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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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Napriek tomu, že súčasní maturanti 
zažili dva roky neštandardné štú-
dium, písomná maturita sa bude ko-
nať. Netreba mrhať čas úvahami, či 
bude. Ponorte sa teda do štúdia, vyu-
žite naň aj jarné prázdniny a priprav-
te sa na test a písanie slohových prác. 
Pokojne a bez stresu. 

Aj v prípade zlyhania sú možnosti 
na opravu, prvotným neúspechom sa nič 
nekončí. Sám som mal žiakov, ktorým 
„sadol“ náhradný termín. 

Zásadnou radou je chodiť do ško-
ly a priebežne si opakovať vedomosti z 
celého štúdia aj s pomocou učiteľa. Kto 
sa učil v jednotlivých ročníkoch, nemá 
problém „oprášiť“ si naučené vedomosti. 
Žiaľ, často je to tak, že sa študenti spolie-
hajú, že maturitu nejako dajú a ignorujú 
systematickú prípravu. To nech je me-
mentom pre budúcich maturantov.

Dospelí študenti mávajú aj iné zá-
ujmy a povinnosti,  možno ich k matu-
rite nútia rodičia, pričom by mohli byť 
úspešní aj bez nej. Neraz nechodia do 
školy. Keď ste sa už dostali do 4. ročníka, 
bola by škoda neukončiť ho maturitným 
vysvedčením. Preto treba nabrať všet-
ky sily, aby ste stredoškolské štúdium 
ukončili. Motiváciou môže byť to, že po 
maturite nasleduje pomerne dlhé voľno 
od školy.

Učenie treba vždy striedať s oddy-
chom. Prestávky v učení pôsobia osvie-
žujúco, no nesmú byť dlhšie ako učenie 

sa. Je chybou, že počas prípravy na ma-
turitu sa žiaci zároveň musia pripravovať 
na ostatné predmety. Našťastie im v pred-
maturitnom čase robia úľavy učitelia. 

Ak ste dôkladne zbierali učebný ma-
teriál, nemusíte pred maturitou hľadať 
iné zdroje. Učitelia  učia od 1. ročníka 
SŠ tak, aby sa žiaci pripravovali na ma-
turitu. Isto, knižný trh je plný rôznych 
príručiek na prípravu na písomnú ma-
turitu. No zdroje zo školy sú lacnejšie a 
efektívnejšie. 

Pri teste využite všetok čas, neodo-
vzdávajte test príliš skoro, venujte čas 
kontrole. Najmä pri otázkach na číta-
nie s porozumením, ktoré si vyžadujú 
maximálnu pozornosť. Pri otázkach s 
možnosťami využite aj vylučovaciu me-
tódu. Nenáhlite sa ani pri písaní slohu, 
rozdeľte si čas na nečistopis a čistopis. 
Dôkladne si osvojte znaky povinných 
maturitných útvarov. Venujte pozornosť 
nečistopisu, meňte ho, upravujte. Vyu-
žite povolené slovníky, ktoré zabezpečí 
škola. Ak neviete nejaký jazykový jav, 
napíšte vetu tak, aby ste ho nemuseli 
použiť. Ak nepoznáte pravidlá písania 
čiarok, píšte kratšie vety. Vždy si po sebe 
svoj čistopis prečítajte a vychytajte opo-
menuté chyby. 

Rád na maturitu je viac, ako dovoľuje 
rozsah môjho článku. V prípade záujmu 
o iné ma kontaktujte na: janpapuga@
gmail.com.  

Rady k písomnej maturite

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom

Trenčín
Najnižšie podanie: 137 250,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 18.03.2022 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Administratívno-technologické centrum 
Facility System Hub, miestnosť: Meeting 
room 2, Bratislavská 614, 91105 Trenčín
Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR
Predmet dražby:  Rodinný dom súp.č. 
939  postavený na parc.č. 780, pozemok 
parc.č. 780 o celkovej výmere 334 m2. 
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 186, 
k.ú. Zlatovce.

Kontakt: 0911 833 859
 krajicek@heypay.sk, www.heypay.sk
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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V treťom ročníku celoslovenskej sú-
ťaže ENVIROMESTO 2021 súperilo 
celkovo 16 miest. Okrem laureáta 
súťaže, mesta Trenčín, hodnotiaca 
komisia ocenila aj Púchov, Nitru a 
Skalicu. 

Ich umiestnenie je výsledkom dl-
hodobej snahy, ktorú vyvíjajú v oblasti 
ochrany a tvorby životného prostredia 
a môžu byť pre ostatné samosprávy 
inšpiráciou. Cieľom národnej súťaže 
ENVIROMESTO 2021 je zviditeľniť a 
oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú 
environmentálnu politiku nielen vo 
svojich rozvojových dokumentoch, ale 
aj v reálnom živote.

Mesto Trenčín presvedčilo hodno-
tiacu komisiu komplexným prístupom 
k riešeniu problematiky životného pro-
stredia. Ide napríklad o aktivity v obe-
hovom hospodárstve, v budovaní zele-
nej infraštruktúry, v ochrane ovzdušia 
či v realizácii opatrení na zmiernenie 
dopadov zmeny klímy. Trenčín zároveň 
dominoval aj v súťažnej oblasti „Pre-
chod na zelené hospodárstvo“, ktorú 
vyhral. Vďaka podrobnej analýze od-
padov a SMART riešeniam sú v meste 
prijímané efektívne opatrenia. Pozitív-
ne bola hodnotená práca s verejnosťou 
a osvetová činnosť v téme odpadového 
hospodárstva na základných školách.

Mesto Púchov zvíťazilo v oblasti 

„Ochrana prírody a krajiny, zelená 
infraštruktúra“ vďaka rôznorodým 
aktivitám za účasti verejnosti a pre-
dovšetkým mládeže. Mesto aktivizuje 
obyvateľov k vyčisteniu svojho okolia a 
pravidelne prepája činnosti s environ-
mentálnou výchovou. Vysádza stromy, 
podporuje biodiverzitu a opeľovače.

Mesto Nitra získalo ocenenie v ob-
lasti „Ochrana ovzdušia“ za koncepčné 
riešenie, spoluprácu všetkých sektorov 
a zdieľanie dát. Samospráva využíva 
meteostanice na informovanie odbor-
níkov a verejnosti, rozmiestnenie sta-
níc navrhlo s využitím Plánu udržateľ-
nej mobility (PUM).

Mesto Skalica si zo súťaže odná-
ša prvenstvo v oblasti „Adaptácia a 
zmierňovanie dopadov zmeny klímy“ 
za komplexnosť prístupu v danej oblas-
ti, najmä revitalizáciou veľkých plôch 
v meste využitím vodozádržných opat-
rení.

Enviromestom za rok 2021 
je krajské mesto Trenčín

» Zdroj: MŽP SR
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SBS prijme 
na dohodu, prípadne na polovičný PP 

pracovníka do prevádzky

obchodný reťazec v TRENČÍNE 
Podmienka: preukaz OS
Mzda: 700 - 800 EUR brutto

Tel. kontakt: 0905 294 510

AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2

BYTY - PREDAJ...3

BYTY - PRENÁJOM...4

DOMY - PREDAJ...5

POZEMKY - PREDAJ...6

REALITY INÉ...7

STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.
»KÚPIM HAKI LEŠENIE. 0907 
715 027

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10
»Jarný strih a rez ovocných 
stromov, viniča. 0908 561 
764

HOBBY A ŠPORT...11

DEŤOM...12

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14
»Rušíte kovoobrábaciu 
dielňu, sklad? Odkúpim 
nepoužité zásoby. 0951 624 
900

HĽADÁM PRÁCU...15

ZOZNAMKA...16
»SYMPATICKÁ 56 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

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    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Ku každej objednávke darček  
|  Možnosť splátok s 0% úrokom

BALKÓNY •  TERASY • PRÍSTREŠKY

splátky od 149 €

VÝHODNÉ JARNÉ  ZĽAVY ! VYHRAJTE 400 €

splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové prístrešky bioklimatické pergolyzasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €
splátky od 149 €

Kontakt: 0948 787 777 www.balkona.eu

ZIMNÉ
.........................

splátky od 149 €

ZÁHRADY
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26. februára 1815    
Napoleon Bonaparte ušiel z vyhnanstva 
na ostrove Elba.

Výročia a udalosti

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
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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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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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Ministerstvo zdravotníctva vyda-
lo rozhodnutie, ktoré reaguje na 
problémy v súvislosti so zmenou 
predpisovania liekov. Upravuje 
delegovanie predpisovania medzi 
špecialistami a všeobecnými lekár-
mi, ako aj preskripciu pri prepuste-
ní pacienta z nemocnice.

Keďže všade je publikované, že kto-
si vydal akési usmernenie, ale nikde sa 
nepíše, čo v ňom je, skúsime zrozumi-
teľný jednoduchý návod.

V prvom rade by malo platiť, že ešte 
celý rok 2022 vám váš obvodný lekár 
môže a aj by mal predpisovať lieky, kto-
ré vám ako súčasť vašej liečby určil le-
kár špecialista pred dátumom 1.1.2022.

Neznamená to však, že k vašim 
liekom sa u vášho odborného lekára 
nedostanete. Môže a mal by vám ich 
predpísať aj on. Avšak, ako doteraz, 
nikto vám nepredpíše konkrétny liek 
na viac ako tri mesiace jeho spotreby. 
Dokonca ani lekáreň vám ho nevydá, 
ak si ho dáte napísať od dvoch lekárov, 
ktorí o sebe nevedia, respektíve, ako 
v prípade väčších zariadení, nemajú 
vašu zdravotnú kartu k dispozícii. Je 
tu však aj jedna možnosť, ktorá uľahčí 
administratívne zaťaženie lekárov a 
zjednoduší život pacientom v dispen-
zárnej starostlivosti, teda tým, ktorí 
majú lieky predpísané „trvale“. Môžu 
po dohode s odborným lekárom požia-
dať o vydanie opakujúceho sa receptu 

a vyberať si lieky z lekárne raz za tri 
mesiace za podmienok, ktoré stanoví 
odborný lekár špecialista. Hlavnou z 
nich je napríklad pravidelná kontrola 
zdravotného stavu v jeho ambulancii.

Ministerstvo upravilo aj predpi-
sovanie pri prepustení pacienta z ne-
mocnice, v ktorom upresnilo povinnosť 
lekára predpísať liek či zdravotnícku 
pomôcku potrebných na liečbu najviac 
na dobu 30 dní. Predpisovať budú môcť 
aj neatestovaní lekári. Pokiaľ bude pa-
cient potrebovať ďalšie lieky, bude mu 
ich do návštevy špecialistu môcť pred-
písať aj všeobecný lekár, najdlhšie pol 
roka od hospitalizácie. 

Takže – zopakujme si - všeobecní 
lekári môžu podľa rozhodnutia pred-
pisovať lieky, zdravotnícke pomôcky a 
dietetické potraviny na základe odpo-
rúčania odborného lekára, ktoré bolo 
vydané pred 1. januárom 2022, a to naj-
viac po dobu jedného roka. 

Tak ako je to s predpisovaním liekov

» red

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
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NA NAŠE NAJKVALITNEJŠIE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

VÁHALI STE NAD MULTIFOKÁLNYMI OKULIARMI?

OD FIX
DUBNICA NAD VÁHOM
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1. marca 1953  
Josif Vissarionovič Stalin utrpel mozgovú porážku, na následky 
ktorej o štyri dni zomrel.

Výročia a udalosti
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