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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 59 430 domácností 

TRENČIANSKO
DUBNICKO-ILAVSKO

Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926

č. 6 / 11. február 2022 / 26. rOčNÍK
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

od 1. 3. 2022
Po - Pi: 8.00-14. 00 hod.

 SO: 8.00-10.00 hod.  

Tel: 032 779 8133,  0908 587 511 pdhorka@nextra.sk

Predaj 14 - 18 týždňových odchovaných 
kuričiek DOMINANT na farme PD Hôrka
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Ing. Jana Kovalíčková  0905 915 036
Ing. Kristína Kazánová  0907 673 926
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Trenčín, Trenčianska Teplá, Ilava, 
Bohunice, Dulov, Kameničany, Ko-
šeca, Ladce, Nová Dubnica, Pruské, 
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Súča, Drietoma, Horná Súča, Horné 
Srnie, Chocholná - Velčice, Mnícho-
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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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

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
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Firma LIZARD - Športové legíny hľadá

Miesto práce Nemšová
Nástup ihneď

Kontakt: 0907 553 131

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

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

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.
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Predaj a rozvoz po celej SR
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INZERCIA
0905 915 036

0907 673 926
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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
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Stredná odborná škola Pruské
Pruské 294, 018 52 Pruské

Telefón: 042/4492 532
Email: info@sospruske.sk

www.sospruske.sk
FB: Stredná odborná škola Pruské

Stredná odborná škola Pruské
ponúka

ŠTUDIJNÉ ODBORY
4532 K agromechatronik – experimentálny odbor
4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka
4211 M17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo
4210 M18 agropodnikanie – kynológia

UČEBNÉ ODBORY
4561 H01 poľnohospodár – mechanizácia
4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby
4569 H viazač-aranžér kvetín
2964 H cukrár
2988 H mliekar a syrár
4572 F poľnohospodárska výroba (2-ročný odbor)

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM
4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
2982 L02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba
6403 L podnikanie v remeslách a službách
4511 L záhradníctvo

POMATURITNÉ ŠTÚDIUM
4221 Q vidiecka turistika
4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

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

Výročia a udalosti

8
0
-0
0
0
8
-3

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,00 € / ks

7

7
5
-1
2

ARKAM, s.r.o.
STAVEBNÉ A REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE
- Výstavba rodinných domov - základové dosky,
   hrubé stavby - ploty - murárske práce
 

                 

- Rekonštrukcie - domov - bytov- bytových jadier,
   nebytových priestorov  - obklady - dlažby
- Maľby - nátery - stierky - omietky - sadrokartóny
- Zateplenie rodinných domov - prenájom lešenia
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010%Februárové            zľavy do 28. 2. 2022

AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»KÚPIM STARÝ TRAKTOR 
ZETOR 15,25,50,SKODA 30. 
0940100473
»KÚPIM MALÝ MOPED ZNAČ-
KY ROMET AJ POKAZENÝ,-
PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 
0915215406
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361

BYTY - PREDAJ...3

BYTY - PRENÁJOM...4

DOMY - PREDAJ...5

POZEMKY - PREDAJ...6

REALITY INÉ...7

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

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

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11

DEŤOM...12

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14

ZOZNAMKA...16
»PONÚKAM LÁSKU ŽENE 
0907247994

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TN medzera
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 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, TN 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    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»KÚPIM STARÝ TRAKTOR 
ZETOR 15,25,50,SKODA 30. 
0940100473
»KÚPIM MALÝ MOPED ZNAČ-
KY ROMET AJ POKAZENÝ,-
PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 
0915215406
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361

BYTY - PREDAJ...3

BYTY - PRENÁJOM...4

DOMY - PREDAJ...5

POZEMKY - PREDAJ...6

REALITY INÉ...7

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

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

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11

DEŤOM...12

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14

ZOZNAMKA...16
»PONÚKAM LÁSKU ŽENE 
0907247994

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TN medzera
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 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, TN 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    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926

VIZITKY
0905 915 036, 0907 673 926
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu

09

w
Od marca rozvážame na adresu 

zákazníkov mládky pred znáškou, 
od apríla káčatá, mulardény, húsatá, 

brojlerové perličky a moriakov. 
Predávame aj kŕmne zmesi Versele Laga
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15. februára 1991  
bola podpísaná Vyšehradská zmluva o spoluprácu medzi Čes-
ko-Slovenskom, Maďarskom a Poľskom.

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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Zamestnávatelia: Oznámte Sociál-
nej poisťovni typ právneho vzťahu 
zamestnancov do 25. februára.

Od 1. marca 2022 sa stáva účinným 
zákon o podpore v čase skrátenej prá-
ce, tzv. kurzarbeit. Preto je potrebné, 
aby zamestnávatelia prostredníctvom 
e-Služieb poskytli Sociálnej poisťovni 
informáciu o type právneho vzťahu 
ich zamestnancov. Od typu právneho 
vzťahu je odvodená aj zmena pri plate-
ní poistného do Sociálnej poisťovne a 
financovanie podpory v čase skrátenej 
práce. V tejto súvislosti sa Sociálna po-
isťovňa obracia na tých zamestnávate-
ľov, ktorí tak doteraz neurobili, aby naj-
neskôr do 25. februára 2022 oznámili 
typ právneho vzťahu každého zamest-
nanca v záujme korektných údajov a 
platenia poistného v správnej výške 
podľa nového zákona.

Ako už Sociálna poisťovňa kon-
com minulého roku informovala, pre 
zabezpečenie výkonu zákona o pod-
pore v čase skrátenej práce (kurzarbeit) 
potrebuje súčinnosť zamestnávateľov, 
ktorí majú potrebné údaje o svojich za-
mestnancoch. V spoločnom záujme za-
mestnávateľov i Sociálnej poisťovne je, 
aby zamestnanci boli naďalej aj podľa 
nového zákona správne v Sociálnej 
poisťovni evidovaní a mali odvedené 
poistné v správnej výške.

Sociálna poisťovňa v uplynulom 
čase urobila viacero krokov pre uľah-

čenie evidencie, ktorú zamestnávate-
lia pravidelne odosielajú do Sociálnej 
poisťovne. Keďže táto evidencia sa 
vykonáva prostredníctvom e-Služieb 
Sociálnej poisťovne, niet pochýb, že 
zamestnávatelia, ktorí s nimi pracujú, 
sa v súboroch obsahujúcich zoznamy 
zamestnancov dobre orientujú a rých-
lo porozumejú aj doplneným prvkom v 
tejto evidencii. Zamestnávatelia si tam 
najnovšie nájdu možnosť exportu sú-
boru, ktorý obsahuje výlučne zoznam 
zamestnancov so stĺpcom „kurzbeit“. 
Tento súbor je pre nich novou pomôc-
kou, ktorá im uľahčí plnenie povinnos-
tí a kontrolu zamestnancov, ktorí platia 
poistné na podporu v čase skrátenej 
práce.

Úplná a presná evidencia v Soci-
álnej poisťovni, okrem plnenia povin-
ností podľa zákona, bude v budúcnosti 
znamenať aj bezproblémové a rýchle 
vybavenie finančnej podpory. 

Dôležité pre zamestnávateľov

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

EUR
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KOMPLETNÉ
DIOPTRICKÉ 
OKULIARE

NA VŠETKY NAŠE 

MULTIFOKÁLNE 
OKULIAROVÉ SKLÁ

69€

40%
 OPTIKADROPTIK     DR.OPTIK_SK            0917 027 571                    WWW.DROPTIC.SK   

AKCIE PLATIA DO 28.2.2022

DO KONCA FEBRUÁRA

OD FIX

NÁM. MATICE SLOVENSKEJ 

DUBNICA NAD VÁHOM
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