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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 877 8620907 877 862

Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY

prevratná technologická inovácia

 Spevnenie pokožky
 Odstránenie tuku
 Lymfodrenáž
 Vyhladenie vrások
 Obnova kontúr

KRÁSA TELA A TVÁRE

Objednávky: 
0948 994 514 

Zdravotnícka 2, Poprad

PRO SHARE BEAUTY
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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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Objednávky na tel. č.: 052/776 73 59, 052/776 73 60, 0911 952 229
Informácie: Pondelok - Piatok od 8.00 do 15.00 hod.

Prijíma objednávky na

• kurčatá brojlere jednodňové

• kurčatá brojlere okolo 1 kg

• moriaky 7-týždňové

• nosnice 6-16 týždňovéň

• kačky, husi a husokačky
HYDINA KUBUS s.r.o.
VEĽKÝ SLAVKOV 290
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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
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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.
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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Pred pár dňami mi vyrazili zo zeme 
snežienky. Už som ich čakal. Také 
slabé, tenučké, akoby nesmelé. 
Dobre vedeli, že príde sneh. Že ešte 
príde.

Nepatrím k nadšencom snehovej 
periny. Stačí raz za rok vidieť, najlepšie 
v čase Vianoc a potom nech už dá po-
koj. A tak som to nedeľné ráno, keď zno-
va napadal, stratil náladu. Na chvíľu. 
Kým som si neuvedomil, že na svete 
sú aj deti, ktoré majú radi sneh vždy a 
že na svete sú aj tí, ktorí doslova rátali 
dni do jarných prázdnin a primeriavali 
ten počet k snehovej pokrývke. Lebo sa 
radi lyžujú.

Svet okolo nás nie je dobrý alebo 
zlý iba preto, že ho tak vnímam ja. 
On nemôže byť taký, aký ho chce mať 
(vlastniť) niekto. Na svoj obraz, na svo-
je potreby, na svoje želanie či skôr roz-
kaz. Svet nie je vlastníctvo, aj keď by ho 
mnohí radi medzi niečo také zaradili. 
Mať ho, ovládať ho, vnucovať ho. Na-
šťastie. To, čo chcem ja, nemusíš ešte 
hneď chcieť ty či on, alebo oni. A ak si 
niekto myslí, že to tak má alebo dokon-
ca musí byť, je chorý. Nikoho k niečo-
mu takému neoprávňuje nič. Ani jeho 
dočasne nadradené postavenie, ani 

jeho stranícka či iná pozícia. Dokonca 
ani jeho bludný vnútorný priestor, plný 
zla, tmy a egoizmu. Nie, nič nikoho k 
tomu neoprávňuje!

Človek, ktorý je empatický, ro-
zumie emóciám druhých. Dokáže ich 
vnímať a pochopiť. Prejavuje sa to na 
jeho postoji a správaniu sa k druhým. 
Človek s nižšou empatiou nehľadí na 
následky svojich rozhodnutí či činov. 
Málokedy bude brať ohľad na pocity 
človeka, ktorému uštedrí ranu pod 
pás.  Empatiu, jej mieru, však možno 
ovládať a dokonca aj pestovať. Ak má 
o to človek sám záujem. A ak je to pre 
neho jedna z najdôležitejších hodnôt, 
ovplyvňujúcich medziľudské správa-
nie. Ak je to proste človek.

Áno, dosť ma naštval ten sneh, za-
krývajúci snežienky. Nuž ale iní práve 
balia na hory. Ak majú kedy a za čo. 
Tak veľa pekných zážitkov! 
Mimochodom, meteo-
rologická zima sa práve 
skončila a tak možno 
oprávnene zvolať – jar 
je tu! Konečne! Pekný 
„prvý“ jarný týž-
deň.

Tento svet nie je len o nás

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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UV a CO2 LASER, ECO-UV TLAČ, 
GRAVÍROVANIE (REZANIE)
reklamné predmety, perá, 
písacie potreby, kľúčenky, 

svadobné poháre...

ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

priechodná šírka dverí = 80cmHISEC TREND

20 DEKOROV

AKCIA NA BEZPEČNOSTNÉ DVERE HISEC!
Neváhajte, platí do vypredania zásob!

NAJVÝHODNEJŠIE CENY PODLÁH A INTERIÉROVÝCH DVERÍ V REGIÓNE!

NAJPREDÁVANEJŠIE BEZPEČNOSTNÉ DVERE
0908 995 976 | 0905 794 067

  V CENE JE ZAHRNUTÉ:
  - ZAMERANIE,
   - KOVANIE /guľa,kľučka/
   - KUKÁTKO
   - ODVOZ STARÝCH DVERÍ

380 €

LICENCIA NA PREDAJ 

A MONTAŽ
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3. marca 1998  
Vo Viedni došlo k únosu osemročného 
dievčaťa menom Natascha Kampuschová, 
ktorá strávila v únoscovom dome v mes-
tečku Strasshof an der Nordbahn osem a 
pol roka.

Výročia a udalosti

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk
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Bc. Richard Hojstriš
+421 910 910 993

LEN 38 %

POPULÁCIE
má uzatvorené poistenie

nehnuteľnosti

Predpovedáme vám,
                že vás počasie
    neprekvapí

Dom služieb
Levočská 3

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
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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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Od posledného februárového dňa sa ru-
šia režimy OTP, OP aj OP+. Zvýšia sa aj 
kapacity pri nízko a stredne rizikových 
podujatiach. Druhá fáza uvoľňovania sa 
začne od 28. marca, keď sa zrušia kapa-
citné obmedzenia a upraví sa povinnosť 
nosenia respirátora či rúška. 

Od 28. februára to bude vlastne bez re-
žimov, ostane len „základ“. Takisto sa ruší 
povinnosť karantény žiakov, ktorí boli v v 
škole v kontakte s pozitívnym, prevádzkové 
hodiny služieb sa predĺžia do 24.00. K na-
výšeniu kapacity príde aj pri vysoko riziko-
vých podujatiach. Uvoľnenie sa má dotknúť 
aj oblastí športu, wellnessu či gastra.

Od 28. marca by sa mal život vrátiť do sta-
vu pred pandémiou. Zrušia sa kapacitné ob-
medzenia, obmedzenia prevádzkových ho-
dín a upraví sa aj povinnosť nosenia rúšok. 

Podľa návrhu, ktorý predstavil riaditeľ 
Inštitútu zdravotných analýz MZ SR Matej 
Mišík, sa pri nízkych a stredne rizikových 
podujatiach (napr. bohoslužby, športové 
podujatia, kultúrne akcie) od 28. februára 
má zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb 
alebo maximálne na 50 percent kapacity. 
„Pri vysoko rizikových podujatiach ako so-
báše či kary bude kapacitné maximum 50 
osôb, v oboch prípadoch bude platiť režim 
„základ“,“ uviedol Mišík.

Režim základ sa bude uplatňovať aj pri 
športových súťažiach a tréningoch s kapa-
citným obmedzením do 100 športovcov.

Bez ohľadu na očkovanie a testovanie 
bude mať verejnosť prístup aj do prevádzok 
fitness, wellness, akvaparku či kúpeľov, 
platiť pre nich bude kapacitný limit 50 osôb 
alebo pravidlo jedna osoba na 15 m2 krytej 
plochy.

Základ by mal od konca februára platiť 
aj pre múzeá, galérie, výstavné siene či uby-
tovacie zariadenia, využívanie spoločných 
priestorov sa bude riadiť pravidlami pri hro-
madnom podujatí.

Reštaurácie budú takisto otvorené pre 
všetkých, povolené bude len sedenie a ob-
sluha pri stoloch, vrátane terás. Mimo sto-
lov bude povinný respirátor.

Bez obmedzení to bude aj v diaľkovej 
doprave, v prostriedkoch verejnej dopravy 
bude stále povinný respirátor. Testy môžu 
byť naďalej vyžadované v špecifických prí-
padoch, napríklad pri návšteve nemocnice 
alebo zariadenia sociálnych služieb. Tieto 
zariadenia by preto mali fungovať od 28. 
februára v OTP alebo „základ“ podľa roz-
hodnutia riaditeľa a zriaďovateľa.

Od 28. marca spolu so zrušením kapa-
citných obmedzení i obmedzení prevádzko-
vých hodín by sa mala upraviť aj povinnosť 
nosenia rúšok a respirátorov. Od konca 
marca by sa tiež mala zrušiť karanténa pri 
úzkom kontakte s pozitívnou osobou. Má 
ju nahradiť povinnosť nosiť respirátor desať 
dní po styku s pozitívnou osobou.

Začalo sa uvoľňovanie 
pandemických opatrení

» red

ZUZKIN SMIECH NÁM ZNIE V UŠIACH STÁLE
Zdravotné klaunky primárka Ritka a sestrička 
Bodka opatrne klopú na dvere trojročnej Zuzky na 
detskej onkológii. „Môžeme vojsť?“ pýta sa primár-
ka Ritka. Zuzka sedí v detskej stoličke, papá chrumky 
a uprene pozerá do tabletu. „Áno, nech sa páči!“ od-
povie mamička. Klaunské doktorky začínajú hrať 
pesničku na ukulele a pomaly sa blížia k Zuzke. Tá ich 
vytrvalo ignoruje a tvári sa, že ju nezaujíma nič, len 
chrumky a rozprávka. Primárka Ritka sa chopí situá-
cie: „Zuzka, chceli sme ťa pozdraviť a zároveň ti pred-
staviť sovu Rózu, ktorá sa na teba veľmi teší. Ak sa s ňou 
chceš zoznámiť daj mi signál tak, že kusneš do chrum-
ky.“ Zuzka kusne. Inak to samozrejme ani nemohlo 
byť. „Sláva, môžeme zavolať Rózu, Zuzka súhlasila!“ ra-
dostne povie Ritka. Zuzka je vytrvalá a stále sa tvári, 
že tam nie sme. Vtom Ritka vytiahne z vrecka Sovu 
Rózu v podobe hnedej maňušky. Róza pristáva na 
Zuzkinom stolíku a chce spievať. Pri umeleckej po-
klone si narazí zobák do Zuzkinho stolíka. Výbuch 

detského smiechu. Róza sa začína opakovane klaňať a opa-
kovane búchať do stolíka. Potom začne Zuzke papať chrum-
ky. Zuzka sa zo srdca smeje a začína ručná naháňačka. Zuz-
ka chce Rózu chytiť, ale tá je rýchla a vždy sa schová. Nako-
niec sestrička Bodka začne hrať pesničku a Róza ukáže svoj 
spevácky raperský talent. Na záver sa samozrejme ukloní. 
Opäť si narazí zobák o stolík, ale tentokrát od únavy zaspí. 
„Joj! Róza sa nám po tomto umeleckom výkone riadne unavi-
la!“ konštatuje primárka Ritka a berie Rózu do vrecka zdra-
votného plášťa. Vtedy Róza začne chrápať. Ďalší výbuch 
smiechu. „Ďakujeme ti Zuzka, že si Rózu uspala, lebo Róza 
je nezmar, nie a nie spať!“ povie potichu sestrička Bodka 
a obe doktorky sa začnú opatrne vytrácať z izby. Zuzka im 
s úsmevom kýva a pri pohľade na mamičku je vidieť, ako jej 
stekajú slzy po tvári. Tiež sa usmieva. Šťastný moment. Ten 
Zuzkin smiech od srdca nám v ušiach znie stále. 

Pošlite svoje 2 % o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, aby choré deti v nemocniciach zažívali šťastné momenty, 
aké vo svojom príbehu popísala Katarína Baranová alias primárka Ritka. Viac informácií na www.cervenynos.sk.
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auto-moto/iné
» Kúpim Pionier,Ste-
lu,Simson,Jawa90 aj 
diely.0949505827

záhrada a zverinec
» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

zoznamka
» Ponúkam vernú lásku a 
pekný vzťah žene do 38r. 
0911562156

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    

Gymnázium
Terézie Vansovej ponúka:

• Študovať na škole s viac ako 70 - ročnou tradíciou 
• Kvalitnú prípravu na vysokoškolské štúdium
• Voliteľné predme� už od druhého, resp. šiesteho ročníka
   – možnosť orientovať sa na predme� potrebné na štúdium na VŠ
• Konverzácie v anglickom jazyku vedené lektorom
• Zapojenie sa do projektov: „Rozvojom gramotností k pokroku
   vo vzdelávaní“, Erasmus+, Zelená škola, DofE-Vojvoda z Edinburgu,
   Unicef, Škola priateľská k deťom, Dobrovoľníctvo
• Možnosť získať medzinárodný certifikát CISCO (sieťové technológie)
• Zrekonštruovanú telocvičňu, multifunkčné ihrisko,
   tenisový kurt, posilňovňu
• Exkurzie na Slovensku aj v zahraničí
• Pestrú ponuku krúžkov

Prihlášky na štúdium do 20. marca 2022
Prijímacie skúšky 2., 3. a 9., 10. mája 2022
www.gymntvsl.edupage.org

1
4

64
3

61
25

6
1

3

1
35
8

8

8

5918
4

6
S

U

D

O

K

U

27. februára 1933  
bol založený požiar v nemeckom parlamente Reichstagu, ktorý 
využili nacisti na zatýkanie komunistov.

Výročia a udalosti

28. februára 1914  
začala sa prevádzka električiek poháňaných elektrickým prúdom v Košiciach, 
čím sa ukončila prevádzka košickej konskej železnice a parných električiek.

Výročia a udalosti

INZERUJTE U NÁS
0907 877 862

lubovniansko@regionpress.sk

• najčítanejšie regionálne noviny
• najväčšia distribúcia
• vydávané každý týždeň
• grafika v cene inzerátu

www.regionpress.sk
OD BRATISLAVY PO HUMENNÉ

lubovniansko
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Kláštorná 2, 065 03 Podolínec

ponúka v školskom roku 2022/23

4 - ročné štúdium, maturitná skúška, výučný list 6445 K kuchár
 6446 K kozmetik
3 - ročné denné a 1-ročné externé štúdium, 3355 H stolár
      „druhý“ výučný list 6456 H kaderník
 6445 H kuchár
 3668 H montér suchých stavieb
2 - ročné nadstavbové štúdium, maturitná skúška 6403 L podnikanie v remeslách a službách

Informácie a kontakt: 052/439 11 30, 0905 743 205 | soskh@slnet.sk | zastupca@slnet.sk

SOŠ sv. Klementa Ho�auera

Ponuka odborov vzdelávania pre školský rok 2022/2023
Obchodná akadémia Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel

Adresa: Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa Kontakt: telefón: 052/716 43 11, e-mail: sekretariat@ssjsl.sk
Informácie o možnostiach štúdia poskytujeme v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h

www.oasl.edupage.org
www.facebook.com/OASLo�cial

www.instagram.com/obchodnaakademiasl

www.sosjsl.edupage.org
www.facebook.com/soshsar

www.instagram.com/sosjarmocna108

• dlhoročné skúsenosti v odbornom vzdelávaní v študijných a učebných odboroch
• možnosť duálneho vzdelávania
• príprava žiakov na výkon povolania a štúdium na vysokých školách
• vzdelávanie modernými metódami
• sovér pre výuku odborných predmetov, bezplatné používanie žiackych verzií
• odborné stáže a odborné exkurzie na Slovensku i v zahraničí
• medzinárodne uznávané odborné certifiká�
• kurzy podpory zdravia (plavecký kurz, lyžiarsky...)
• atraktívne študijné a výukové priestory
• moderné vybavenie odborných učební pre teoretické a praktické vyučovanie
• dve telocvične, školská jedáleň, kadernícky salón, možnosti ubytovania
• zelený areál so športoviskami a oddychovou zónou

pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ
5–ročný študijný odbor
6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium
(slovenský - anglický jazyk)
anglický jazyk ako druhý vyučovací jazyk 
(3 odborné predme� v anglickom jazyku)

pre žiakov 9. ročníka ZŠ
4–ročný študijný odbor
6317 M obchodná akadémia
matematika so zvýšenou hodinovou
dotáciou pre štúdium na vysokých
školách podľa voľby žiakov

pre žiakov 9. ročníka ZŠ 
4–ročné študijné odbory
6444 K čašník, servírka
6445 K kuchár

3–ročné učebné odbory
3355 H stolár
3661 H murár
2964 H cukrár
6444 H čašník, servírka
6489 H hostinský, hostinská
6456 H kaderník



SL22-08-strana 10

HLAVU HORE, KULTÚRA / ŠKOLA Najčítanejšie regionálne noviny
10

Nechcem zovšeobecňovať. Poznám 
veľa dobrých lekárov aj zdravotných 
sestier. Budem písať o tých druhých - 
ktorí dobrí nie sú. 

Niektorí iba nevedia komunikovať s 
pacientom, iní si nevedia zorganizovať 
svoju prácu, ale aj odbornosť mnohých 
je na nízkej úrovni. Vyštudovali protekč-
ne a robia svoju prácu len pre status a 
peniaze. Hovorím o lekároch, ktorí sa 
lekármi nikdy stať nemali. Majú silné 
ego, slabú empatiu a odbornosť. Keď sa 
hovorí o tom, ako otrasne komunikujú 
lekári a sestričky so svojimi pacientmi, 
ľudia ich ospravedlňujú tým, že majú 
ťažkú prácu. A predavačky v obchode, 
šoféri v hromadnej doprave, sprievodky-
ne vo vlakoch alebo pracovníčky v ban-
ke majú tiež ťažkú prácu a komunikujú 
so zákazníkmi slušne.

Lenže viacerí lekári si myslia, že oni 
zákazníkov nemajú. Iba ustrašených 
pacientov. Niektorí sa boja, že sa nedo-
stanú na rad, alebo nebudú riadne ošet-
rení. A tak sú radšej ticho, alebo strkajú 
lekárom rôzne podarúnky. Stále je dosť 
lekárov, ktorí nie sú schopní objednať 
pacienta cez internet, mnohí nedvíhajú 
telefón ani neodpovedajú na email. Je to 
problém v dobe covidu, keď by mali ľu-

dia obmedziť pohyb a dostať radu lekára 
na diaľku. Na stenách visia zošity, na 
dverách oznamy „neklopať“ a pacienti 
chodia s rôznymi lístočkami a kartami. 
Vo svojom blízkom okolí som zažil v 
posledných rokoch desiatky fatálnych 
zlyhaní lekárov s veľmi vážnymi násled-
kami. Mnohí poškodení sa nesťažujú, 
lebo rezignovali alebo vôbec nedôverujú 
zdravotníckemu systému. A tak chýbajú 
aj prípady a štatistiky, z ktorých by sa le-
kári mohli aspoň poučiť.

Keď vás aj lekár objedná na nejaký 
čas, obyčajne to vôbec neplatí. Hodina 
- dve hore dole. Raz bude musieť slo-
venský minister zdravotníctva zverejniť 
v ukrajinských médiách takýto oznam: 
Hľadáme do našej krajiny ukrajinských 
lekárov a sestričky, ktorí majú úctu k 
pacientovi a empatiu. Vedia objednávať 
pacientov cez internet, 
dvíhajú telefón a vedia 
si zorganizovať svoju 
prácu. Skôr sa sloven-
skí pacienti naučia 
ukrajinsky jazyk, ako 
niektorí naši lekári 
a sestričky po-
chopia, kto je 
ich zákazník.

Prídu lekári z Ukrajiny?

» Ján Košturiak

Plagát vytvorený pre koncert komor-
nej hudby „Rozárium hudby“ v Dol-
nej Krupej bol zaradený do výberu 
najlepších prihlásených plagátov na 
medzinárodnom bienále plagátu v 
poľskom Lubline. 

Zo štyroch tisícov prihlásených diel 
z celého sveta sa plagát od grafických 
dizajnérov Veroniky a Eduarda Barre-
ra dostal medzi 336 najlepších, ktoré 
boli následne prezentované na výstave. 
Témou koncertu komornej hudby „Ro-
zárium hudby“ bol príbeh lásky geniál-
neho skladateľa a krásnej grófky, ktorá 
žila v Kaštieli v Dolnej Krupej. Dolná 
Krupá je zároveň spojená s unikátnym 
rozáriom a tzv. Ružovou grófkou Chote-
kovou, ktorá ho založila. Plagát vizuálne 
zaujímavo prepojil obidve témy a zaujal 
tým odbornú porotu na International 
Poster Biennale Lublin 2021. „Pri tvorbe 
plagátu nás inšpiroval málo známy prí-
beh tohto miesta. Keďže Beethovenova 
prítomnosť v Dolnej Krupej nebola nikdy 
potvrdená, toto mystérium znázorňuje-
me jeho siluetou a gestom, ktorým nám 
Ludwig dáva najavo, aby sme neprezra-
dili jeho tajomstvo. Zároveň používame 

ruže odkazujúce nielen na rozárium, 
kde sa konal koncert, ale aj na roman-
tický príbeh spájajúci sa s kaštieľom. 
Výber plagátu reprezentujúci kultúrnu 
udalosť na Biennale v Lubline si vysoko 
ceníme, hlavne v časoch, kedy sa na sú-
ťažiach grafického dizajnu objavujú pla-
gáty, ktoré neboli vytvorené pre klienta 
a neboli reálne použité vo verejnom 
priestore,“ povedala spoluautorka pla-
gátu Veronika Barrera.  „Veľmi nás teší, 
že sa nám darí prepájať cestovný ruch 
v Trnavskom kraji s inými odvetviami 
a tým prezentovať jeho zaujímavosti a 
nepoznané príbehy,“ uviedla výkonná 
riaditeľka krajskej organizácie cestovné-
ho ruchu Trnavský kraj Agáta Mikulová. 

Plagát z Dolnej Krupej 
ocenili aj vo svete

» Katarína Čučková
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26. februára 1815    
Napoleon Bonaparte ušiel z vyhnanstva 
na ostrove Elba.

Výročia a udalosti
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