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Zvykne sa hovoriť, že chybovať je 
ľudské, odpúšťať božské. A ako po-
vedal taliansky psychiater Roberto 
Assagioli: „Bez odpustenia je život 
poháňaný nekonečným cyklom 
hnevu a túžby po odplate.“ Odpúš-
ťať by sme sa však mali naučiť nie-
len iným, ale aj samým sebe. Len 
tak sa môžeme pohnúť ďalej.

Nik z nás nie je neomylný a chyby 
či už väčšie alebo menšie robí každý z 
nás. Nie je dôležité a ani možné, aby 
človek nechyboval a rovnako nie je 
hanbou si chybu priznať. Prešľapom 
však je tváriť sa, že sa nestala, nepo-
učiť sa z nej a opäť ju opakovať. Ak 
sa však z našich chýb vieme poučiť, 
získavame tak nielen dôležité životné 
skúsenosti, vďaka ktorým sa v bu-
dúcnosti budeme vedieť rovnakým 
chybám vyvarovať, ale tieto naše omy-
ly nás dokonca nezriedka posúvajú 
vpred.

Častokrát sa zamýšľam nad tým, 
čo v niektorých ľuďoch vyvoláva to ne-
utíchajúce nutkanie kritizovať iných 
za ich činy, kde pramení tá ich potreba 
súdiť iných bez toho, aby poznali pra-
vú tvár vecí a udalostí. Prečo sú ochot-
ní vytvárať si vlastné závery bez toho, 

aby človeka skutočne poznali, spýtali 
sa ho na dôvody či príčiny jeho zlyha-
nia a súdia ľudí len na základe počuté-
ho, či vlastnej verzie toho, čo sa stalo. 
Prečo si myslia, že práve oni majú to 
právo niekoho odsudzovať?

Cesta životom je mnohokrát kri-
voľaká, namáhavá, náročná, tŕnistá 
a pretkaná mnohými neľahkými pre-
kážkami, ale je aj plná prekvapení, 
dobrodružstva, nových zážitkov a 
príjemných chvíľ. Neraz počas našej 
životnej púte pochybíme a, žiaľ, ne-
jestvuje spôsob, ako vrátiť daný oka-
mih späť a chybe sa vyhnúť. Tak to v 
živote skutočne nefunguje. Jediné, čo 
môžeme urobiť, je prijať fakt, že chyby 
robíme všetci. Jednoducho to patrí k 
životu. Myslím si, že aj vďaka našim 
pochybeniam zistíme, čo je v živote 
skutočne dôležité a že 
práve vďaka chybám, 
ktorých sa dopúšťa-
me, ak sme ochotní 
si ich pripustiť, 
p r e k o n á v a m e 
naše nedostatky 
a postupne sa 
stávame lepšími 
ľuďmi.

Chybovať je ľudské

» Renáta Kopáčová, redaktorka

skutočne dôležité a že 
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 032 779 8133,  0908 587 511 pdhorka@nextra.sk

Predaj 20 týždňových odchovaných 
kuričiek DOMINANT 
na farme PD Hôrka

Po - Pi: 6.00-12.00 hod.
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Dispečing SK - 0950 333 222
Topoľčany
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Horúcich dní stále pribúda a tak nás 
to čoraz viac ťahá k vode. Skôr, než 
počas leta vyrazíme na kúpaliská či 
iné vodné plochy, odporúčajú odbor-
níci vopred si skontrolovať kvalitu 
vody.

Za kúpaciu sezónu je na Slovensku 
vo všeobecnosti považované obdobie 
od 15. júna do 15. septembra, kedy sa 
očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. 
Začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk 
je však každoročne ovplyvnený stavom 
ich pripravenosti, aktuálnym počasím 
a záujmom verejnosti. Rekreačné kú-
panie na Slovensku poskytujú jednak 
sezónne umelé ako aj celoročné umelé 
či prírodné kúpaliská.

Kvalitu vody si treba skontrolovať
„Počas kúpacej sezóny v spolupráci 

s príslušnými regionálnymi úradmi 
verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR 
zverejňujeme aktualizáciu stavu prí-
rodných vodných plôch a umelých 
kúpalísk počas kúpacej sezóny na 
týždennej báze, spravidla v piatok. Ak-
tuálnu kvalitu vody na kúpanie je dô-
ležité si skontrolovať, najmä ak ide o lo-
kality, ktoré nemajú prevádzkovateľa, 
alebo ktoré mali v minulosti problémy 

s kvalitou vody na kúpanie,” informo-
val Ing. Darko Babjak z Odboru hygie-
ny životného prostredia (OHŽP) SR. 
Doplnil tiež, že počas kúpacej sezóny 
sa obyčajne na Slovensku kontroluje s 
rôznou frekvenciou viac ako 80 prírod-
ných vodných plôch. „Okrem toho pri-
búda k 350 celoročne prevádzkovaným 
umelým kúpaliskám aj približne 200 
sezónnych zariadení,” dodal.

Pripravenosť jednotlivých vod-
ných plôch a kúpalísk na kúpaciu se-
zónu 2022 si môžete pozrieť tu: https://
bit.ly/pripravenost-KS-2022 a či je voda 
naďalej vyhovujúca, si môžete každý 
týždeň overiť na webe: https://bit.ly/
KS-aktualny-stav-2022

Kúpacia sezóna sa začala

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto egmuri pixabay
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,20 € / ks
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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Dražobník GAVILA s. r. o.,
1. mája 173/11, Trenčín, IČO: 45 517 959
uverejňuje týmto podľa zákona č.527/2002 Z. z.

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ  DRAŽBE č. DR001/2022
Dátum dražby: 10.08.2022 o 10:00 hod. - Prvé kolo dražby

Najnižšie podanie 199.000,- EUR. Dražobná zábezpeka 5.000,- EUR

Miesto konania dražby: 
 Notársky úrad, Brnianska 1J, 911 05 Trenčín, 
 notár JUDr. Denisa Adamkovičová.
Predmet dražby: 
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 561 vedenom Okresným úradom Partizánske, katastrálnym od-
borom, pre okres Partizánske, obec Partizánske, k. ú. Partizánske a to: - rodinný dom s. č. 924 po-
stavený na parcele registra „C“ KN, parc. č. 871 v podiele 1/1, - pozemok parcely registra „C“ KN p. 
č. 871, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 414 m�, - pozemok parcely registra 
„C“ KN p. č. 872, druh pozemku: záhrada o výmere 492 m�, a súbor hnuteľných vecí podľa súpisu 
uvedených v oznámení o dražbe.

Bližšie informácie o podmienkach účasti na dražbe:
gavila@gavila.sk, www.gavila.sk, kontakt: 0905 476 407, 0948 670 881



TO 22-26 strana_ 4

SPRAVODAJSVTO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
4

»KUPIM HAKI LESENIE. 
0907715027
»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Kupim akordeon, heligon-
ku, husle, saxafon. 0915 
876 860
»ODKUPIM STARE MINCE BAN-
KOVKY A INE 0903868361
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky. Tel. 0905/767 777

»vymena dom za 
byt0907289965

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 mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, TO zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje 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    

Predstavte si dokonalý večer pri 
krásnej a emotívnej hudbe v oko-
lí prírody a čarovného prostredia. 
Spevák Juraj ,,Ďuri“ Hnilica Vás 
prenesie pomocou svojej hudby do 
magickej krajiny.

 
Slovenský pesničkár a skladateľ            

s prívlastkom „večný optimista“ Juraj 
Hnilica pôsobí na hudobnej scéne už 
cez 20 rokov. Sám o sebe tvrdí: „Mu-
zika je mojím poslaním a najviac si 
cením, keď prostredníctvom nej mô-
žem tešiť ľudí a šíriť do sveta pozitív-
ne naladenie.“

Spoločne s hosťami sa tešia, ako        
si spolu užite bezprostredný zážitok             
a spontánnosť, ktorá je na jeho koncer-
toch viac ako samozrejmosťou.

Hostia ako Mirka Slančíková Miške-
chová a Kaczi, ktorých hudobná tvorba 
je krásnym zážitom sa postarujú a ne-
zabudnuteľnú atmosféru. Spolu s nimi 
sa na pódiu objaví aj autor a poet Ján 
Marton, ktorého tvorba pohne s každou 

emóciou. Krásne a dokonalé stretnutie 
ľudí, ktorý milujú umenie a život. 

Pozývame Vás na magický 
koncert v Martine 22.7.

Prídite si spolu s nami užiť krásny ve-
čer v nezabudnuteľnej atmosére krásnej 
huby v podaní slovenských autorov. 

Jedinečný hudobný a umelecký 
zážitok v podaní hudby a poézie. 
Presunte sa spolu s nami do krásnej 
atmosféry a prídite podporiť Slovenskú 
tvorbu, ktorá si to jednoznačne zaslúži. 
Čaro hudby si Vás jednoznačne zís-
ka.

Tešíme sa na Vás.

Lístky sú v predaji 
na durikes.sk

autor: 
Diana Kotesová

Čarokrásny koncert v Martine 
s Jurajom Hnilicom
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www.pracahned.eu

Nájdeme Vám novú prácu hneď 
s množstvom benefitov.
Nitra,  Trnava, Galanta, 

Hlohovec, Lozorno. 

0908 961 969  0917 839 697  0948 002 048  0917 465 632
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Hoci ste možno navštívili Piešťany 
viackrát a myslíte si, že vás v známom 
kúpeľnom meste už nemá čo prekva-
piť, môže byť opak pravdou. Až ko-
mentovaná prehliadka mesta so sprie-
vodcom vám ukáže, aké rôzne ďalšie 
poklady Piešťany ešte ukrývajú.

Príležitosť, aká sa neodmieta. Aj tak 
by sme pokojne mohli nazvať možnosť 
absolvovať v Piešťanoch prehliadky mes-
ta spolu so sprievodcom. Vďaka tomu 
spoznáte kúpeľné mesto detailnejšie a 
zároveň sa dozaista oboznámite aj s no-
vými lokalitami, z ktorých si do budúcna 
budete vedieť vybrať svoju obľúbenú. 
Môžete si vybrať hneď z niekoľkých dru-
hov prehliadok – či už bude zameraná na 
všeobecnú históriu mesta Piešťany, alebo 
špecificky, napríklad na históriu miestnej 
elektrárne či Domu umenia. Ak milujete 
prírodu, odporúčame veľmi zaujímavú a 
atraktívnu prezentáciu ornitológa.

Spoznajte mesto Piešťany 
a Kúpeľný ostrov

Počas Prehliadky mesta Piešťany 2022, 
ktorá je pre všetkých účastníkov zdarma, 
navštívite aj Kúpeľný ostrov a s lokalitou 
sa dôkladne zoznámite. Program je vhod-
ný tak pre individuálnych návštevníkov, 
ako aj pre organizované skupiny žiakov, 
študentov či dôchodcov, maximálne do 
počtu 45 ľudí. Zahŕňa v sebe prehliadku 
najdôležitejších historických a archi-
tektonických pamiatok s výkladom a 

rovnako tak profesionálneho miestneho 
sprievodcu, ochutnávku termálnej vody 
a pravých kúpeľných oplátok pri Napo-
leonskych kúpeľoch či rôzne rady a tipy 
od miestnych. Dozviete sa napríklad, čo 
robiť po prehliadke, kam možno zájsť ale-
bo čo by ste mali ešte vidieť. Prehliadka 
sa začína stretnutím pri Fontáne Príbeh 
prameňov v centre mesta a pokračuje 
Mestským parkom, Grand hotelom Ró-
nai/Liečebný dom Slovan/, Kursalonom 
Kúpeľnou dvoranou, Penziónom Zelený 
strom, Hotelom Nárožny, Kolonádovým 
mostom, Sochou Barlolámača, Sochou 
Ľudovíta Wintera, Hotelom Thermia 
Palace, Kúpeľnými domami Napoleon 
I.-III., Kúpeľným parkom, Kúpeľným do-
mom Pro Patria, termálnymi jazierkami, 
Kúpaliskom Eva a voliérami s pávmi.

Termíny prehliadok: piatok, 1. júla 
2022 o 16.30 h, piatok, 15. júla 2022 o 16.30 h.

Miesto stretnutia: Fontána Príbeh 
prameňov, Winterova ulica, Piešťany

Informácie a foto poskytla 
OOCR Rezort Piešťany

Objavujte nepoznané tajomstvá Piešťan

» ren

33
-0

03
6

33
-0

04
2

Predaj Vlasového Elixíru Medika Expert 
vo Vašej prevádzke:

0904 552 345
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/07/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

Zavolajte zadarmo
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku

66
-2
58

Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk, www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

Rekreačné 
poukazy v cene 

272 €/ osoba a pobyt.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

PENZIÓN ***
ORAVSKÁ HORÁREŇ
Mimoriadna
LAST minute DOVOLENKA

222 € 
1 nepracujúci dôchodca

iba za Cena zahŕňa: 
5 x plná penzia
5 x ubytovanie 
1 x  celodenný výlet

+ BONUSY 
a bezplatné 
služby!!!Voľné termíny:

1. 8. – 6. 8.
8. 8. – 13. 8.

22. 8. – 27. 8.
29.8. - 3.9.

5.9. - 10.9. a neskôr. 

na 6 dní/ 5 nocí 
so Štátnou účelovou dotáciou 

pre dôchodcov
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