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BURZA INFORMÁCIÍ SPOJENÁ S BURZOU PRÁCE
Koncom októbra sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Bánovciach
nad Bebravou už po štrnásty raz konala Burza informácií stredných
škôl. A rovnako, ako po iné roky, bola spojená s malou burzou práce.
Pod organizáciu sa podpísali Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Partizánske, mesto Bánovce nad Bebravou a Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Bánovciach nad Bebravou.

Predovšetkým stredné školy z
bánovského, partizánskeho,
trenčianskeho regiónu, ale aj z
okresov Topoľčany, Žarnovica a
Turčianske Teplice prišli ponúknuť
potenciálnym uchádzačom o
stredoškolské vzdelanie svoje
možnosti. Tradičnou je už aj
prezentácia Súkromnej umeleckej
š k o l y z H o d r u š e - H á m r o v.
Novinkou bola účasť Strednej
odbornej školy rybárskej z
Mošoviec. Niet totiž pochýb, že
jedným zo závažných problémov,
na ktorý upozorňuje vývoj na trhu
práce, je určitý nesúlad medzi
výberom vzdelania, potrebami
trhu práce a možnosťami
u p l a t n e n i a s a a b s o l v e n t o v.
Mimoriadne cenná na podujatí
bola skutočnosť, že pod jednou
strechou mali návštevníci možnosť
oboznámiť sa nielen so študijnými
odbormi štrnástich stredných škôl,

ale aj s ponukou pracovných
príležitostí šiestich
zamestnávateľských subjektov. V
ponuke škôl boli odbory ako
strojárstvo, odevníctvo,
obuvníctvo, poľnohospodárstvo,
potravinárstvo, stavebníctvo,
letecká doprava, obchod a služby,
zdravotníctvo, umelecké odbory a
mnohé ďalšie. Perspektívnym pre
mládež je aj vzdelávanie v odbore
rybárstvo, pretože táto oblasť je
výrazne podporovaná z
európskych fondov. Žiaci počas
štúdia majú možnosť nadobudnúť
vodičský preukaz a praxovať v
zahraničí. Absolventi školy
získavajú výučný list alebo
maturitné vysvedčenie v oblasti
chovu, lovenia, spracovávania a
distribúcie rýb. Na druhej strane
prezentácie zamestnávateľov
ukázali, aká je súčasná ponuka
voľných pracovných miest v

n
en

regióne. Pre organizátorov bola
viac ako poltisícovka návštevníkov
(295 žiakov základných škôl a 241
nezamestnaných občanov)
pekným ocenením ich úsilia. Veľkú
spokojnosť s organizáciou burzy
prejavil aj primátor mesta Marián
Chovanec. Stretnutie zároveň
poskytlo príležitosť zástupcom
vzdelávacích inštitúcií,
zamestnávateľov, reprezentantom
regionálnej štátnej a miestnej
verejnej správy pri okrúhlom stole

organizovanom riaditeľkou úradu
práce Slávkou Súlovskou otvorene
si pohovoriť o možnostiach
zbližovania cieľov tak, aby
výsledkom bolo viac absolventov
stredných škôl úspešných na trhu
práce. Zmyslom vzdelávania má
byť príprava na dlhodobé úspešné
uplatnenie sa na trhu práce, a nie
príprava na zaradenie do evidencie
nezamestnaných.
- ÚPSVaR Partizánske -
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SAMOSPRÁVY SI VYDÝCHLI

STRAŠIAK „DAŇOVÝ MIX“ JE NATERAZ ZAŽEHNANÝ
Mesto Bánovce nad Bebravou sa zapojilo do boja proti kresaniu
mestského rozpočtu, ku ktorému malo dôjsť už v budúcom roku. Z
dielne ministra financií Ivana Mikloša totiž vyšiel návrh o novom
financovaní samospráv prostredníctvom takzvaného daňového mixu.
Vyššie územné celky, mestá a obce mali zo štátu dostať menej
finančných prostriedkov na svoju prevádzku.
Netrvalo však dlho a na mimoriadnom sneme Združenia miest a obcí
Slovenska (ZMOS) starostovia a primátori vyjadrili svoj nesúhlas s
plánovanou reformou v oblasti financovania samospráv. Celé
Slovensko sa zapojilo do písania a posielania otvorených listov
ministrovi financií s vyjadrením, že nesúhlasia s daňovým mixom.
Výsledok sa dostavil takmer automaticky. Daňový mix minister stiahol.
Vďaka nátlaku na Mikloša zo strany ZMOS-u a médií zainteresované
strany našli kompromis. Samosprávy neprídu o 250, ale približne o 100
miliónov eur. Musí však ešte dôjsť k niektorým zmenám. Samosprávy by
napríklad už nemali platiť dane z predaja a prenájmu majetku, čím by si
mohli prilepšiť zhruba o 20 miliónov eur.
Daňový mix bol neprijateľným aj pre opozičnú stranu SMER-SD, no
prípadnú dohodu medzi ZMOS-om a Miklošom nemajú dôvod
nerešpektovať (www.hnonline.sk, 28. 11. 2011).
Minister financií videl v daňovom mixe spôsob, ako zabrániť
celoštátnemu krachu, s ktorým bojujú v Grécku. Podľa jeho vyjadrení by
predstavoval väčšiu stabilitu pre rozpočty samosprávy.
Čo je to daňový mix?
Podľa plánu po novom mal štát odvádzať obciam, mestám a územným
celkom podiel z mixu daní z príjmov, spotrebných daní a dane z pridanej
hodnoty. Naše mesto by tým v budúcom roku prišlo o milióny eur.
Doteraz bolo platné financovanie samospráv iba z podielu na dani z
príjmov fyzických osôb v pomere 70,3 % pre obce, 23,5 % pre vyššie
územné celky a 6,2 % zostáva príjmom štátneho rozpočtu.
- km -

MESTO ROZMIESTŇUJE KONTAJNERY NA SEPAROVANÝ ZBER STRETNUTIE SENIOROV BÁNOVSKÉHO OKRESU
Za účelom rozšírenia a
zefektívnenia separovaného
zberu v našom meste, bolo na
území mesta rozmiestnených a
doplnených 22 ks 1100 l

priebežne podľa potreby na
jednotlivé smetné stanovištia
(na Ul. Gorazdova, Cyrila a
Metoda, Hronského, Husitská,
A. Dubčeka, Rastislavova,
Mojmírova, Družstevná, D.
Ozorovce). Finančné
prostriedky použité na nákup
týchto nádob boli čerpané z
prostriedkov Recyklačného
fondu, v celkovej sume 4 470 €.
Jedná sa o nenávratný finančný
príspevok za vyseparované
komodity v našom meste za rok
2010. Mesto plánuje v budúcom
roku nákup a doplnenie cca 40
ks spomínaných plastových
nádob. Okrem toho mesto v
novembri r. 2011 opakovane
podáva projekt s názvom
„Intenzifikácia separovaného
zberu v Bánovciach nad
Bebravou“, ktorého cieľom je

zlepšenie a zefektívnenie
kvality separácie jednotlivých
zložiek tuhých komunálnych
odpadov v meste. Projekt
taktiež zahŕňa nákup 200 ks
zberových 1100 l plastových
nádob na separovaný zber,
ktoré by v prípade úspešnosti
projektu pomohli zlepšiť
kvalitu a rozšíriť možnosti
separácie v Bánovciach.
Mesto Bánovce nad Bebravou
zároveň týmto vyzýva občanov
mesta, aby v prípade separácie
plastových PET fliaš, čo
najviac zmenšili ich objem
pred vhodením do zbernej
nádoby, za účelom jej
efektívneho využitia a
naplnenia.
- Ing. Peter Baláž
vedúci oddelenia životného
prostredia -

VEĽTRH, ALEBO AKO SI VYBRAŤ

som sa síce trochu stratená a
zmätená, ale keď tento pocit
opadol, mala som veľa letákov,
veľa informácií, ešte viac
možností a bola som o krok
bližšie k správnemu
rozhodnutiu. Teraz treba už len
správne vypísať prihlášku.
- Soňa Klimčová -

Študenti posledného ročníka
akéhokoľvek gymnázia majú
ť a ž k é h l a v y. O d u č e n i a
samozrejme, ale aj od toho
množstva univerzít a vysokých
škôl, ktoré majú na výber.
Jedna lepšia než druhá. Česká?
Slovenská? Zahraničná?
Niektorí z nás v tom majú jasno
už od prímy, iní si cestu vybrali v
priebehu rokov strávených na
gympli a sú aj takí ako ja, čo ešte
stále nevedia. Ale bez ohľadu na
to, do ktorej z týchto skupín
patríme, dozvedieť sa viac o
vysokých školách nám nemôže
byť na škodu. Preto sme sa, ako
to každý rok štvrtáci z nášho
gymnázia robia, vybrali na
Veľtrh vysokých škôl, ktorý sa
konal v Bratislave. Tento rok 10
934 študentov obzeralo a
vypočúvalo personálne
zastúpenie 256 inštitúcií z 11
krajín. Z toho 79 študentov
bolo z Gymnázia Janka
Jesenského. Do NTC sme prišli
v zdraví skoro ráno, vďaka tomu
sme sa vyhli tlačenici pri
dverách aj medzi stánkami.

farebne odlíšených plastových
nádob (9 ks modrých nádob na
papier a 13 ks žltých nádob na
sklo a plasty). Nádoby boli
doplnené a umiestnené v meste

A keď sme už boli dnu, rozbehli
sme sa do úzkych uličiek, každý
hľadať tú školu, ktorú chce päť
rokov nazývať svojou Alma
mater. A bolo ich tam dosť. Cez
technické, chemické a
matematické odbory až po
dejiny, genderové štúdiá a
múzické umenia. Pod každým
názvom školy dvaja alebo
viacerí, viac či menej ochotní
zástupcovia vysokoškolského
vzdelávania. Buď nás hneď
“odkázali” na materiály a
internetovú stránku, alebo nám
plynule odpovedali na položené
otázky. Niektorí nám povedali
aj to, čo sme nechceli vedieť. Aj
ich prístup možno ovplyvnil
náš názor na konkrétnu školu.
Ale keď chce niekto od
pätnástich na Komenského,
tak tam pôjde, aj keby čo bolo. A
takých je asi viacero, lebo pred
stánkom Komenského
univerzity bolo viac ľudí ako na
Václaváku počas Nežnej.
Vstávať tak skoro kvôli Veľtrhu
vysokých škôl stálo za to. Od
spolužiakov som počula tiež

pozitívne ohlasy, že vyzvedeli
všetko, čo chceli a že si vybrali
dobre. Ja osobne som sa vďaka
nemu dozvedela o takých
školách, o existencii ktorých
som ani netušila, a našla
zaujímavé nové odbory. Cítila

Keď sa pominú letné dni a
prichádza chladnejší október,
len ticho hľadíme okolo seba,
čo sa to v prírode deje. Jeseň je
čas padajúceho lístia,
zubatého slniečka, sychravého
i krásneho počasia, no i čas
spomienok. Jeseň, to je aj
mesiac október, kedy sa
seniori bánovského okresu
stretávajú na spoločnom
okresnom stretnutí pod
názvom SAMI SEBE. Štvrté
spoločné stretnutie seniorov
sa uskutočnilo v obci Dežerice,
kde miestna ZO JDS zároveň
oslávila aj 10. výročie svojho
založenia. Stretnutia sa
zúčastnili členovia ZO JDS
Timoradza, Krásna Ves,
Podlužany, Bánovce nad
Bebravou, Dvorec, Malé
Chlievany, Ruskovce, Horné
Ozorovce a milí hostia
primátor mesta Bánovce n. B.,
starostovia obcí Podlužany a
Timoradza, starosta a členovia
obecného zastupiteľstva

Dežerice. Súčasťou stretnutia
bol bohatý kultúrny program,
v ktorom vystúpili deti z
miestnej materskej školy,
seniori z Timoradze,
Po d l u ž i a n , K r á s n e j Vs i ,
Bánoviec n. B. a Dvorca. K
dobrej nálade prispela
miestna hudobná skupina
DHC, krásne vyzdobené stoly,
výborný guláš a bohatá
tombola, o ktorú bol medzi
seniormi veľký záujem.
Spokojnosť bolo vidieť a cítiť
na tvárach všetkých
prítomných a príjemné
jesenné sobotné popoludnie sa
pri piesňach a tanci predĺžilo
až do večera. Tohoročné
spoločné stretnutie seniorov
bánovského okresu
sponzorsky podporili Obecný
úrad Dežerice, miestni
podnikatelia, Mestský úrad
Bánovce nad Bebravou a
priatelia zo strany SMER SD.
Všetkým patrí naše veľké
ĎAKUJEME. - J. Sokolíková -

STRETLI SA NAJLEPŠÍ KARDIOLÓGOVIA

V Nemocnici Bánovce n. B. sa stretla špička slovenskej
kardiológie v rámci odborného seminára v spolupráci s
Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH)
a s podporou vzdelávacieho grantu. Do Bánoviec nad
Bebravou pricestovali viacerí poprední slovenskí
kardiológovia, aby so svojimi kolegami prediskutovali
pokroky v liečbe srdcových a cievnych ochorení. Tento
seminár vytvoril priestor na vypočutie si prednášok
odborníkov z Nemocnice Bánovce, NÚSCH Bratislava,
Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave.
„V našej nemocnici venujeme zvýšenú pozornosť
neustálemu vzdelávaniu lekárov. Kolegovia z Nemocnice
Bánovce, ale aj iných zariadení, využili ojedinelú možnosť
získať najnovšie odborné poznatky z odboru, čo napomôže k
neustálemu skvalitňovaniu starostlivosti o pacienta a
záchrane životov,“ povedal Ivan Mokrý, riaditeľ Nemocnice
Bánovce. K zorganizovaniu podujatia významne prispel
primár Oddelenia vnútorného lekárstva Nemocnice
Bánovce Alexander Klabník.
-im-

MESIAC ÚCTY

Občiansky výbor v Malých Chlievanoch usporiadal pri príležitosti
„Mesiaca úcty k starším“ pre svojich seniórov slávnostné
posedenie. Stretnutie otvorila peknou básňou Saška Masaryková a
Marta Domaníková predniesla báseň aj zo svojej tvorby. Výbor
pripravil pohostenie za sprievodu príjemnej hudby a tohtoročných
jubilantov odmenili darčekom, ktorý ich určite potešil. Na
slávnostné posedenie prijala pozvanie aj zástupkyňa primátora
mesta Ing. Mária Hajšová, PhD., ktorá prítomných pozdravila a
oboznámila ich o priebehu odovzdávania potravinovej pomoci v
našom meste. Zúčastnení strávili v družnom rozhovore a
príjemnom prostredí pekné chvíle.
- ľz-

AKO PREDCHÁDZAŤ CHRÍPKE

Chrípka je choroba, ktorá sa
objavuje hlavne v jeseni,
prípadne na jar. Každý z vás už
celkom iste zažil ten pocit ráno
po prebudení, keď sa vám zdalo,
že po vás prešiel parný valec a
neboli ste schopný vstať z
postele. Prenáša sa z človeka na
človeka kvapôčkovou nákazou,
teda kašľom či kýchnutím,
počas inkubačnej doby, ktorá
trvá 12 - 72 hodín. Chrípkové
ochorenie vás teda "prepadne"
rýchlo a prejaví sa vysokými
teplotami. Mnohokrát sa
dostaví zimnica, bolesti hlavy,
svalov či kĺbov. O pár hodín vás
začne trápiť suchý kašeľ, človek
má prekrvené ubolené oči a
pridružiť sa môže i zápal nosnej
sliznice. Občas sa objavia i
poruchy tráviaceho traktu. Ak
sa začnete včas liečiť, od 3 -5 dní
by mala choroba ustúpiť. Telo
potrebuje dostatok tekutín.
Tekutiny sú jednou z hlavných
zásad prevencie. Najlepšie je piť
čistú vodu, prípadne ovocné
šťavy zriedené vodou a aj zelené
či ovocné čaje, kávoviny.
Dôležité sú vitamíny. Počas
chrípkovej epidémie zvýšte

NOVÉ PRAVIDLÁ
CESTNEJ PREMÁVKY
Začiatkom novembra
vstúpila do platnosti
novela zákona o cestnej
premávke, ktorá sa
rozšírila o niektoré nové
pravidlá. Jednou z
noviniek je aj trestný čin
pri šoférovaní s jedným
promile alkoholu. Viac
nájdete na www.minv.sk.

prísun vitamínu C. Jedzte
zeleninu i ovocie, nájdete ho v
citrusoch, červenej paprike i
zemiakoch a nezabudnite aj na
vitamín E, ktorý je obsiahnutý v
orechoch, maku, strukovinách
a mlieku. Obchádzajte miesta,
kde hrozí väčšia koncentrácia
ľudí. Fajčiari sú náchylnejší,
vysušená nosná sliznica fajčiara
je priam ukážkovým prostredím
pre to, aby sa v ňom uchytil
chrípkový vírus. Rovnakému
riziku sú vystavení i pasívni
fajčiari. Dodržujte hygienu, čo
znamená pravidelné umývanie
rúk. Počas dňa sa dotýkame
rôznych predmetov, na ktorých
dokáže chrípkový vírus prežiť
až 48 hodín. Tým, že sa pri
dotyku dostane na vaše ruky, je
len malá cesta ku tvári a nosu,
kde sa veľmi rád usadí. Ak sa
nevyhnete rizikovému
prostrediu a dotýkaniu sa
rôznych predmetov, napríklad
kľučky na dverách či WC na
pracovisku alebo v kaviarni na
dôležitom stretnutí, umývajte si

ruky viackrát denne mydlom
pod teplou vodou aspoň 20
sekúnd. Dôležité je vetranie.
Kvapôčkovým infekciám sa
vôbec nepáči chlad. Pravidelne
vetrajte v práci i doma.
Výbornou prevenciou pred
ochorením je cesnak, ktorý ničí
bacily. Pôsobí protizápalovo,
likviduje plesne, kvasinky i
baktérie, pomáha liečiť aj vírusy,
ktoré spôsobujú chrípku a
nachladnutie. Pomôžu vám aj
probiotické baktérie obsiahnuté
v zakysaných mliečnych
výrobkoch či kyslej kapuste,
ktorá je bohatá i na spomínaný
vitamín C. Ak je vaša črevná
mikroflóra vyvážená, imunitný
systém je schopný brániť sa
proti infekciám. Ďalšou z
možností je i očkovanie proti
chrípke, ktoré sa realizuje v
jeseni a malo by sa na ďalší rok
opakovať. Starajte sa o svoj
organizmus tak, aby ste v
období chrípkovej epidémie
tejto nákaze nepodľahli.
-r-

POZVÁNKA
Mestské kultúrne stredisko
vás srdečne pozýva na
výstavu Alexander Dubček
- svetový politik z nášho
kraja, ktorá sa uskutoční v
dňoch 7. 11. až 14. 11.
2011 v priestoroch MsKS
na sídlisku Sever. Súčasťou
výstavy bude aj beseda o
knihe Zastavte Dubčeka! s
jej autorom Jozefom
Banášom 14. 11. 2011 o
18.00 h.
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