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BRATISLAVSKO
západ
Týždenne do 100 200 domácností

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

6542 2387
0905 616 329

52-0018

0904 466 149

59-031

■ Elektroinštalácie 24 hod.
■ Prípojky NN VN, práca s plošinou do 22m
■ Revízne správy ■ Vytyčovanie káblových porúch
■ Pílenie stromov, orezy aj pod napätím
■ Projektovanie, bleskozvody, inžiniering

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

66-0004-4
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52-0045

59-149

AIW - Práca pre opatrovateľky seniorov v Rakúsku
tEǪPWÏUVSOVTZ SBLÞTLBäJWOPTǸ
tNÈNFstále dostatok ponúk BKQSFNVäPW
tTNFQBSUOFSPNSBLÞTLFIPƎFSWFOÏIPLSÓäB
tpracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tWäEZJOGPSNVKFNF ako cestovať cez hranice

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Kritériá
pre spoluprácu:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!
Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.
32-0053

63-06

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV
Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov
rozširujeme službu pre Bratislavu, a to v podobe
ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená
na jeden deň v týždni, a to v utorok.

Otvorili sme pre Vás novú zberňu

Kopčianska 20, Bratislava-Petržalka

PO-PIA 8:30 - 16:00

tel.: +421 948 327 723

32-0002-4

www.pranie-kobercov.sk
PO-PI 9:00 - 18:00

Práčovňa a čistiareň
TUZEXX s.r.o. ,

Akcia na vstavané skrine do 35%.
Dodanie od 3-15 dní. Záruka až 5 rokov.

 REKONŠTRUKCIE BYTOV
 VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍKY
 BEZPEČTNOSTNÉ DVERE

0903/ 344 343

 INTERIÉROVÉ DVERE

Holíčska 7, Bratislava

 LAMINÁTOVÉ PODLAHY

 KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU
 PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

Pondelok - Piatok: 9.00 - 12.00 h, 14.00 - 16.00 h Sobota: 10.00 - 12.00 h
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www.vstavaneskrine.com
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52-0054-3

Na predajňu je potrebné sa telefonicky objednať. Otváracie hodiny v BA:

redakčné slovo, hlavu hore / služby
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám motorku Suzuki
GS500, r.v. 2008, naj. 40
tis km, búraná - poškodené len plast, bočné svetlo,
smerovky a pár káblov, celá
konštrukcia, motor, kolesá
aj zvyšok sú v poriadku.
Cena 900 € + pri rýchlom
jednaní zľava. Tel. 0948
901 425
»Predám 4 ks nové originál
BMW disky 19“ M Doublespoke style 647 jet čierne,
cena 1500 € + dohoda.
Tel. 0948 901 425

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim byt v Bratislave od
súkromnej osoby 0918 479
756

Najčítanejšie regionálne noviny

Duchovná znechutenosť

Komerčná
riadková
inzercia

Zostal som vcelku prekvapený, keď
som sa dočítal, že duchovná znechutenosť je posledným z hriechov
v našom práve sa končiacom seriáli cností a hriechov.

no dôsledne iba vtedy, ak sa rovnako
dožadujeme a hlavne aj osobne angažujeme v odstraňovaní nepráv iných.
A ak ich iným nespôsobujeme.Ak sme
aktívne, nielen zo spoločenskej nutnosti či až uniformity všímaví, ohľaDuchovná znechutenosť, zleni- duplní. Ak nie sme leniví myslieť aj v
velosť, apatia z dostatku, lenivosť, mene dobra iných, ako som ja.
Preto je lenivosť hriechom, alebo
nevšímavosť. Takmer až duchovná
prázdnota. Uspokojovanie svojich inak, ťažkým prehreškom. Preto je nevlastných fyzických potrieb bez akej- všímavosť neľudskosťou a preto je dukoľvek hodnotovej nadstavby. Zvlášt- chovná znechutenosť iba prázdnym
ne, ako sa tie hriechy z pôdy viery alibistickým gestom.
dajú čítať v každodennom živote, aj a
„Dajte mi pokoj, ja sa o to nezaujínajmä v tom materiálnom. Žiaľ, nie- mam, ja s tým nič nechcem mať.“ Prílen.
padne - „ja voliť nechodím“ a potom
Duchovná znechutenosť pustiť sa iba štyri roky nadávať.
do čohokoľvek pozitívneho, čo by bolo
Duchovná znechutenosť je dešprínosom pre všetkých, nielen pre trukcia. Opustený dom, v ktorom
mňa samotného. Hlavne aj pre iných, nikto neupratuje, neskrášľuje ho, nepre okolie známe i neznáme, pre ľud- zametá, pred ktorým nikto nekosí záské spoločenstvo. Práve vo chvíli, keď hradku a na ktorej nepestusa z lenivosti stáva ľahostajnosť, člo- je kvetiny pre potešenie
vek prestáva byť človekom.
okoloidúcich.
Mať svoj pokoj, mať svoje pohodOtvorené oči i dušu
lie, mať svoje ticho, mať naplnené želá všetkým čitateľom
svoje práva a svoje brucho. To je, žiaľ,
častý obraz zo života mnohých súčasníkov. Vycediť si tú svoju fľašku do
dna a nikomu neponúknuť, nenaliať.
Dožadovať sa vlastných práv mož» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

REMESELNÍCI
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665

SLUŽBY
»KOSENIE KROVINOREZOM
0919 177 337

VODA-KÚRENIE-PLYN
»Vodoinštalatér 0904 307
824
»www.vodo-instalater.sk
0903 557 127

SŤAHOVANIE, DOPRAVA
»JOŽOVCI – sťahovanie,
likvidácie, výnos, prenos
nábytku. ZŤP, dôch – 10%
0903 594 868

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
»Vykonávam
maliarské
práce 0944 897 716

OPRAVA CHLADNIČIEK
»Matúš 0905 616 431

OPRAVA PRÁČIEK

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

»MAX–NONSTOP
VŠETKY
TYPY PRÁČOK 02/63 83
02 51, 0903 971 472, 0918
741 618

09 DOMÁCNOSŤ

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

»TV Servis u Vás 62 41 08 07,
0905 846 710

08 STAVBA

11 HOBBY A ŠPORT

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

13 RÔZNE / predaj
»Predám mobilný / na
4-roch kolieskach / dáždnik-slnečník. Novú ¾ koženú pánsku bundu č.52.
Dámsku koženkovú dlhú
bundu hnedú XXL a čiernu
L. Cena dohodou. Tel.: 0902
679 183
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

KLIMATIZÁCIE

12 DEŤOM

»0905 616 431

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

Aj vás prepadli?

OPRAVA CHLADNIČIEK

Predstavte si, že sedíte v obývačke v
kresle, čítate dobrú knihu a niekto vám
vtrhne do domu. Kráčate v prírode a
užívate si krásu a ticho a z ničoho nič
na vás niekto vyskočí spoza stromu.

jeden riaditeľ hovoril, že po návrate z dovolenky (riaditeľ si môže dovoliť na dovolenke neotvárať maily) našiel v počítači
stovky správ. Povedal asistentke, nech
ich vymaže. Ak tam bolo niečo dôležité,
tak sa ozvú ešte raz, povedal si. Ozvalo
Ste na záchode, v aute, v kostole a sa pár ľudí a nič vážne sa neprihodilo.
všade vás prepadávajú. Kradnú čas,
Bojíme sa, že nás v noci na ulici prepokoj a schopnosť sústredenia. V mi- padnú zlodeji, máme strach, že na nás
nulosti boli takéto prepady zriedkavé. preskočí vírus, ale denne sa nechávame
Občas zazvonil telefón, medzimesto sa prepadávať zlodejmi, ktorí nám berú
prepájalo ručne a na spojenie sa muse- čas, sústredenie, energiu a pokoj. Ako
lo čakať. Dnes sa pokúšajú rôzni ľudia sa dá pred nimi chrániť? Veľmi jednovlámať do vášho života 24 hodín den- ducho. Vypnite sa z on line sveta - aspoň
ne. Vraj to už robia aj naprogramované na pár hodín počas dňa. Keď som medzi
roboty. Technológie kradnutia času sú mníchmi v kláštore, zdá sa mi prirodzerôzne - mobil, sms, mms, chat, email, nejšie pripojiť sa na Pána a odpojiť sa od
cloud. Majú aj rôzne mená - WhatsApp, operátora. Dá sa to aj doma. Nemusíme
Zoom, Teams, WeChat, Slack, ...
byť na všetkých sieťach a internetových
Mobil je najhorší. Ten, kto vám volá fórach, nemusíme čítať emaily a smsky
očakáva, že zdvihnete. Najlepšie hneď. pri každom cinknutí.
Vôbec nerieši, čo práve robíte - či je ráno Aj zvonenia sa dajú
a ste na prechádzke, je predpoludnie a vypnúť. Viem, zlosústredíte sa na dôležitú prácu, alebo deji sú rafinovaní
podvečer čítate dobrú knihu.
a nájdu si vás. PoJe zaujímavé, že silná stránka mobil- vedzte im, že chcete
ného telefónu sa stáva aj jeho stránkou mať pokoj. A donajslabšou. Všade je signál a môžete ho prajte ho aj
nosiť so sebou vo vrecku. Keď nedvíhate im. Hotovo.
mobil, tak vám chodia rôzne správy. Keď
sa odpojíte, čakajú na vás. Nedávno mi
» Ján Košturiak
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ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
SLUŽBY
DOVOLENKA
ZVIERATÁ
NEHNUTEĽNOSTI
OPRAVA CHLADNIČIEK
MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
OPRAVA CHLADNIČIEK
OPRAVA PRAČIEK
NEHNUTEĽNOSTI
PÔŽIČKY
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
OZNAM
ZVIERATÁ
AUTO SKLO
PREPRAVA
KÚPIM
PREDÁM

bratislavsko západ

dom, byt, záhrada / služby
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Začíname s rekonštrukciou bytu
Pred rekonštrukciou bytu je nutné absolvovať viacero krokov. Nezabudnite
ani na vašich susedov a bytových spoluvlastníkov!

Výročia a udalosti

4. mája 1953

Práce vo výškach

0903 969 611

BZ 21-17 strana
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195/65 R 15 V
r. v. 2018/2019

42,36 €

24,90 €

v pneuservise alebo online

w w w.m i kona. sk

ROYAL PASSENGER

37-0059

Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov
a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

V
VÝPREDA
ÝP REDA J

Ernest Hemingway získal za román Starec a more Pulitzerovu cenu

32-0027-1

Zmluvu s dodávateľom uzavrite
vždy písomne a dbajte pritom na to,
aby bola prehľadná, s jednoznačnými
formuláciami, s podrobným opisom
jednotlivých prác a materiálov a spôsoRekonštrukcia bytu by sa mala bom finančného vyrovnania. Dopredu
ohlásiť príslušnému stavebnému by ste mali platiť iba 10 percent predpoúradu, v závislosti od miery a rozsa- kladaných nákladov a potom postupne
hu úprav (stavebné povolenie, príp. preplácať každú časť vykonaných prác
ohláška). Odporúča sa, skontrolovať a dodaného stavebného materiálu.
aj vyhlášku obce, či mesta o časových
Ak sa rozhodnete, že si budete volať
obmedzeniach rekonštrukcií (napr. či remeselníkov a všetky činnosti pri reje možné vykonávať stavebné úpravy konštrukcii organizovať samostatne,
počas víkendov a podobne). To isté pla- beriete si na seba veľa starostí. Zosúlatí v prípade bytového domu s vlastnou diť ich tak, aby práce prebiehali bez dl„samosprávou“. O rekonštrukcii bytu hých prestávok, je veľmi náročné. Keď
musí byť informované spoločenstvo sa príde na chybu, jedni remeselníci
vlastníkov, ktoré má právo k zámeru sa sa vyhovárajú na predchádzajúcich.
vyjadriť.
A obvykle laik amatér takéto situácie
Nezabudnite však aj na vašich su- nezvládne.
sedov. Pre dobré susedské vzťahy sa
odporúča nalepiť niekoľko dní pred
začiatkom úprav oznam o rekonštrukcii bytu na viditeľné miesto vo vchode.
Dovtedy však musíte mať celú rekonštrukciou pripravenú. Začínate s predpokladaným rozpočtom. Môžete sa
totiž pustiť iba do takého rozsahu prác,
ktorý môžete finančne pokryť. Preto si
určite do nákladov zarátajte búracie
práce, stavebné práce, rozvody, obklady, dlažby, sanitu podlahy, dvere, maľovanie, svetlá, nábytok. Nezabúdajte,
že k väčšine položiek treba pripočítať
aj montáž, ktorá môže prevýšiť cenu
materiálu.
» red

acn / politická inzercia

Sila matiek a pokoj vo svete
Niektoré z nich zviera bolesť a smútok, keď strácajú svoje deti, jedno za
druhým. Kvôli terorizmu, chorobám,
podvýžive... Biskup Jesús Ruiz Molina
z diecézy Bangassou v Stredoafrickej
Aké pravdivé sú tieto slová v prípa- republike hovorí, že keď sa rozpráva so
de matiek – ktoré sa otvárajú novému ženami, niekedy sa ich spytuje, koľko
životu, prijímajú ho, živia, ochraňujú, majú detí. „Odpovedajú mi: ,Tri, ktoré
a starajú sa oň, aby rástol. V každoden- sú stále nažive, no štyri mi zomreli.ʻ
ných situáciách sa tieto ženy rozhodujú alebo ,Mala som osem, ale už mám len
milovať život a slúžiť mu, a tak vytvá- dve...ʻ“
rajú vzácny pokoj nie len vo svojej doAj napriek utrpeniu, ktoré africké
mácnosti, ale všade, kde pôsobia.
ženy a matky prežívajú, však biskup
Každá spoločnosť – či už tá, príliš Molina zdôrazňuje, že Afrika prežije
zameraná na úspech a výkon, alebo tá, práve vďaka nim – vďaka postavám
presiaknutá biedou a krutým násilím odvážnych a silných matiek, ktoré po– zúfalo potrebuje ich prítomnosť. Ich kračujú ďalej aj vtedy, keď sa utrpenie
silu a odvahu, ale tiež jemnosť a úctu, dostáva do špiku kostí. Pretože „tieto
s akou pristupujú k slabším.
matky aj uprostred tých najhorkejších
Trpiaca Afrika je toho živým dôka- sĺz naďalej tvoria život.“
zom. Keď sa tu násilníci rozhodujú vyKaždý z nás im môže pomôcť
trhnúť život z koreňov a hlboko zraniť svojou troškou. Viac o tom, ako podušu afrického ľudu, vyberajú si ten môcť trpiacim v Afrike sa dozviete na
najúčinnejší nástroj: zničenie, zneucte- www.acnslovensko.sk
nie a poníženie žien a matiek.
V Afrike sa však hovorí, že keby sa
africké matky mali vzdať, sama obloha
sa prepadne.
Na svojich pleciach nesú váhu každého nezmyselného konfliktu. Mnohé
sú donútené utiecť zo svojich domovov
a uchýliť sa do chatrného prístrešku
prekrytého plachtou k ďalším utečencom. Každodenne sa snažia zabezpečiť
deťom aspoň základnú stravu a bojovať
o ich budúcnosť.
» Zdroj: ACN

Podľa emeritného pápeža Benedikta XVI. sú to práve ženy a ich svätosť,
ktoré majú byť v srdci kresťanstva.
Ony môžu zachrániť pokoj vo svete.
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Predseda KDH Milan Majerský:
Pomôžu len skutky, nie reči
Až jedna tretina zástupcov NR
SR žije v Bratislave. Je to 44 poslancov zo 150-tich. Možno aj boli
niekedy v Zákamennom, v Krupine, Dunajskej Strede, vo Svidníku
či v Plaveckom Podhradí, možno
sa tam aj zhovárali s ľuďmi. Zažitý
ten svet ale mať nemôžu. Dnešná
pandemická doba nám v rukolapných súvislostiach ukázala,
že z rečí sa človek nenaje, že slová
nás neuzdravia a že pomáhať
treba srdcom a rukami, nie heslami.
Aj veľkokapacitné očkovacie
centrá v samosprávnych krajoch
sú toho dôkazom. Ich fungovanie
v krízovej situácii nenastavili poslanci z bratislavského hradného
kopca, nastavili sme ju my, župani
z celého Slovenska. Vieme, čo je
dôležité pre obce, mestá, dediny.
KDH podporuje zavedenie 8 volebných obvodov pre voľby do NR
SR, čo umožní zvoliť si poslanca
zo svojho regiónu. Decentralizácia verejnej správy je proces, ktorý
zvýši kvalitu života nás všetkých.
Zabezpečí
väčšiu
dostupnosť
služieb a aj peňazí, ktoré pôjdu
tam, kde sú najviac potrebné.

4

KDH má 220 starostov a primátorov, 2994 miestnych a regionálnych
poslancov, vieme, o čom hovoríme
a čo na Slovensku potrebujeme.
Len poctivou prácou, každodennou a bez chaosu, sa obnoví dôvera
ľudí vo fungovanie našej krajiny.

49-0012
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reality, služby, relax
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

4
3
2

0905 621 229

HĹBKOVÉ

PALIVOVÉ
DREVO

Karol Mikláš

TEPOVANIE

POLIENKA BUK, HRAB

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

16-0083

D
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AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

16-00

S 5
U

5

10-0029

bratislavsko západ

kfkservis1@zoznam.sk

0948 155 452 • 0903 033 862

www.kfkservis.sk

16-0082

balkóny • terasy • pergoly • zimné záhrady • prístrešky

POLÍCIA PÁTRA
Zuzana ZAJACOVÁ – hľadaná osoba

Na 34-ročnú Zuzanu Zajacovú z Bratislavy vydal Okresný súd v Bratislave
príkaz na zatknutie pre prečin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov,
ich držania a obchodovania s nimi.
Menovaná sa zdržiava na neznámom
mieste a doposiaľ sa nepodarilo zistiť
miesto jej súčasného pobytu.

Branislav KRAVÁRIK – hľadaná osoba

Na 42-ročného Branislava Kravárika
z Bratislavy vydal Okresný súd v Bratislave príkaz na zatknutie pre prečin nedovolenej výroby omamných
a psychotropných látok, jedov alebo
prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Menovaný sa zdržiava na
neznámom mieste a doposiaľ sa nepodarilo zistiť miesto jeho súčasného
pobytu.

Ľubica HANUSKOVÁ – hľadaná osoba

Na 38-ročnú Ľubicu Hanuskovú z Bratislavy vydal Okresný súd v Bratislave
príkaz na zatknutie pre prečin krádeže.
Menovaná sa zdržiava na neznámom
mieste a doposiaľ sa nepodarilo zistiť
miesto jej súčasného pobytu.

47-015

Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158
alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

BZ 21-17 strana
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Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis – múzeá konzervujú čas a odhaľujú históriu

Vzácne expozície
sú už opäť otvorené

● Slovenské národné múzeum – to je 18 špecializovaných múzeí po celom Slovensku. V akej kondícii ste
po pandemickej nútenej prestávke otvorili vaše expozície?
Roky 2020 a 2021 sa stanú určite našimi medzníkmi,
ktoré, ako všetci dúfame, sa nebudú tak skoro
opakovať. Už tretie otvorenie múzeí dokážeme
zvládnuť veľmi rýchlo. Pre nás to nie je len povinnosť,
ale aj nevyhnutnosť. Naše múzeum je veľmi závislé
od príjmov od návštevníkov, napriek pomoci
zriaďovateľa v minulom roku musíme zabezpečiť
financie aj na rok 2021. Druhým aspektom, a dá sa
pokojne povedať aj hlavným, je otvorenie múzea
pre návštevníkov, ktorí u nás môžu stráviť niekoľko
hodín. Či už individuálne alebo so svojimi rodinami.
SNM ponúka priestory od klasických kamenných
múzeí, parky, záhrady alebo skanzeny. Smozrejme
nesmieme zabudnúť, že múzeum sprostredkováva
aj nové poznatky z našich dejín, života v minulosti,
alebo u nás môže návštevník poznávať prírodu.

● Prečo sú múzeá dôležité pre verejnosť
vážnejšom. V súčasnosti prebieha proces verejného
obstarávania. Po jeho skončení verím, že budeme a spoločnosť? V čom je ich poslanie?
môcť začať novú éru - obnovu Románskeho paláca
Múzeá môžu ľudia vnímať rozlične, ako miesta
a západných palácov. Bude znamenať aj určité
obmedzenie pre návštevníkov, ktorí sa nedostanú trávenia voľného času, miesta poznania, alebo ako sa
im páči. Je to úplne v poriadku a je to tak správne. To,
čo návštevník nevidí je práca v zákulisí – uchovávanie
nášho dedičstva – či už kultúrneho alebo prírodného.
Možno sa nám v súčasnosti niektoré veci zdajú
samozrejmé, ale o pár rokov mnohé z nich nájdeme
už len v múzeu. Múzeá uchovávajú odkaz minulosti,
dokumentujú súčasnosť. Jedným z veľkých cieľov
múzeí je aj vysvetľovanie udalostí v minulosti – ktorá
nie je až tak ďaleká, ale prináša rôzne traumy pre
celú spoločnosť. Jedným z takýchto projektov, ktorý
v súčasnosti vzniká na pôde Slovenského národného
múzea je Múzeum 20. storočia.
Pokračovanie budúci týždeň.
Viac o programe všetkých 18 múzeí SNM: www.snm.sk

Bratislavský hrad: Trianon – zrod novej hranice

do niektorých častí. Ale na jej konci budú môcť
návštevníci vidieť nové expozície a miesta, ktoré boli
desaťročia neprístupné. V prípade Krásnej Hôrky
sme v stave dokončovania projektov, stavebných
povolení a súhlasov s realizáciou. Tento rok máme
v pláne začať verejné obstarávanie a veríme, že
Obidva hrady, Spišský hrad aj Krásna Hôrka, veľká obnova začne v roku 2022. Tento rok sa však
sa nachádzajú v kľúčovom období. V prípade stavebný ruch na hrade nezastaví a kontinuálne
Spišského hradu z pohľadu nutnosti opravy ešte budú prebiehať niektoré predstavebné práce.
● Pod Slovenské národné múzeum spadajú aj hrady
Spišský hrad a Krásna Hôrka. Čo sa na oboch hradoch
podarilo SNM za posledné roky urobiť z hľadiska ich
obnovy?
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» Zhováral sa Jozef Bednár

SÚŤAŽ NA FACEBOOKU

Odpovedzte správne na jednoduché otázky
a vyhrajte celoročné VIP vstupenky do všetkých
expozitúr SNM.
Súťaž prebieha od 1. - 19. mája 2021.
Sledujte nás na našich facebookových stánkach.

ľudia ľuďom / zamestnanie

Hodina pre seniora – „darujme
čas seniorom, darujeme radosť“
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR začalo spolupracovať s o. z.
Pre seniora na projekte „Hodina pre
seniora“. Ide o aktivitu pre klientov v
dôchodkovom veku v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.
Jej cieľom je „naštartovať“ spoločenský život seniorov, ktorý sa pre pandémiu
koronavírusu na rok zastavil.
Po tom, ako sa rezortu práce podarilo dostať ochorenie COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb pod kontrolu a
zaistiť psychologickú a duchovnú službu
pre klientov i zamestnancov, smerujú
jeho kroky na zabezpečenie a rozvoj
kultúrno-duševnej služby. „Po takom
dlhom čase izolácie potrebujú naši seniori v zariadeniach sociálny kontakt aj
kultúrne aktivity. Preto som veľmi rád, že
sme začali spolupracovať s občianskym
združením Pre Seniora, a môžeme tak do
zariadení postupne prinášať spoločenské
činnosti. Vyzývam zariadenia sociálnych
služieb, aby neváhali a prihlásili sa do
projektu. Verím, že tak spolu pomôžeme
seniorom dostať sa do psychickej pohody
a osviežiť aj ich duševné zdravie ,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.
Projekt „Hodina pre seniora“ funguje už viac ako rok. „Keď vypukla pandémia koronavírusu, kultúrny život na
Slovensku sa zastavil. My umelci sme ale
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Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

začali rozmýšľať, ako by sme mohli využiť
náš čas pre dobro iných. Napadlo nám,
že by sme ho darovali tým najzraniteľnejším, seniorom v pobytových zariadeniach
sociálnych služieb, ktorí zostali odlúčení
od svojich blízkych,“ priblížila Hana
Koblišková, manažérka projektu „Hodina pre seniora.“ Mechanizmus projektu
zatiaľ spočíva v telefonickom kontakte
dobrovoľníka a seniora. „Na základe
informácií, ktoré nám poskytne jednak
zariadenie o svojom klientovi, a jednak
sám dobrovoľník, vytvoríme dvojice. Tie
si pravidelne telefonujú. Postupne, ako
to budú opatrenia umožňovať, by sme ale
chceli priniesť kultúru a umenie priamo
do záhrad či miestností zariadení.“
Do projektu „Hodina pre seniora“ sa
môžu prihlásiť dobrovoľníci a zariadenia
sociálnych služieb prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený na stránke
www.hodinapreseniora.sk .

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOVóþvýrobyexpedícieðlisovne
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROVEĉþāðġþąðĝþą
KNIHÁROVEāôĉðĝþą
MECHANIKAEÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA

Mzda od 820 € - 1 500 €

(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)

Požiadavky:

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

Bližšie informácie:
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111

e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

52-0072

bratislavsko západ

» red

Výročia a udalosti
Alan Shepard na palube Mercury-Redstone 3 sa stal prvým Američanom, ktorý sa dostal do vesmíru (Program Mercury)

5. mája 1961

VIZITKY

0905 799 782
príjme strážnikov na prevádzku

prijme

VODIČOV KAMIÓNOV

na upratovanie
kancelárskych priestorov
od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

Mzda: 3,80 €/h. brutto
0948 948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

Nástup ihneď.

0905 758 469
0905 877 690

na medzinárodnú
prepravu tovaru

94-0022

LIDL Bratislava, Pekná cesta

Víkendy doma! Mzda
1500 až
Nie turnusy!
2200 €
0903 692 545
orinosro@gmail.com

Prijmeme spoľahlivých

PRIJMEME UPRATOVAČKY

MURÁROV do Belgicka

Upratovanie kancelárií (práca na 3 hod. denne
Pondelok až Piatok / začiatok od 15:00 hod.)
/ dostupnosť:
č. 59, 93, 94, 91, 191 , nástup od IHNEĎ
32-0059-1

Volajte od 09:00 hod do 16:00 hod.
na 0905 756 560, prípadne píšte na praca@euclean.sk

SBS GUARDING s. r. o.

� Živnosť (PD A1)
� Férový prístup, korektné vyplácanie faktúr
� Platové podmienky 3.500 € - 4.000 € /mes.
� Ubytovanie zabezpečené a hradené
� Nástup možný ihneď

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ježeková, 0917 860 693

87-0035

Bratislava - Petržalka ul .Ševčenkova, práca na
privyrobenie, ponúkaný plat: 300 EUR čisté / mesiac

Príjmeme pracovníkov SBS

príjme strážnikov na prevádzky

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
36-0002

Mzda od: 4,35€/hod. brutto
Nástup ihneď.

948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk
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0903 221 681 corado@corado.sk

781210068

na prevádzky v Bratislave.

v Bratislave
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

43-0076

SBS GUARDING s. r. o.

zdravie / služby
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ZÁRUKA

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

-20%
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 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

Sme tu pre Vás po celom Slovensku



Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.
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52-0003
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