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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!

 
 

 
 

Predaj a rozvoz po celej SR
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plechových, eternitových 
a rovných striech, kanadské šindle

OBNOVA
DOBRÁ STRECHA

TEL.: 0910 976 757

kvalitný materiál INDEX, VILLAS
(škridľový vzhľad)
zameranie a cenová ponuka grátis

garancia
15 rokov

BEZKONKURENČNÁ CENA
zľava pre

dôchodcov
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ROLETY - ŽALÚZIE 
SIEŤKY

PLASTOVÉ OKNÁ a DVERE

tel.:  035 6420 166

Opravy - Predaj

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

Výročia a udalosti

Kyberšikana je vo všetkých svo-
jich podobách nebezpečná a môže 
mať katastrofálne následky, a to 
napríklad aj v podobe pokusu o sa-
movraždu. Je dôležité vzdelať deti 
a mladých ľudí tak, aby dokázali 
kyberšikanu rozpoznať a rodičia by 
mali včas zasiahnuť. 

Pripomína to spoločnosť Uniqa, 
ktorá eviduje nárast hlásení súvisia-
cich s kyberšikanou.

„Šikana cez internet sa deje naj-
častejšie cez hanlivé komentáre k fo-
tografiám, zastrašovanie a vydieranie 
cez správy, či neoprávnené zverejňo-
vanie intímnych fotografií i videí na 
internete. Ďalej je to kradnutie identity, 
posielanie správ z falošného profilu, 
tvorba posmešných stránok o šikano-
vanej osobe, ale aj vytváranie skupín 
na sociálnych sieťach proti šikanova-
nej osobe,“ uviedol Zdeněk Hruška z 
poisťovne.

Spoločnosť vymenovala viacero 
druhov kyberšikany, medzi nimi na-
príklad kyberharašenie, pri ktorom ide 
o neustále kontaktovanie cez SMS, e-
-maily a iné platformy. Ide o najčastejší 
druh. Obete môžu byť vystavené aj ky-
berstalkingu (sledovanie a narúšanie 
súkromia), kybergroomingu (nútenie 
k osobnej schôdzke), flamingu (slovné 
napádanie), či sextingu (posielanie a 
zverejňovanie textov, fotografií alebo 
videí so sexuálnou tematikou).

Kyberšikana pritom môže viesť k 
depresiám, poruchám spánku, poci-
tom menejcennosti, strachu, ba aj k 
samovražde alebo k pokusom o ňu. 
Psychologička Inka Grohoľová upozor-
ňuje, že rodičia by nemali nútiť deti, 
aby takýmto problémom čelili samé, 
treba pri nich stáť. „Vyslovte svojmu 
dieťaťu podporu a ubezpečte ho, že sa 
na vás môže spoľahnúť v každej situá-
cii,“ vyzdvihla psychologička.

Odborníci teda radia - v prvom 
rade rozhovorom so šikanovaným zis-
tiť stupeň závažnosti. Ďalej treba uložiť 
komunikáciu, ktorá sa deje v príslušnej 
skupine a viesť si podrobné záznamy. 
„Kyberšikana je trestný čin, okamžite 
ju ohláste polícii,“ dodali tiež odborní-
ci. Na šikanujúcu osobu netreba reago-
vať, vyvolalo by to ďalšie kolo urážok. 
Šikanovanému dieťaťu je zase dobré 
poskytnúť psychologickú pomoc.

Pomôcť môže aj poistenie kyber-
netického rizika, pri ohlásení udalosti 
totiž poisťovňa vie zabezpečiť odstrá-
nenie alebo vytesnenie takýchto infor-
mácií z internetu.

Kyberšikana detí – ako na ňu?

» red



KM22-08 strana 3

ZAMESTNANIE, MÓDAKOMÁRŇANSKO
3

32
00

06
-3

32
00

06
-3



KM22-08 strana 4

SPRAVODAJSTVO / KOMUNÁLNE VOĽBY Najčítanejšie regionálne noviny
4

tel.:  0910 455 919
tel.:  0910 851 307

valasekova@regionpress.sk

baumajsterova@regionpress.sk

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

V  roku 2021 sme mohli pomáhať aj 
vďaka vám. Za každým číslom sa 
skrýva príbeh človeka, ktorého ži-
vot ste zmenili i vy. 

Vaše 2 percentá dokážu veľa !
Ponúkajú informácie

843 klientov sme naučili používať 
optické pomôcky, vďaka ktorým si 
môžu prečítať informácie z tlače či in-
ternetu, ale aj dôležité dokumenty a 
listiny.  

Prinášajú priateľstvá  
Oporu nájdu nevidiaci a  slabozrakí 

aj medzi ľuďmi s  podobným osudom. 
Takmer 3 000 členov je združených v 52 
základných organizáciách, v  ktorých 
realizujeme množstvo rôznorodých 
aktivít. 

Pomáhajú prijať skutočnosť
421 nevidiacim a  slabozrakým sme 

pomohli  pri vyrovnávaní sa s postih-
nutím. 

Otvárajú príležitosti 
251 klientov zvládlo používanie 

IT techniku. 882 klientov sa naučilo 
pracovať s  rôznymi kompenzačnými 
pomôckami a uľahčili si tak život bez 
zraku alebo s jeho nedostatočnosťou. 
105 klientom sme pomohli v  oblasti 
vzdelávania. 300 klientov si zlepšilo 
komunikačné zručnosti. 

Podporujú samostatnosť 
190 klientov absolvovalo nácvik 

priestorovej orientácie a samostatného 
pohybu, takže môžu samostatne cho-
diť do práce, do obchodu, pre deti do 
školy alebo za rodinou. 

Poskytujú hodiny odbornej práce 
V  minulom roku sme aj vďaka va-

šim darom mohli pomôcť takmer 5 200 
klientom so zrakovým postihnutím, 
ktorým naši odborní pracovníci veno-
vali vyše 25 000 hodín práce. Nevidia-
cim a slabozrakým sme k dispozícii v 8 
krajoch Slovenska a v 56 poradenských 
miestach.   

Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00683876
Sídlo: Sekulská 1, 842 50 Bratislava
www.unss.sk

Ďakujeme!

Až budete vypĺňať daňové priznanie

» red
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Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0910 851 307

e-mail: baumajsterova@regionpress.sk
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»Kúpim motocykle 
Jawa/CZ/Babetta/Sta-
dion/Pionier/Simson aj 
iné..Slušne zaplatím. 
0949 371 361
»CZ 175 JAWA 90 PIONIER 
STADION MUSTANG SIM-
SON BABETA KÚPIM TIETO 
MOTORKY 0915 215 406

»Predám 1izbový byt 
nová rekonštrukcia ul T 
G Masaryka 70 000€ tel. 
0905 974 840

»Prenajmem 2-i byt v nz 
vlastné kúrenie,záhrada 
0907607348

»Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682

» ZZO STARÝCH DOMOV 
KÚPIM STAROŽITNOSTI ĽU-
DOVÉ KROJE A STARÉ VECI 
0918 439 124

»68r s domom hľadá 
partnerku SMS 0949 574 
720
»57r.hľadá priateľku 
0917 049 831

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

08 STAVBA    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

03 BYTY / predaj 

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP KM 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, KMzameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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

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
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