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párny týždeň: Bánová, Brodno, Bu-
datín, Bytčica, Považský Chlmec, Tr-
nové, Zádubnie, Zástranie, Závodie, 
Žilina, Belá, Bitarová, Dolný Hričov, 
Gbeľany, Horný Hričov, Kotrčina Lúč-
ka, Krasňany, Horný Hričov, Lietav-
ská Lúčka, Nededza, Porúbka, Ro-
sina, Stráža, Teplička nad Váhom, 
Terchová, Turie, Varín, Višňové, Hliník 
nad Váhom, Veľká Bytča, Hvozdni-
ca, Kolárovice, Kotešová, Predmier, 
Štiavnik, Veľké Rovné  

nepárny týždeň: Bánová, Brodno, 
Budatín, Bytčica, Mojšová Lúčka, 
Považský Chlmec, Trnové, Zástranie, 
Závodie, Žilina, Žilinská Lehota, Belá, 
Bitarová, Kamenná Poruba, Konská, 
Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lietava, 
Lietavská Lúčka, Babkov, Lietavská 
Svinná, Mojš, Nededza, Nezbudská 
Lúčka, Ovčiarsko, Podhorie, Porúb-
ka, Rajec, Rajecká Lesná, Poluvsie, 
Rajecké Teplice, Rosina, Stráňavy, 
Stráža, Strečno, Teplička nad Vá-
hom, Terchová, Turie, Varín, Višňové 

zilinsko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6
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Západné Slovensko
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Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
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SE  36.750 Senicko+Skalicko
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Už o pár dní, presne 8. mája, si pri-
pomenieme významný deň v deji-
nách ľudstva - Deň víťazstva nad fa-
šizmom a výročie ukončenia druhej 
svetovej vojny v Európe.

8. máj je na Slovensku štátnym 
sviatkom. Predstavitelia politického, 
spoločenského i kultúrneho života 
každoročne v tento deň kladú vence pri 
pamätníkoch padlých vojakov, aby si 
pripomenuli ich pamiatku a zároveň, 
vzdali úctu všetkým obetiam druhej 
svetovej vojny. Zahynuli počas nej mi-
lióny ľudí, pričom medzi mŕtvymi zďa-
leka neboli len vojaci.

O to viac desivé je v týchto dňoch 
to, že po dlhých rokoch upevňovania 
mieru a budovania slobody, keď sme 
boli presvedčení, že sa už nič podobné 
nemôže opakovať, čelíme vojne, odo-
hrávajúcej sa hneď za hranicami našej 
vlasti. Deň čo deň sledujeme v médiách 
fotografie a videá z okupovaných ob-
lastí Ukrajiny, vidíme na nich bombar-
dovaním zničené mestá, mŕtve telá le-
žiace na ich uliciach, zdesené pohľady 
tých, ktorí nemajú kam uniknúť. Cítime 
s miliónmi ľudí, ktorých vyhnal agresor 

z ich domovov, oddelil rodičov od detí a 
spôsobil im traumu na celý život.

8.máj je oslavou nielen konca nie-
koľko rokov trvajúceho vojnového utr-
penia, ale najmä veľké historické víťaz-
stvo – víťazstvo nad fašizmom. Tento 
deň je oslavou porážky nepochopiteľ-
nej ideológie, aká sa mohla zrodiť iba v 
hlave šialenca, ktorý bol presvedčený o 
tom, že jeden národ môže rozhodovať o 
osude ľudstva a vládnuť svetu. Je veľmi 
smutné, že sme aj v 21. storočí svedka-
mi podobnej neľudskosti.

Mnohí z nás sa vyberú v týchto 
dňoch na pietne miesta, aby vzdali 
poctu a vyjadrili vďaku všetkým, kto-
rí bojovali a padli v boji za naplnenie 
túžby po slobode a umožnili nám život 
v mieri. V týchto dňoch 
si viac ako kedykoľvek 
predtým uvedomuje-
me, že by sme mier 
nemali považovať 
za samozrejmosť 
a nikdy by sme 
nemali dopustiť, 
aby sa história 
opakovala.

Pripomíname si 
Deň víťazstva nad fašizmom

» Renáta Kopáčová, redaktorka

4. mája 1953 
získal Ernest Hemingway za román Starec a more Pulitzerovu cenu.

Výročia a udalosti

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

INZErÁT,KTOrÝ
prEDÁVa0905 362 803
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Prijímame nových 

pacientov

Konečne ambulancia na ktorú ste čakali
Skúsení praktickí lekári pre dospelých

Ordinujeme 12 hodín denne 8.00 - 20.00 hod

Objednávanie na presný čas zadarmo

Vyšetrenia hradené zo zdravotného poistenia

Žilina, Vlčince, Poštová 1, tel: 041/ 516 65 10  
www.praktickaambulancia.sk
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»KUPIM BABETU / KORADO aj 
nepojazdne 0904274781
»Kúpim SIMSON,STELU,-
PIONIER,BABETU, aj die-
ly.0949505827
»KUPIM BABETU / KORADO aj 
nepojazdne 0904274781
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521

»Kúpim haki lešenie. tel 0908 
532 682

»Kupim 3i byt aj povod-
ny stav v hotovosti, t.c. 
0948068938
»SURNE KUPIME GARZONKU 
V ZA T 0907141693

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

08 STAVBA    

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

Príklad:
RP TT 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 ne-
funguje u operátorov O2 a 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, ZAzameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

07 REALITY / iné    

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RôZNE / predaj    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

Do platnosti vstúpila v uplynulých 
dňoch novela zákona o sociálnom 
poistení, ktorá prináša viaceré dôle-
žité zmeny. 

Predlžuje sa ochranná lehota pre 
tehotné ženy - zákon o sociálnom po-
istení mení dĺžku ochrannej lehoty pre 
tehotné ženy. „Kým doteraz bola platná 
podmienka, že žena musela otehotnieť 
ešte počas pracovného pomeru, od ja-
nuára 2023 bude mať možnosť otehot-
nieť do 6 mesiacov od zániku pracov-
ného pomeru. Nová úprava ochrannej 
lehoty je nastavená tak, aby žene, ktorá 
otehotnie v období 180 dní po zániku 
nemocenského poistenia, začala ply-
núť 8 mesačná ochranná lehota, a to 
od začiatku 40. týždňa pred očakáva-
ným dňom pôrodu prvýkrát určeným 
lekárom. Cieľom úpravy je garantovať 
istotu napríklad materského, alebo 
tehotenského pre ženu, ktorá stratila 
prácu a tým aj nemocenské poistenie,“ 
informoval rezort práce, sociálnych vecí 
a rodiny.

Zavádza sa elektronická PN - jed-
nou z najočakávanejších zmien je zave-
denie elektronickej PN, ktorá významne 
zníži administratívne zaťaženie leká-
rov, ale aj pacientov. Národné centrum 
zdravotníckych informácií automaticky 
zabezpečí prenos údajov o PN od ošet-
rujúceho lekára do informačného systé-

mu Sociálnej poisťovne a v prípade, ak 
ide o zamestnanca bude tento údaj o PN 
automaticky zaslaný aj zamestnávateľo-
vi. „Pre uľahčenie prechodného obdo-
bia bude v platnosti duálny systém po-
tvrdzovania o PN, v tomto systéme bude 
súčasne platiť papierová a elektronická 
forma PN. Všeobecný lekár bude môcť 
vystavovať elektronické alebo papiero-
vé potvrdenia o PN až do 31. mája 2023. 
Od roku 2024 na tento systém nabehnú 
nielen všeobecní lekári, ale i špecialisti, 
čo bude taktiež predstavovať významný 
plus pre pacienta, nakoľko už nebude 
potrebné od špecialistu ísť po potvrde-
nie dočasnej pracovnej neschopnosti k 
všeobecnému lekárovi,“ priblížil rezort 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Elek-
tronická PN od júna tohto roku, týmto 
spôsobom odbremení približne 2 205 
283 žiadateľov, ktorých eviduje Sociálna 
poisťovňa za rok 2021.

Novela sociálneho poistenia 
prináša novinky

» ren

Ilustračné foto. zdroj foto pixabay

30. apríla 1789    
sa George Washington stal prvým prezi-
dentom USA.

Výročia a udalosti
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

kčnosť a stav jednotlivých orgánov
ov  Vášho ochorenia

   bolestí, alergií, skrytých chorôb

t zorodých organizmov
kamžite rieši zdravotné problémy,

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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5. mája 1945 
americká armáda oslobodila koncentračný tábor Mauthausen.

Výročia a udalosti
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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Akcia platí už len do 5. mája 2022. Všetky informácie o akcii v predajniach. 
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Mestské záhrady zvyčajne neposky-
tujú príliš veľkorysý priestor. Pri 
vhodných postupoch však dokážete 
vypestovať pestrú škálu zeleniny v 
množstve potrebnom pre jednu do-
mácnosť aj na malej ploche.

Ponúka sa viacero možností ako sa 
s nedostatkom priestoru popasovať. Jed-
nou z nich je pestovanie plodín v nádo-
bách, či štvorcoch, ďalšou ťahanie rastlín 
do výšky. Aby ste boli v pestovaní zele-
niny úspešní, využiť by ste mali všetky 
zákutia, dobre si rozvrhnúť plochu a pre-
myslieť aké druhy chcete pestovať.

Pestovanie plodín v nádobách - V 
prípade, že priestor, ktorý máte k dispozí-
cii je veľmi miniatúrny, môžete pestovať 
bylinky a zeleninu v nádobách. Pamätaj-
te však na to, že pestovanie v nádobách je 
náročnejšie na zavlažovanie a prípadné 
prihnojovanie rastlín, nakoľko tie nema-
jú možnosť prijímať živiny z voľnej pôdy.

Pestovanie plodín vo štvorcoch - V 
malých záhradách, na balkónoch či te-
rasách sa dobre osvedčila metóda pes-
tovania vo štvorcoch, do ktorých budete 
jednotlivé plodiny vysádzať. Na takéto 
pestovanie budete potrebovať hrant či 
vyvýšený okraj v tvare štvorca – postačí 
výška 10 až 20 cm, na ktorý môže poslú-
žiť rám zhotovený z drevených hranolov 
– ten následne pomocou drevených líšt 
ešte rozdelíte na jednotlivé priehradky či 

políčka s rozmermi 30 krát 30 až 40 krát 
40 centimetrov. Menšie políčka použite 
na pestovanie reďkoviek, šalátov, špená-
tu či byliniek. Políčka s väčšími rozmermi 
sú vhodné pre rajčiaky, papriku, kaleráb, 
cuketu, uhorky či mrkvu.

Náš tip: Políčka, z ktorých ste už po-
zberali úrodu nenechajte prázdne, využi-
te ich na opätovné pestovanie reďkoviek, 
šalátov, alebo špenátu.

Pestovanie plodín do výšky - Plot 
záhrady môžete zasa využiť pri pestovaní 
tých druhov zeleniny, ktoré sa ťahajú do 
výšky. Rastliny tak získajú prirodzenú 
oporu, ktorú môžete ešte vylepšiť pleti-
vom či drevenými doštičkami, ktoré na 
stenu či plot pripevníte a k nim môžete 
v niektorých miestach rastliny postup-
ne počas rastu priväzovať. Takto môžete 
pestovať uhorky, cukety, fazuľku aj nie-
ktoré druhy rajčiakov. Pod nimi tak zís-
kate priestor pre iné plodiny.

Dosiahnite pestrú úrodu 
aj na malej ploche

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
zdroj foto Chanda Johnson pixabay
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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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29,90 €

AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

29,90 €

32
00

16
-3

Staňte sa súčasťou tímu
SUMMIT MOTORS BRATISLAVA, spol. s r.o.

Hľadáme:
PREDAJCU A VÝKUPCU

JAZDENÝCH VOZIDIEL 
V ŽILINE

 
Platové podmienky: 

od 900 do 1 500 € brutto/mesiac
Miesto výkonu práce:  

Rosinská cesta 8197/3A, Žilina

Pre viac informácií nás kontaktujte:
praca.smb@summit.sk, +421 915 776 662
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Levanduľa je pre svoju príjemnú až 
omamnú vôňu veľmi obľúbená aj 
v našich záhradách. Táto rastlin-
ka s charakteristickými fialovými 
kvietkami má v našich domácnos-
tiach mnohoraké využitie a osoží aj 
nášmu zdraviu.

Levanduľa nielenže skrášli a pre-
vonia náš príbytok, či ochráni šatstvo 
pred moľami, ale pomôže aj pri nespa-
vosti a uľaví pri viacerých zdravotných 
problémoch. Jej kvety sa využívajú 
dokonca aj v kuchyni na ochutenie 
omáčok a dresingov či na dekorovanie 
zákuskov.

Liečivé účinky
V ľudovom liečiteľstve sa využívala 

levanduľa úzkolistá už od pradávna. 
Na náš organizmus má táto rastlinka 
upokojujúce aj dezinfenkčné účinky. 
Pomáha pri dne, reumatizme či zápa-
loch nervov. Využíva sa aj pri migréne, 
búšení srdca a pri žalúdočných ťažkos-
tiach.

Pestovanie
Levanduľa obľubuje slnečné stano-

vište. V záhradníctve zakúpené prie-
sady vysádzajte do vzdialenosti pri-
bližne 30 centimetrov, pretože sa ešte 
rozrastú.

Zber a sušenie
Levanduľa kvitne od júna až do sep-

tembra. Zberajte ju na začiatku kvitnu-
tia počas slnečných dní. Pri jej zbere 
vám dobre poslúžia nožnice – strihajte 
ju do kytice a sušte v menších trsoch 
zavesených na tmavom vzdušnom 
mieste. To, že je už bylinka suchá a pri-
pravená na uskladnenie zistíte tak, že 
sa jej stonky ľahko lámu. V takom prí-
pade stiahnite prstami kvietky a vložte 
do dobre uzatvárateľnej nádoby. Skla-
dujte na suchom a tmavom mieste.

Pozor!
Tak ako v prípade iných byliniek, aj 

levanduľu úzkolistú používajte s mie-
rou a čaj či olej nepite dlhodobo.

Levanduľa upokojí myseľ 
aj pokožku, zmierni bolesti

» ren
Levanduľa.  zdroj foto JillWellington pixabay

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Úd r ž ba komu ni k ác i í a ze l e ne v Ži l i ne 
0 9 4 8  9 1 6  7 2 7  z ichova@ai i . sk

Vedúci strediska údržby zelene v Žiline 
- mzda 1.770,- € brutto

Prax v oblasti plánovania 
a realizácie kosby PODMIENKOU.
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Prijmeme pracovníkov SBS, 

y, TPP. 

P

Tel. +421905208803
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INZErCIa

zilinsko@regionpress.sk
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1. mája 1890    
sa konala prvá medzinárodná oslava 
Sviatku práce.

Výročia a udalosti
2. mája 1945    
dobyla Červená armáda Berlín.

Výročia a udalosti
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VODIČ NÁKLADNÉHO AUTA (C+E)
MZDA od 1250€ / mesiac priemer (brutto) + bonusy

 0951 772 782 / 0907 677 775

MZDA: od 1150 € / mesiac priemer (brutto) + bonusy

MZDA: od 1100 € / mesiac priemer (brutto) 
+ nástupny a výrobný bonus

/ SKLADNÍK
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www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)

0904 552 345

JÓDOVÉ TABLETKY
150 mcg

,2010  s DPH
EUR

V LIPOZOMÁLNEJ FORME
Vitamín D3

,6016  s DPH
EUR

Vitamín C pomôže aj alergikom
Ako súvisí vitamín C s alergickou 

reakciou, sennou nádchou, alebo in-
toleranciou?

Je tu jar, všetko kvitne a tak sa pre 
mnohých z nás začína nepríjemná časť 
roka. Nepríjemná preto, že je spojená 
s alergiami. Alergia je dôsledkom zvý-
šenej hladiny histamínu, resp. jeho 
vyplavovania z buniek. Vyplavovanie 
histamínu je sprevádzané rôznymi ne-
príjemnými prejavmi ako je svrbenie, 
pálenie, opuchy slizníc. Najnepríjem-
nejšou reakciou je anafylaktický šok. 

Vedecké štúdie potvrdili, že vitamín 
C má schopnosť regulovať vysokú hla-
dinu histamínu a tak do značnej miery 
je schopný ovplyvniť reakciu metabo-
lizmu pri prejavoch alergickej reakcie. 
Vedci zistili, že v prípade nízkej hladi-
ny vitamínu C v tele, dochádza v prípa-
de alergických podnetov u alergikov k 
väčšej miere vyplavovania histamínu.

Prečo lipozomálna forma 

V dnešnej dobe je trh zaplavený rôz-
nymi dostupnými formami vitamínu 
C, od kapsulového, tabletkového, te-
kutého až po aplikáciu injekčnou for-
mou priamo do žily. Dnes sa sústredí-
me na najefektívnejšiu formu užívania 

vitamínu C, ktorou je lipozomálna for-
ma. Prečo je lipozomálna forma taká 
žiadaná? Názov „lipozomálna forma“ 
je odvedený od slova „lipo“, teda tuk. 
Pri lipozomálnej forme podávania lie-
ku sú dôležité látky bezpečne ucho-
vané v tukových obaloch mikrosko-
pickej veľkosti, ktoré zaručujú vysoké 
vstrebávanie až v krvnom riečišti. Je 
to spôsob zdravého a prírodného za-
púzdrenia, ktoré chráni živiny obale-
né v tukoch pred porušením zo strany 

kyselín v žalúdočnom trakte.
Tento spôsob spracovania živín je       

v kvalitnejšej forme bez GMO, bez lak-
tózy, bez pridaného cukru a je vhodný 
aj pre vegánov. A práve takúto neinva-
zívnu a zároveň vysoko efektívnu a fi-
nančne dostupnú formu užívania vita-
mínov prináša vo svojich produktoch 
značka Medika Expert. Vstrebateľnosť 
lipozomálneho vitamínu je až 90% - 
čo je najvyššia dosiahnutá vstrebatel-
nosť na trhu.                                     » red.
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„Libanončania už nie sú tými, ktorý-
mi bývali. Ľudia sa nachádzajú v bez-
nádejnej situácii. Kedysi žili dôstojne 
a neboli na nikom závislí. Za posledné 
roky sa z nich stali žobráci.

Krajina krváca: každý deň strácame 
tisíce najlepších inžinierov, lekárov a uči-
teľov, pretože znehodnotenie libanonskej 
libry voči doláru zničilo kúpnu silu oby-
vateľstva,“ hovorí patriarcha Maronitskej 
cirkvi v Libanone, kardinál Béchara Bo-
utros Rai a pre lepšiu predstavu vysvetľu-
je: „Pred vyše rokom mal 1 dolár hodnotu 
1500 libanonských libier – dnes je to 25 
000 libier. Mzdy stratili svoju hodnotu a 
všetci schudobneli. Priemerný plat učite-
ľa klesol z 1000 na 50 dolárov mesačne. 
Tí, ktorí mohli, už radšej emigrovali.“

Predstaviteľ najväčšej kresťanskej 
cirkvi v Libanone sa začiatkom apríla 
stretol s riaditeľom slovenskej kancelárie 
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, Mirosla-
vom Dzurechom, a ďalšími členmi ACN. 
Podľa Miroslava Dzurecha sa zdá, že je 
ukončenie finančnej a politickej krízy v 
nedohľadne. Viaceré oblasti spoločnosti 
sú odkázané na pomoc zvonku. Aj nadá-
cia ACN vedie mnoho projektov pomoci 
– Libanon je totiž krajinou s najväčším 
podielom kresťanov na Blízkom výcho-
de. Projekty zahŕňajú podporu sociálnej 
a pastoračnej činnosti rehoľníkov, distri-
búciu potravinových balíčkov pre ohro-

zené rodiny, ako i finančnú pomoc uči-
teľom či platenie školného chudobným 
žiakom. Cieľom pomoci je zachrániť vyše 
90 škôl v chudobných štvrtiach Bejrú-
tu, ako aj vo vidieckych oblastiach pred 
okamžitým zatvorením. 

Bez podpory hrozí, že tisíce detí zo-
stanú bez školského vzdelania a ešte viac 
kresťanských rodín to prinúti emigrovať. 
Zároveň sa stratí dôležitý pilier sociálnej 
a kultúrnej súdržnosti v tejto roztriešte-
nej krajine. Katolícke školy v Libanone sú 
totiž otvorené pre všetkých – v regiónoch 
s moslimskou väčšinou tvoria moslimo-
via až 90 % ich žiakov. Cirkev v Libanone 
po celé generácie podporovala vzdeláva-
nie moslimov a kresťanov. Malo to pozi-
tívny vplyv na mentalitu mnohých Liba-
nončanov a pôsobilo to ako hrádza proti 
takému druhu náboženského fanatizmu 
a extrémizmu, aký zažívame v iných čas-
tiach arabského sveta.

Ešte pred dvomi rokmi platili školné 
žiakov ich rodiny a učiteľov financovala 
vláda. V dôsledku krízy si však už rodičia 
nemôžu dovoliť platiť a libanonská vláda 
tiež dlhší čas neprispieva svojím podie-
lom. Existuje veľké riziko, že školy budú 
nútené ukončiť svoju prevádzku.

Viac informácií o Libanone a o mož-
nosti pomôcť nájdete na www.acnslo-
vensko.sk.

Vzdelaním proti 
náboženskému extrémizmu

» ACN

Environmentálne témy sa stanú na 
Slovensku súčasťou povinného vzde-
lávania. Minulý týždeň o tom informo-
val rezort školstva. Žiaci sa po novom 
budú učiť, ako môžu oni sami aktívne 
prispieť k riešeniu klimatických prob-
lémov. Kým doteraz bolo na rozhod-
nutí školy do akej miery sa budú en-
viro-témam venovať, po novom budú 
povinnou súčasťou vzdelávania.

Aktivity priamo v prírode, projekty 
v miestnej komunite, vlastné bádanie či 
experimenty ako zlepšiť ochranu život-
ného prostredia. Reforma základného 
vzdelávania prinesie podľa rezortu škol-
stva aj tieto zmeny. Nový štátny vzdelá-
vací program okrem zamerania na zlep-
šenie kritického myslenia a zlepšenie 
výsledkov v medzinárodných testova-
niach prináša aj témy z oblasti environ-
mentálnej a klimatickej výchovy. Kým 
doteraz bolo na rozhodnutí školy do akej 
miery sa budú enviro-témam venovať, po 
novom budú povinnou súčasťou vzdelá-
vania. Táto zmena nastane po zavedení 
kurikulárnej reformy do praxe. Klimatic-
ké témy budú zahrnuté vo vzdelávacích 
oblastiach Človek a spoločnosť a Človek 
a príroda, teda presnejšie predmetov geo-
grafia, občianska náuka, chémia a bioló-
gia. „Environmentálne cítenie a výchova 
sa musí stať našou prirodzenou súčasťou. 
To chceme dosiahnuť aj v zmene obsahu 

vzdelávania. Od memorovania prejdeme 
k zážitkovému vyučovaniu. Žiaci sa o 
ochrane prírody nebudú učiť naspamäť 
poučky, ale učitelia ich budú viesť k ak-
tívnym riešeniam environmentálnych 
problémov. Žiaci sa teda v triede nielen 
oboznámia s informáciami, ale budú ich 
vedieť pochopiť a následne využiť. Je to 
spôsob, ako viesť novú generáciu k aktív-
nemu občianstvu, aby si mladí ľudia lep-
šie uvedomili, že svojou činnosťou môžu 
mať výrazný vplyv na životné prostredie 
a budúcnosť, v ktorej budeme žiť,“ pove-
dal minister školstva, vedy, výskumu a 
športu SR Branislav Gröhling.

Súčasťou vyučovania budú aj od-
borné diskusie medzi žiakmi, v ktorých 
bude základom argumentovať a reagovať 
na protiargumenty, napríklad o tom, či 
môže jednotlivec prispieť k zmierneniu 
klimatických zmien. Žiaci pritom budú 
vychádzať z vlastnej skúsenosti o od-
lesňovaní, globálnom otepľovaní, zne-
čistení, ale aj z relevantných odborných 
článkov. 

Jedným z cieľov moderného vzdelá-
vania bude, aby mladí vedeli sami aktív-
ne participovať na zlepšovaní spoločnos-
ti a kvality životného prostredia. Prispeje 
to tiež k budovaniu ich psychickej odol-
nosti a schopnosti zvládať záťažové situ-
ácie.

Environmentálna výchova 
bude na školách povinná

» ren
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku

29,90 €
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WWW.CKDAKA.SK
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� Vynikajúca kvalita prevedenia
�  Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
�  Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
�  Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!
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