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Pohľad na tieto fotografi e (ne)po-
trebuje komentár. Možno by sme 
mohli pripomenúť, že hlavnú cestu 
cez Hlohovec lemujú až tri kruho-
vé objazdy. Pri vstupe do Hlohov-
ca pred a za mostom a tiež pri Kau-
fl ande v smere na Nitru. Všetkým 
chýba prírodný dizajn, teda zeleň, 
o  kvetinových záhonoch nehovo-
riac. Namiesto nich zdobí objazdy 
aj dvojmetrová zelina zmixovaná 
s ďatelinou, burinou... Poviete si 
maličkosť, nepodstatný detail, veď 
nejde o život. Ale práve maličkos-
ti, a nie fi nančne nákladné, dotvá-

Zostať či prestúpiť?

Blíži sa záver mesiaca september, 
a teda aj fi nálny termín možnos-
ti prestúpiť do inej zdravotnej 
poisťovne. Miroslav Bobák z 
poisťovacej spoločnosti BRASCO 
svojim klientom odporúča Union 
zdravotnú poisťovňu. Prečo?

Ten, kto situáciu sledoval v mi-
nulosti, postrehol, že z viacerých 
poisťovní nám zostali tri, čím sa 
pre nás výber podstatne „zjed-
nodušil“. Zažil som nepríjemnú 
skúsenosť z minulosti, keď ma 
v jednej nemocnici odmietli len 
preto, že moja vtedajšia zdravotná 
poisťovňa nemocnici neplatila! Ja 
som si však svoj povinný odvod 
platil. Jeden z hlavných dôvo-
dov, prečo si vybrať Union, je 
fakt, že ide o poisťovňu, ktorej 
majiteľ - skupina EUREKO je 
poskytovateľom zdravotnej sta-
rostlivosti už dlhšiu dobu a to v 
rámci viacerých krajín Európy, 
nie iba na Slovensku. Opíšem to 
dvomi slovami - vybral som si 
solventnosť a skúsenosť. Táto 
poisťovňa je známa svojou ná-
klonnosťou k prevencii  (www.
zdravsieslovensko.sk), ktorú aj 
maximálne podporuje svojimi 
programami. Idú na to rozumne, 
veď prevenciou sa môže predísť 
rôznym závažným zdravotným 
problémom. V neposlednom rade 
vieme našim klientom poskytnúť 
vyššie zľavy na produkty Uni-
on poisťovne, napríklad povinné 
zmluvné poistenie, havarijné pois-
tenie a pod. Prestup do poisťovne 
je možný do konca septembra, 
pričom jej poistencom sa klient 
stáva až od 1.1.2012. 

PORADŇA

Keď to isté, nie je to isté...
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rajú veľké veci. Trebárs aj celkový 
imidž mesta. A preto komentár 
nepotrebuje fotografi a vľavo: je z 
talianskeho vidieka, kde si objazd 

skrášlili až tak, že sa dostal do slo-
venských novín. Ako príklad, že to 
isté nemusí byť vždy to isté...                                                    
                                                 (aha)

Prvé dni v škôlke – ako ich zvládnuť?
Nový školský rok je realitou, prvé 

dotyky detí s materskou či základnou 
školou sú minulosťou. Aké boli? Pod 
drobnohľad sme si zobrali tentoraz 
najmenších – škôlkarov. Stovky 
drobcov ovešaných batôžtekmi 
kráčali v sprievode rodičov prvý 
septembrový pondelok do mater-
ských škôl. Niektorí smelo, iným 
sa nožičky odlepovali od zeme 
veľmi ťažko. Veď do škôlky šli 
po prvý raz. 

Ľahké to nemali ani rodičia, najmä 
detí, ktoré odlúčenie znášajú veľmi 
ťažko. Niektoré deti sa v novom pros-
tredí adaptovali rýchlo, no boli aj 
také, čo svojich rodičov „potrápili“. 
Aj plač bol sprievodným znakom 
prvých septembrových dní. Čo robiť 

v takýchto chvíľach, ako zvládnuť 
prvé dni v škôlke? Ako sa zachovať, 
ak dieťa veľmi plače - nechať ho v 
škôlke aj v čase popoludňajšieho 
spánku, vziať ho domov? To boli 
otázky pre riaditeľku Krajského Centra 
pedagogicko-psychologickej poradne 
v Trnave Ivici Kuracinovej: „Prvé dni 
v materskej škole sú náročné tak pre 
dieťa ako aj pre jeho rodičov. Dieťa 
okrem svojho bezpečného prostredia, 
v ktorom doteraz žilo a vytváralo si 
svoje vzťahy, spoznáva niečo nové a 
reaguje na to sebe vlastným  spôsobom. 
Slzy v očiach detí a rodičov nie sú 
ničím zvláštnym a výnimočným.“ Čo 
robiť, aby ich bolo čo najmenej? 
„Dôležité je uvedomiť si, že pre naše 
dieťa je prostredie materskej školy 

síce nové, ale z hľadiska vývinu jeho 
osobnosti prirodzené a proces so-
cializácie nevyhnutný.  Aby dieťa 
zvládlo novú situáciu čo najlepšie, je 
vhodné absolvovanie adaptačného 
pobytu v materskej škole pred vstupom 
do nej. Plač dieťaťa pri vstupe do 
materskej školy je bežným javom. 
Dieťaťu  treba povedať a ubezpečiť 
ho, že po práci pre neho prídete, je 
dôležité, aby vedelo, že do materskej 
školy nechodí za trest, ale preto, aby 
sa niečo nové naučilo, malo nových 
kamarátov, nové hračky.“ Našli sa aj 
také mamy, ktoré si poplakali priamo 
v šatni, keď museli dieťa od seba 
doslova odtrhnúť. „Vyrovnanosť a  
spokojnosť  rodiča umožní dieťaťu 
lepšie zvládnuť situáciu. Každé 

dieťa je jedinečné a adaptácia u 
každého potrebuje určitý čas. Vo 
všeobecnosti a za bežných okolností 
sa deti prispôsobujú pomerne rýchlo. 
Pomocnú ruku im okrem vás podajú 
aj  pani učiteľky, ktoré majú bohaté 
skúsenosti, disponujú primeranými 
sociálnymi zručnosťami. V prípade, 
že plač dieťaťa neutícha ani po me-
siaci pravidelnej dochádzky do ma-
terskej školy, môže sa rodič obrátiť 
na odborníka, napríklad detského 
psychológa.“ 

Nuž, milé mamičky, dúfame, že vás 
tieto slová upokojili. Ak nie, je tu 
ešte jeden odkaz pre rodičov: „Buďte 
trpezliví a dôverujte schopnostiam 
svojich detí!“

                                               (aha)

Odsúdení sa vzdelávajú
Stredná odborná škola technická 

v Hlohovci má v novom školskom 
roku o jednu triedu naviac – a to 
v Ústave na výkon trestu odňatia 
slobody v Leopoldove. Záujem o 
štúdium v odbore mechanik – opravár 
strojov a zariadení prejavilo až 24 
odsúdených, pričom do školy ich 
nastúpilo len šestnásť. Po troch 
rokoch výučby môžu učni získať 
výučný list.

Do učebného procesu mohli byť za-

radení len tí, ktorí preukázali ukončené 
základné vzdelanie potvrdením. Za 
študentmi budú do väznice dochádzať 
učitelia, ktorých počas vyučovania 
„postrážia“ príslušníci Zboru väzenskej 
a justičnej stráže. Vyučovanie bude 
prebiehať popoludní trikrát týždenne. 
Ide o externú formu výučby. Prednosť 
získať výučný list dostanú väzni, ktorí 
si odpykávajú vyšší výkon trestu, aby 
mohli školu absolvovať. Vzdelávanie 
fi nancuje ministerstvo školstva. 

Približne pred desiatimi rokmi sa 
vo väznici tiež vyučovalo, avšak tro-
chu inou formou. „Učili sme v rámci 
služby mestu Leopoldov. K otvoreniu 
ročníka v tomto roku došlo po vzá-
jomnej dohode s väznicou,“ hovorí 
riaditeľka Oľga Kropelová, ktorej sa 
do uší dostali len dobré ohlasy. „Zatiaľ 
jedna trieda postačuje,“ dodáva na 
záver riaditeľka. Ak by však bol záujem 
o štúdium aj budúci rok, nevylučuje 
otvorenie ďalšieho ročníka.       (kj)

Deň blbec
Dopravná nehoda na moste v Hlo-

hovci znamená hotovú katastrofu. 
Plynulosť premávky je v meste už 
aj tak na bode mrazu, no keď sa k 
tomu pripíše odstavenie premávky, 
Hlohovcom neprejdete. Podobná 
situácia nastala v utorok 30. au-
gusta, keď došlo k nehode dvoch 
áut a cyklistky. Na miesto hneď 
prišli hasiči, dve sanitky a polícia. 

Na ceste pred mestským kruhovým 
objazdom sa nachádzali dva auto-
mobily Škoda Fabia a Seat Cordoba. 
„Veliteľ zásahu nariadil zaistiť 
motorové vozidlo Škoda Fabia 
proti ďalšiemu pohybu, pretože sa 
nachádzalo prevrátené na ľavom 
boku,“ informuje hovorca KR 
HaZZ v Trnave Ivan Peťko. Vo 
Fabii sedela vodička, ktorá bola pri 
vedomí len s menšími odreninami. 
Rýchla záchranná služba ošetrovala 
poranenia hlavy cyklistky. Vodička 
Seatu zranenia neutrpela. 

Kvôli nehode sa mestom vytvárali 
dlhé kolóny. Kým polícia uvoľnila 
cestu, vodiči vystáli v rade áut približne 
hodinu.                                            (red)

Toľko nešťastia naraz...
Nie je bežné, aby sa v jeden deň 

nahromadilo niekoľko nešťastných 
udalostí naraz. V nedeľu 11.9.2011 
sa udiali hneď tri. Nestačili sme si 
poutierať čerstvé slzy zo straty 
fenomenálneho hokejistu a skvelého 
človeka a už sa nám do očí tisli ďalšie. 
Nie síce čerstvé, ale spomienkové. 

Jedenásty september, deň, keď pred 
desiatimi rokmi zostala najsilnejšia 
veľmoc vydesená a na kolenách. Mu-
sela čeliť terorizmu. Hádam neexistuje 
človek, ktorý by si nezaspomínal a 
nepremietol v hlave obrazy v podobe 
štyroch leteckých nešťastí, pri ktorých 
prišlo o život približne tritisíc ľudí. 
Napriek tomu, že udalosť je stará desať 
rokov, nenechala nikoho chladným. 

Skazu, ktorá sa dotkla celého sveta 
a pripravila o život nevinných ľudí 
si presne v deň výročia pripomenuli 
všetky médiá, slovenské nevynímajúc.

O tom, že nešťastie nechodí po horách, 
ale po ľuďoch, svedčí aj tragická do-
pravná nehoda, ktorá sa stala pred 
jedenástou hodinou  11. septembra pri 
obci Merašice. O život prišli manželia 

z Topoľčian. Vodič Peugeotu 406 
smeroval k Hlohovcu. Neprispôsobil 
jazdu svojim schopnostiam a s vozid-
lom narazil do stromu. Náraz bol taký 
silný, že vodičovi aj spolujazdkyni 
spôsobil zranenia, ktorým na mieste 
podľahli. Akoby zázrakom nehodu 
prežila ich 22-ročná spolujazdkyňa A. 
K. z Topoľčian, ktorá v čase nehody 
sedela na zadnom sedadle. Keďže jej 
zranenia boli vážne, na pomoc bol 
privolaný vrtuľník. Pri prudkom náraze 
do stromu z auta vymrštilo detskú 
autosedačku, v ktorej sa v čase nehody 
našťastie nenachádzalo žiadne dieťa. 
Aj takáto bola nedeľa – 11.9.2011, 
smutná a plná sĺz.

                                               (red)
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