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O lakomstve ako „hriechu“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ozaj, viete, že sedem hlavných hrie-
chov neurčuje viera či náboženstvo, ale 
naše myslenie? Pôvodne v tomto zmys-
le totiž hlavný hriech znamenal hriech, 
pochádzajúci z hlavy.

Dnes by sme povedali povahová 
črta. Morálny poklesok. Napríklad. La-
komstvo je totiž neochota podeliť sa o 
niečo, čoho má človek zvyčajne značný 
prebytok či dostatok. Znamená lipnutie 
na hmotných i nehmotných statkoch. 
Bujnosť, prepych, nenásytnosť, hrabi-
vosť, osobný zisk, ale aj krádeže a úplat-
kárstvo. Vyznačuje sa túžbou získavať 
čo najväčší majetok a realizovaním tejto 
túžby. Opakom lakomstva je štedrosť. 
Dar „požehnania“. Schopnosť podeliť sa.

Mimochodom, v kresťanstve – ak nie-
kto pozná evanjeliá, tak potom stále platí 
– aj evanjelium podľa Lukáša (LK 12,15), 
ktoré znie - „I riekol im: Dajte si pozor a 
varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo 
život človeka nezáleží v rozhojňovaní 
majetku.“

Chamtivosť je forma modloslužob-
níctva. Chamtivosť (alebo lakomosť, 
zgrloštvo), dnes, hádam ako nikdy pred-
tým sa stala nekontrolovanou túžbou  
po zvýšení alebo získavaní či využívaní 
materiálneho zisku, výhod (či už ide o 

jedlo, peniaze, pôdu alebo iné), alebo 
spoločenských hodnôt – napríklad po-
stavenia v spoločnosti alebo nadmernej 
moci. Dokonca neobmedzenej moci. A 
nikým z jej titulu neobmedziteľnej. Ne-
pripomína vám to niečo? Nejakú situá-
ciu? Niekoho? Nejakého „politika“?

Poznám pomerne dosť ľudí, ktorí sa 
teraz, pár dní pred Veľkou nocou, za-
mýšľajú nad tým, ako komusi pomôcť. 
Nezaujíma ich v prvom rade ich vlastná 
plná chladnička, ale to, či si niekto bude 
mať z čoho na sviatky navariť. A až po-
tom myslia na nákup pre seba. Poznám 
viacerých, našťastie a snažím sa od nich 
tomuto učiť.

Sviatky sú aj o pokoji. A ako môže 
nastať pokoj v našich dušiach, ak sme sa 
aspoň nepokúsili podať pomocnú ruku, 
byť oporou v ťažkých časoch?

Akoby moja stará mama povedala: 
„Šak by mi to údené ani dolu 
gágorom neprešlo“... A pri-
pravila „hokerlík“ pre žob-
ravého huslistu, na ktorom 
si vždy pochutnal na jej svia-
točnej rezancovej polievke.

Pekný „Veľký“ 
týždeň, milí čitate-
lia!
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tel. 0944 877 966
(odvoz zabezpečený)

STAVEBNÁ FIRMA
p o n ú k a :

POZOR - ZMENA
Uzávierka nasledujúceho vydania

novín Trenčiansko-Dubnicko-Ilavsko
bude už v utorok 30.3.2021 
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
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SE    34.570 Senicko+Skalicko
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TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
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PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
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PONÚKAME PÍLENIE problémových
stromov za použitia horolezeckej

techniky. Tel. 0915 858 141
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0950 252 1900950 252 190
www.krtkovanie-profi.skwww.krtkovanie-profi.sk

(kanalizácií, pisoárov, záchodov, drezov, vaní, odkvapov)  
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Životné prostredie sa za uplynulý rok 
dostalo medzi priority Slovenska. Mi-
nisterstvo životného prostredia SR 
počas neho odštartovalo reformné 
zmeny, ktoré majú zmierniť klima-
tickú krízu, chrániť prírodu a zdravie 
obyvateľov krajiny. 

O odpočte envirorezortu informoval 
minister Ján Budaj) spolu so štátnymi 
tajomníkmi Jurajom Smatanom a Mi-
chalom Kičom.

Slovensko podľa šéfa envirorezortu 
potrebuje moment obratu, aby sa na 
životné prostredie pozeralo s obdivom, 
a to nielen vo veľkomestách, ale aj na 
vidieku, a aby ho ľudia považovali za 
najkrajší kút. „Za takýto svet ho však 
ťažko považovať, keď máte za hum-
nami envirozáťaž, vedľajšia fabrika 
páchne a dymí a na hlavu padajú sa-
dze a škodlivé látky. Kraj, v ktorom je 
schemizované poľnohospodárstvo, sú 
rozryté všetky krásne zákutia a miznú 
včely a užitočný hmyz,“ poznamenal 
Budaj.

Cieľom ministerstva bolo preto 
zastaviť dlhoročný úpadok ochrany 
slovenskej prírody, biodiverzity a ohro-
zovania zdravia. To, že štát bol v tejto 
oblasti slabý, dokazujú podľa ministra 
varovania a pokuty zo strany Európskej 
únie (EÚ), ale tiež laxnosť predchádza-
júcich vlád. Pripomenul, že Slovensko 

čelí napríklad žalobe za nedostatočnú 
ochranu ovzdušia či slabú ochranu le-
sov a chránených biotopov.

Reforma ochrany prírody, ambi-
cióznejšie klimatické ciele, záchrana 
a stabilizácia odpadového hospodár-
stva, transparentnosť v zálohovaní PET 
fliaš, boj s envirokriminalitou, revitali-
zácia riek či ochrana pred genetickým 
inžinierstvom. To je len časť z najdô-
ležitejších zmien, s ktorými minister-
stvo začalo. Patrí medzi ne napríklad 
aj legislatíva na zastavenie spaľovania 
zahraničného rádioaktívneho odpa-
du, odtajnenie informácií o toxických 
skládkach, dostupnejšie informácie o 
ovzduší, ako aj podpora občianskych 
iniciatív za ochranu prírody a enviro-
výchova.

Životné prostredie sa za uplynulý 
rok dostalo medzi priority

» red

28. marca 1979 
Roztavenie druhého jadrového reaktora 
jadrovej elektrárne Three Mile Island

Výročia a udalosti
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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60948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
Dovezieme až do vášho kurníka!
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Predávame 17 - 20 týždňové mládky 
Dominant hnedý, pásikavý, čierny, sasexový, 

biely, green a dark shell... 
V ponuke máme aj kŕmne zmesi 

od belgického výrobcu Versele Laga.
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 26 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

Najčítane
jšie

regionáln
e

noviny

VIZITKY
0905 915 036, 0907 673 926
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POMÁHAMEPartička štyroch obyčajných ľudí sa 
rozhodla, že zmení krajinu k  lepšie-
mu. Bolo to nepredstaviteľné, ale po-
stupne získavali podporu a pridávali 
sa k  nim rôzni ľudia. Bojovali proti 
skorumpovanej vláde a nakoniec zví-
ťazili. Dostali šancu vybudovať lepšiu 
krajinu. Boli naučení pracovať opo-
zične, anarchisticky a partizánsky. 

Šéf bol deštruktor a rozbíjač. Partič-
ka tak dokázala rozbiť starý systém, ale 
nevedela vytvoriť nový. Nemali skúse-
nosti ani znalosti.  Odborníkov, ktorí im 
ponúkali pomoc ignorovali. Sláva rýchlo 
stúpala do hlavy a prišlo opojenie mocou. 
Svojich kritikov strašili tým, že ak padnú, 
tak sa vráti mafia. Nepochopili, že mafia 
sa vrátiť nemôže, pretože vôbec neodišla. 
Funguje ďalej priamo pod nimi na úra-
doch. Namiesto toho, aby opravovali kra-
jinu a vytláčali z nej mafiu, paralyzovali 
ich konflikty a osobné spory medzi par-
tičkou a jej spojencami. Počas roka vlády 
partičky sa zvýšil vplyv starých mafiá-
nov v poľnohospodárstve a v ďalších ob-
lastiach. Zločinci si prezliekli kabáty a na 
vysoké pozície sa dostali noví darebáci 
s právnickými titulmi.

Partička sa nakoniec zomkla okolo 
svojho šéfa a vystrašene kričala: „My si 

ho nedáme.“ Áno, boli mu vďační za ví-
ťazstvo. Bez neho by sa nikto z nich na 
vysoké pozície nedostal. Lenže na také 
pozície sú potrebné aj schopnosti. Pokri-
ky a rečnenie nestačia. Treba vedieť de-
finovať, komunikovať a realizovať vízie 
a stratégie zmeny, riadiť veľké projekty, 
prepájať ľudí a  budovať siete odborní-
kov, rozumieť mnohým technickým 
a  organizačným detailom, mať schop-
nosti lídrov a manažérov. Partička, ktorá 
fungovala na neriadených stretnutiach, 
komunikovala chaotickými smskami 
a emailami a virálnymi kampaňami na 
sociálnych sieťach, tento spôsob práce 
nepoznala. Nemali ani elementárne od-
borné znalosti a väčšinou ani nevedeli, 
čo nevedia.

Keď partička nastúpila, jeden ma-
fián pokojne poznamenal: „Bude to len 
krátka a  bezvýznam-
ná epizóda v  našich 
dejinách.“ Mal, žiaľ, 
pravdu. Mafia bola 
silnejšia ako partička 
a dobré úmysly sluš-
ných ľudí nestačili. 
Nebola to roz-
právka s dob-
rým koncom.

Partička

» Ján Košturiak

29. marca 2004 
rozšírenie NATO o Bulharsko, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Rumunsko, 
Slovensko a Slovinsko

Výročia a udalosti

OD FIX
DUBNICA  NAD VÁHOM 

0917 027 571
 optikadroptik   dr.optik_sk 

Objednanie online  

na meranie zraku 

ZADARMO na 

WWW.DROPTIC.SK

DIOPTRICKÉ 69 EUR

POLARIZOVANÉ OD 45 EUR

DO AUTA I NA PRECHÁDZKU
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Prihlasovanie sa na očkovanie proti 
ochoreniu Covid-19 sa v uplynulých 
dňoch zmenilo. Štát spustil Čaká-
reň. Registrácia na očkovanie pre-
bieha už aj telefonicky.

Zaregistrovať sa na očkovanie proti 
ochoreniu Covid-19 môžete na stránke 
vakcinacia.nczisk.sk/registracia.

Registrácia na očkovanie už prebie-
ha aj telefonicky a to na čísle 0800 174 
174. Ministerstvo zdravotníctva navýšiť 
počet operátorov. 

Termíny budú priraďované podľa 
veku. To znamená, že o pridelení termí-
nu na očkovanie nerozhoduje čas vašej 
registrácie.

V procese registrácie si budete 
vedieť vybrať vami preferované očko-
vacie miesta, teda obec, či mesto, kde 
môžete za očkovaním cestovať.

Aktuálne sú k dispozícii nasle-
dovné vakcíny:
• pre obyvateľov nad 70 rokov je určené 
očkovanie vakcínou od spoločností Pfi-
zer a Moderna,
• pre obyvateľov od 60 do 69 rokov je 
určené očkovanie vakcínou od spoloč-
nosti AstraZeneca.

Po zaradení do čakárne budete o 
pridelenom termíne očkovania infor-
movaní SMS a e-mailom najneskôr dva 

dni vopred. Budete tak mať dosť času sa 
pripraviť. 

Svoje údaje máte možnosť zmeniť v 
záverečnej rekapitulácii, prípadne ich 
môžete zmeniť aj po už odoslanej regis-
trácii do čakárne alebo môžete registrá-
ciu v čakárni zrušiť.

Po registrácii vám pridelia PIN kód, 
teda identifikačný údaj, ktorý obdržíte 
aj na uvedené kontaktné údaje zada-
né počas registrácie. PIN kód slúži na 
všetky zmeny, ktoré môžete realizovať, 
starostlivo si ho preto uschovajte.

Pred vyplnením registračného 
formuláru si pripravte:
• meno a priezvisko prihlasovanej oso-
by, 
• rodné číslo bez lomky, BIČ alebo iný 
identifikačný údaj, 
• názov poisťovne, 
• kontaktné údaje: číslo mobilného te-
lefónu a e-mailová adresa, 
• zadajte mobilné telefónne číslo a 
e-mail, prostredníctvom ktorého s 
Vami budú komunikovať ohľadne 
potvrdení a termínov. Môžete zadať 
aj číslo a e-mail blízkej osoby, ktorej 
dôverujete. 
• adresa bydliska: ulica, popisné číslo, 
PSČ a obec/mesto. 

Informácie k novému prihlasovaniu 
sa na očkovanie

» Zdroj informácií korona.gov.sk/
spracovala Renáta Kopáčová
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27. marca 1983   
orgány Štb pozatýkali množstvo príslušníkov františkánskej reho-
le v rámci „akcie Vír“

Výročia a udalosti 2. apríla 1982 
Argentína obsadila britské súostrovie Falklandy, čím sa začala 
britsko-argentínska vojna o tieto ostrovy

Výročia a udalosti
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30. marca 1920 
česko-slovenský parlament schválil ofici-
álnu vlajku Česko-Slovenska

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove a okolí

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
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INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

trenciansko@regionpress.sk
0905 915 036, 0907 673 926
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Počas koronakrízy môže dôchodca 
požiadať Sociálnu poisťovňu, aby mu 
zasielala dôchodok na účet inej osoby.

Sociálna poisťovňa tak už počas prvej 
vlny pandémie vyšla v ústrety najmä tým 
dôchodcom, ktorí dôchodok poberajú v 
hotovosti, ale v súčasnej situácii nena-
vštevujú poštu a chcú ho dostávať napr. 
na účet rodinného príslušníka. Ak sa však 
dôchodca takto rozhodne, mal by počítať 
s tým, že vzhľadom na náročné technolo-
gické postupy si zriadenie zmeny výplaty 
dôchodku vyžaduje dlhší čas, maximálne 
však dva až tri mesiace. O prvom termíne 
výplaty dôchodku na účet Sociálna pois-
ťovňa informuje dôchodcu oznámením. 
Dovtedy mu bude dôchodok zasielať pô-
vodným spôsobom, teda v hotovosti.

O zasielanie dôchodku na účet prí-
buzného je možné počas pandémie po-
žiadať prostredníctvom tlačiva, ktoré je 
zverejnené na jej webovej stránke Žiadosť 
o poukazovanie dôchodku/dôchodkov 
na účet inej osoby v banke v období krí-
zovej situácie. Pozornosť treba venovať 
správnemu vyplneniu identifikačných 
údajov a kontaktov dôchodcu, ale aj ma-
jiteľa účtu, ktorý musí s poukazovaním 

dôchodku na svoj účet súhlasiť. Dôchod-
ca môže následne vyplnenú žiadosť do 
Sociálnej poisťovne zaslať buď poštou, 
elektronicky cez e-schránku, e-mailom 
na adresu pobočky alebo ju osobne odo-
vzdať do schránky v pobočke. Sociálna 
poisťovňa si následne telefonicky overí 
súhlas žiadateľa i majiteľa účtu, prípadne 
ďalšie potrebné údaje a zmenu spôsobu 
výplaty dôchodku zabezpečí.

Sociálna poisťovňa zároveň upozor-
ňuje, že dôchodok na účet inej osoby v 
banke môže poukazovať len počas krízo-
vej situácie. Po jej ukončení, ak dôchod-
ca nepožiada o zmenu spôsobu výplaty 
dôchodku, bude dôchodok vyplatený 
dovtedajším spôsobom, teda napr. v ho-
tovosti na pošte.

Možnosť požiadať o zaslanie 
dôchodku na účet príbuzného

» Zdroj: SP

Známka z internej časti maturit-
nej skúšky sa v školskom roku 
2020/2021 vypočíta podľa priemeru 
známok žiakov za ich celé štúdium. 
Maturanti tak dostanú známky na 
maturitnom vysvedčení podľa vý-
sledkov ich práce za celé obdobie 
štúdia. 

Ruší sa tiež písomná forma internej 
časti maturitnej skúšky, teda sloh. Dô-
vodom je najmä intenzívnejšia druhá 
vlna koronavírusu, s tým spôsobené 
prerušenie dochádzky do škôl v tomto 
školskom roku či ťažko predvídateľná 
epidemiologická situácia na Slovensku 
v budúcich týždňoch.

Žiaci posledných ročníkov stred-
ných škôl budú v tomto školskom roku 
maturovať administratívne. Výsledky 
maturitnej skúšky určia školy, rovnako 
ako vlani, aritmetickým priemerom z 
výsledkov žiaka počas celého štúdia 
na strednej škole. Priemer známok sa 
vypočíta zo všetkých koncoročných 
vysvedčení žiaka a z posledných dvoch 
polročných vysvedčení.

Riaditelia stredných škôl do 3. 
mája určia skupiny príbuzných pred-
metov, ktoré sa budú počítať do výsled-
nej známky. Do úvahy sa berú konco-
ročné známky zo všetkých ročníkov 
pri 4-ročných a 5-ročných programoch 
a následne aj polročné známky z po-

sledných dvoch rokov. Pri 8-ročných 
programoch sa berú do úvahy známky 
z posledných 4 ročníkov a polročné 
známky z posledných dvoch rokov. 
Do 10. mája sa na školách uskutoční 
koncoročná klasifikácia, vrátane ko-
misionálnych skúšok. Žiaci dostanú 
spriemerovanú známku do 19. mája 
2021. Výučba v posledných ročníkoch 
stredných škôl sa naďalej uskutočňuje 
a žiaci sa musia aj naďalej zúčastňovať 
prezenčnej formy výučby.

Maturita podľa priemeru sa tak 
ako minulý rok vzťahuje na štyri po-
vinné predmety. Všetci žiaci dostanú 
známky zo štyroch povinných pred-
metov. Ak má žiak piaty alebo šiesty 
dobrovoľný predmet, maturuje z neho 
ústne, rovnako ako minulý rok, alebo 
do 30. apríla môže zrušiť skúšku z dob-
rovoľného predmetu. Ústne maturity 
na žiadosť žiaka sa uskutočnia v termí-
ne od 31. mája 2021.

Pribudli noví maturanti 
– aj bez skúšok

» red 
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31. marca 1387  
Žigmund Luxemburský sa stal uhorským 
kráľom

1. apríla 1810 
Napoleon Bonaparte sa v Louvri oženil s 
Máriou Lujzou Habsbursko-lotrinskou

Výročia a udalosti LETÁKY
0905 915 036, 0907 673 926

VIZITKY
0905 915 036, 0907 673 926
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Medzinárodná asociácia ACCA (The 
Association of Chartered Certified 
Accountants) považuje posilnenie 
rovnosti žien na trhu práce – a  ich 
rovný podiel na ekonomickom oži-
vení po pandémii koronavírusu – za 
nevyhnutnú podmienku ekonomic-
kého rastu. 

I keď ženy predstavujú celosvetovo 
39 percent všetkých zamestnancov, 
mala na ne pandémia na trhu práce 
oveľa tvrdší dopad. Z  tých, kto stratili 
pracovné miesto práve pre pandémiu, 
je 54 percent žien.

„Je evidentné, že ženy v  dôsledku 
pandémie neúmerne utrpeli a  dôsled-
ná práca môže pomôcť zaistiť, aby boli 
tieto nerovnosti napravené v rámci pro-
cesu ekonomického oživenia. Vyžaduje 
to politické odhodlanie, dostatočné 
pridelenie zdrojov a silný rozvoj kapa-
cít na všetkých úrovniach.

Ak by muži a ženy mali na trhu prá-
ce rovnaké podmienky, podľa dát zve-
rejnených na Svetovom ekonomickom 
fóre by bola americká ekonomika vý-
konnejšiaa o  8,7 percenta, francúzska 
dokonca o  17 percent a  japonská o  14 
percent.

Najaktuálnejšie dáta Európskeho 
inštitútu pre rodovú rovnosť ukázali, 
že index rovnosti na Slovensku je na 
úrovni 55,5 bodov zo 100 (1 bod ozna-
čuje úplnú nerovnosť, naopak 100 bo-
dov úplnú rovnosť). V rovnosti mužov 

a žien je teda Slovenská republika až na 
25. mieste z celkom 28 štátov Európskej 
únie. Horšie je na tom len Rumunsko, 
Maďarsko a Grécko. Najväčšie rozdiely 
boli zaznamenané v  čase strávenom 
s rodinou, na pracovnom trhu a vo vý-
kone rozhodovacích pozícií. 

Zamestnaných mužov je až o  13 
percent viac než zamestnaných žien 
a  v  rozhodovacích pozíciách naprieč 
politickou, ekonomickou a  sociálnou 
sférou je o 68 percent viac mužov. V sle-
dovanom období bolo iba 20,9 percenta 
žien v parlamente a 23,8 percenta žien 
v  predstavenstvách firiem. Čo sa týka 
platov, ženy zarábajú v  priemere o  20 
percent menej než muži. Za posledné 
roky narástli rozdiely aj v starostlivosti 
o domácnosť a deti, a to v neprospech 
žien. Až 35 percent z  nich sa stará 
o deti, učí sa s nimi, a to najmenej ho-
dinu denne. K tomu sa „má“ len 19 per-
cent mužov. 

Posilnenie rovnosti žien na trhu práce 

» red

AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2

»CZ 175 JAWA 90 PIONIER 
STADION MUSTANG SIMSON 
BABETA KÚPIM TIETO MOTOR-
KY 0915215406
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949350195
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

BYTY - PREDAJ...3

BYTY - PRENÁJOM...4

DOMY - PREDAJ...5

POZEMKY - PREDAJ...6

REALITY INÉ...7

STAVBA...8

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11

DEŤOM...12

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14

HĽADÁM PRÁCU...15

»Murár hľadá prácu (ob-
klady, dlažby, sadrokar-
tón, maľovanie, podlahy...) 
0940 544 940

ZOZNAMKA...16

»PRÍJEMNÝ MUŽ HĽA-
DÁ PRÍJEMNÚ ŽENU. SMS: 
0944772717

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RPmedzera TN me-
dzera Číslo rubrikymedzera 
Text inzerátu

Príklad: RP TN 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 vrátane medzier. 
Nič iné neúčtujeme. Upozorne-
nie! Služba nefunguje u ope-
rátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky 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    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Ministerstvo kultúry  zverejnilo vý-
zvu na predkladanie žiadostí na 
podporu projektov zameraných na 
kultúrne aktivity osôb so zdravotným 
postihnutím alebo inak znevýhodne-
ných skupín obyvateľstva.

V rámci tejto výzvy sú vítané pro-
jekty zamerané na kultúrne aktivity 
týchto osôb a skupín s dôrazom na pod-
poru rovnosti príležitostí, integrácie do 
spoločnosti, prevencie a eliminácie 
všetkých foriem násilia, diskriminácie, 
rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, pod-
poru výchovy k tolerancii, posilnenia 
sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvo-
ja medzikultúrneho dialógu.

Program je zameraný na podporu 
kultúrnych aktivít osôb so zdravotným 
postihnutím – s telesným, mentálnym, 
zrakovým, sluchovým postihnutím, 
vrátane osôb s psychickými ochore-
niami a ochrany duševného zdravia, 
seniorov, detí a mládeže ohrozených 
chudobou a asociálnym vylúčením.

Cieľom programu je zároveň pod-
pora kultúrnych aktivít zameraných na 
posilnenie rodinnej súdržnosti (napr. 
mnohodetných rodín, rodín s jedným 
rodičom a pod.), kultúrnej integrácie 
migrantov, kultúry dospelých osôb 
ohrozených chudobou a asociálnym 
vylúčením (napr. klienti centier pre deti 
a rodiny s resocializačným programom, 

odchovanci detských domovov, ľudí 
vracajúcich sa z výkonu trestu odňatia 
slobody, a pod.), osôb dlhodobo neza-
mestnaných, osôb bez domova a pod.

Medzi priority programu patrí tiež 
prevencia a eliminácia domáceho nási-
lia, podpora rodovej rovnosti (podpora 
rovnosti príležitostí žien a mužov), pre-
vencia a eliminácia všetkých foriem 
násilia, diskriminácie, rasizmu, xeno-
fóbie a extrémizmu, prevencia obcho-
dovania s ľuďmi, výchova k tolerancii, 
predchádzanie predsudkov a stereoty-
pov, posilňovanie vzťahov medzi zne-
výhodnenými skupinami a majoritou 
a vzťahov medzi znevýhodnenými sku-
pinami obyvateľstva navzájom.

Viac informácií o príslušnom 
programe:
https://www.culture.gov.sk/minis-

terstvo/dotacie-mk-sr/dotacie-2021/
program-2-kultura-znevyhodne-
nych-skupin-na-rok-2021/

Finančná podporu kultúrnych aktivít 
osôb so zdravotným postihnutím

» red

Do Veľkej noci zostáva týždeň a aj keď už 
teraz vieme, že jej atmosféra bude opäť, 
tak ako vlani, limitovaná nariadeniami 
a vyhláškami či zákazmi, pripomeňme 
si tradície Veľkého týždňa.

Kvetná nedeľa - Je známa slávnost-
nou procesiou s požehnaním ratolestí, 
palmových alebo z iných stromov, u nás 
najčastejšie bahniatok. Ratolesti uchová-
vané doma pripomínajú veriacim Kris-
tovo víťazstvo, ktoré slávili procesiou. 
V tento deň sa číta alebo spieva príbeh 
umučenia (pašie).

Pondelok - V príbehu Veľkého týždňa 
Ježiš navštevuje svojich priateľov v Betá-
nii a Mária ho pomaže vzácnym olejom, 
pripraviac ho tak na jeho pohreb.

Utorok - V tento deň sa liturgia zame-
riava na Ježiša, ktorý predpovedá Judášo-
vu zradu a Petrovo zapretie.

Streda - Veľa farností a náboženských 
komunít oslavuje v tento večer špeciálnu 
večernú modlitbu, počas ktorej sa čítajú 
biblické pasáže pašií a po každom čítaní 
sa zhasína sviečka, až kým nie je kostol 
alebo kaplnka v úplnej tme. Zvyk považo-
vať stredu za pôstny deň vychádza práve 
z toho, že streda je dňom, kedy sa Judáš 
sprisahal s veľkňazmi.

Zelený štvrtok - Cirkev vstupuje do 
Veľkonočného trojdnia a spomína na tú 
Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú 
noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske 

k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu 
Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chle-
ba a vína, podal ich apoštolom, aby jedli, 
a prikázal im, ako pokračovateľom vo svo-
jom kňazstve, aby prinášali obetu.

Veľký piatok - Cirkev v tento deň pod-
ľa pradávnej tradície neslávi Eucharistiu; 
sväté prijímanie sa veriacim dáva jedine v 
slávení Pánovho umučenia a smrti. Ježiša 
dnes predvedú pred Pontského Piláta a od-
súdia na smrť. Berie svoj kríž a je ukrižo-
vaný na Kalvárii. Spomienka na Kristovo 
Umučenie sa zvyčajne slávi medzi 12:00 a 
15:00. Veľký piatok je dňom prísneho pôs-
tu a odriekania pre všetkých katolíkov.

Biela sobota - Na Bielu sobotu Cirkev 
zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o 
jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k 
zosnulým a na modlitbách a pôstom oča-
káva jeho zmŕtvychvstanie. Svätá omša 
sa neslávi až do večernej veľkonočnej 
vigílie, ktorá sa začína potme a končí vo 
svetle Kristovho vzkriesenia. 

Veľkonočná nedeľa - Kristus vstal z 
mŕtvych! Radostný deň Veľkej noci, naj-
dôležitejší a najväčší Sviatok Cirkvi, je tu a 
liturgia ho odráža krásnou hudbou, kvet-
mi a dekoráciami. Na tejto sv. omši sa často 
obnovujú krstné sľuby a všetci prítomní sú 
pokropení svätenou vodou. Veľkonočnou 
nedeľou sa začína 50-dňové Veľkonočné 
obdobie, počas ktorého majú katolíci po-
vinnosť aspoň raz prijať sv. prijímanie.

Tradície nadchádzajúceho 
Veľkého týždňa

» red
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

87
-0
00

7

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�


