
TO 22-08 strana_ 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 40 560 domácností 

TOPOĽČIANSKO
PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO

Č. 8 / 25. FEBRUÁR 2022 / 26. ROČNÍK

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

Tak veľa pekných zážitkov! 
Mimochodom, meteo-
rologická zima sa práve 
skončila a tak možno 
oprávnene zvolať – jar 
je tu! Konečne! Pekný 
„prvý“ jarný týž-
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SBS prijme 
na dohodu, prípadne na polovičný PP 

pracovníka do prevádzky

obchodný reťazec 
v BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU
Podmienka: preukaz OS
Mzda: 700 - 800 EUR brutto

Tel. kontakt: 0905 294 510
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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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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
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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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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

PARTIZÁNSKE 
Kovošrot, Uherecká cesta

17. 3. 2022
od 11.10 - 11.20 hod.

Predaj 16 týždňových  kuričiek DOMINANT
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»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949 350 195

»KÚPIM HAKI LEŠENIE. 
0907715027
»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

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

»68r s domom hľadá part-
nerku SMS 0949574720
»SYMPATICKÁ 56 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»Sympatický, pohodový, 52 
rokov, výška 170, hľadá pria-
teľku, partnerku na spoloč-
ný život.0948464342

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP TO 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, TO zameňte za skrat-
ku 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                    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

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

pacientov cez internet, 
dvíhajú telefón a vedia 
si zorganizovať svoju 
prácu. Skôr sa sloven-
skí pacienti naučia 
ukrajinsky jazyk, ako 
niektorí naši lekári 
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Tel:0905 267 750 Topoľčany
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2tel.: www.stresnekrytiny.sk

predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

STRECHY
na krytiny až do

- 50%

Zlavy OHÝBAME
PLECHY

na ohýbačke
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Dispečing SK - 0950 333 222
Topoľčany

INZERCIA
0905 719 135
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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

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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Vtipy
týždňa

»Príslovia dnešnej doby:
Kto sa veľa pýta – málo 
googli.
Čo na srdci – to na Facebo-
oku. 

»Idú dva plechy a jeden 
robí neplechu. 

»Chlapi sú ako šnúrky v to-
pánkach, musia prejsť cez 
veľa dierok, aby sa doká-
zali zaviazať. 

»Idú dve slivky po ceste, 
jednu zrazí auto a druhá 
povie:
- Aha, džem. 

»Ide blondína po ulici a 
zrazu spadne do kanála. 
Vylezie, pozerá na kanál a 
radostne zvolá:
- Ešteže tam nebol poklop, 
ináč neviem, ako by som 
odtiaľ vyliezla!

»Chváli sa spisovateľ:
- Pred desiatimi rokmi som 
napísal takú skvelú detek-
tívku, že dodnes neviem 
kto je vrah.

»Tehotná blondínka stojí 
pred zrkadlom, hladká si 
bruško a vraví:
-  Len aby bolo moje.

»Ide chlap s náklaďákom 
po diaľnici, neodhadne 
výšku nákladu a zasekne 
sa pod mostom. Za chvíľu 
dorazí policajné auto, je-
den policajt príde ku kabí-
ne, v ktorej sedí naštvaný 
šofér a pýta sa:
- Tak čo pán vodič, zasekli 
ste sa, že?
- Nie ty somár, veziem most 
a došla mi nafta.

»- Drahá, čo keby sme si 
urobili senzačný víkend?
- Jasné miláčik. Čo mám 
urobiť?
- Kúp mi basu piva a odces-
tuj k mame!

»Hovorí chlapec dievčaťu:
- Máš pekné tričko.
- Ďakujem, a pod ním nič 
nemám.
- Neboj sa, dorastie.
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NOVOOPTIK a.s.

/Novooptik

www.novooptik.sk

Viac ako
2000 rámov v ponuke

už od
30 €Najväčší výber

v regióne   

Zaostrite
štýlovo!

Topoľčany, sv. Cyrila a sv. Metoda 6
tel.: 0917 708 750

Pon - Pia 8.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00

Bánovce n. Bebravou, Zafortňa 1
(vedľa Orange) tel.: 0917 708 750

Pon - Pia 8.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00

ZĽAVY
do

-30%
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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