety
vonkajšie plastové rolety

žalúzie deň a noc
Ľuboslav Oľšavský
tel: 0905 963 297
olsi.okna@gmail.com

NOVINKA!

V PONUKE AJ
HLINÍKOVÉ OKNÁ

ZIMNÁ AKCIA
Siete proti hmyzu zdarma, 6-komorový
pro�l za cenu 5-komorového, dovoz okien
zdarma, trojsklo za cenu dvojskla

16. februára 2008    
Peter Rusnák, bratislavský eparcha, prijal 
biskupskú chirotóniu (vysviacku).

Výročia a udalosti
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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

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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13. februára 1894  
bratia Lumièrovci si nechali patentovať kinematograf – kombiná-
ciu filmovej kamery a projektoru.

Výročia a udalosti
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14. februára 1990  
menovanie Rudolfa Baláža za bansko-
bystrického biskupa, Eduarda Kojnoka za 
rožňavského biskupa a Alojza Tkáča za ko-
šického biskupa.

Výročia a udalosti

ELEKTRO

LED TV 32" Sencor SLE 3227TCS

Levočská 3 • STARÁ ĽUBOVŇA
052/432 61 15
lubovna@euronics.sk
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TT
06teraz zapôvodná cena

299 € 269 €

teraz za

pôvodná cena
119 €

99 €

HOOVER H3DS4464TAMCE-S

pôvodná cena
479 €519 €  

pôvodná cena

189 €

199 €

 

80cm, HD Ready (50Hz), Direct LED, DVB-T2/S2/C,
H.265/HEVC, 2× HDMI, 1× USB, USB nahrávanie,
VESA 100×100, repro 10W, trieda en. účinnosti F

2000 W v 6 stupňoch: Vysoký
výkon pre akúkoľvek úlohu

3 nástavce: na miešanie,
hnetenie a šľahanie, 5-litrová
misa z nehrdzavejúcej ocele.

7 funkcií v 1 prístroji - šľahanie,
hnetenie, mixovanie, sekanie,
strúhanie, drvenie ľadu.
Príkon 1100 W,
regulácia otáčok.

ROBOT BRAVO B4696

ROBOTICKÝ VYSÁVAČROBOTICKÝ VYSÁVAČ
ETA FALCO 2515 90000
vysáva aj mopuje, Smart Gyro
navigácia, 16 pohybových
senzorov, trojnásobná �ltrácia.

Predaj tovaru aj na splátky
cez QUATRO a CETELEM

Predaj tovaru aj na splátky
cez QUATRO a CETELEM

Bella robot Klarstein

Práčka so sušičkou spredu plnená,
en. tr.: E, účinnosť odstr. a sušenia: B,
kapacita prania: 6 kg,
kapacita prania a sušenia: 4kg

ZÁRUKAZÁRUKA
5 rokov na spotrebič

11 rokov na invertorový

motor

teraz za

pôvodná cena
129 €

199 €

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

Výročia a udalosti18. februára 1885    
po prvý raz vyšla kniha Dobrodružstvá 
Huckleberryho Finna od Marka Twaina.

Výročia a udalosti
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INZERCIA
0907 887 332
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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
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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

Kristián Kaleta: 0907 887 332
ĽUBOVNIANSKO
kaleta@regionpress.sk
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U nás dostanete aj darček
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Mali by ste sa im venovať najneskôr 
do konca februára. Trošku opatery 
teraz sa vám vráti ich zdravým ras-
tom a krásnym kvetom už v máji.

Ak ste svoje muškáty na jeseň za-
zimovali a teraz sa pozeráte na biedne 
pôsobiace rastlinky bez života, nič nie 
je stratené a môžete ich ešte prebudiť 
k  zdravému rastu a už o niekoľko me-
siacov sa tešiť z ich kvetov. Hovorí sa, 
že rastlina na druhý rok kvitne krajšia 
ako tá prvoročná. Logiku to má, ak má 
zdravý a silný koreňový systém.

Najneskôr do konca februára by 
ste mali urobiť „pozimný“ rez. Správne 
miesto je vždy v zelenej časti stoniek. 
Zrežte ich tak, aby na nich zostali tri až 
štyri púčiky, z ktorých sa začnú vyvíjať 
nové výhonky. Poctivo odstráňte suché 
listy a stonky.

Rezy sa odporúča ošetriť. Starší 
záhradkári používali obyčajnú mletú 
škoricu alebo drevené uhlie. Prípadne 
sa rez nechá len uschnúť. Silný kore-
ňový systém, ktorý sa už vytvoril v 
predchádzajúcej sezóne, sa postará o 
bohatý rast. Substrát býva po dobrej 
sezóne vyčerpaný a živiny v ňom nie sú 
pre nové rastliny dostatočné. A nestačí 
ho ani doplniť hnojivom, preto sa odpo-
rúča substrát úplne vymeniť. Existujú 
substráty priamo na muškáty, avšak 
ak taký nemáte alebo nemáte možnosť 
si ho zaobstarať, celkom postačí aj uni-
verzálny substrát alebo substrát na bal-

kónové rastliny. 
Dávajte si pozor, ako sa o muškát 

v tomto období staráte. Samozrejme, 
muškát musí byť stále chránený pred 
mrazom. Postupne, ako sa začne otep-
ľovať, môžete muškát otužovať vetra-
ním miestnosti. Kým presadený muš-
kát dostatočne nezakorení v novom 
substráte, so zálievkou skôr šetrite a 
zalievajte len veľmi opatrne. Hnojenie 
v tomto čase nebude potrebné. Hnoje-
nie príde na rad až keď muškát vystaví-
te opäť na von. To sa však odporúča až 
po zmrznutých svätých. Môžete však 
aj skôr, ale na noci ich potom musíte 
prenášať do verandy, alebo do garáže 
chránenej pred mrazom.

Vraví sa, že rastlina muškátu vydr-
ží mrazy až do mínus štyri stupne, ale 
rozhodne sa to neodporúča testovať. 
Ak takú „ranu“ aj prežijú, výrazne sa 
spomaľuje ich jarný rast.

Je čas prebúdzania muškátov

» red

29,90 €
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