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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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PMMONT s.r.o. 
T O PO Ľ Č I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

ZAPOŽIČIAVAME: • PERTLOVAČKU NA EUROTIS  •  ZÁVITNICU  •  ZVÁRAČKU NA PPR  • LISOVAČKU NA PLAST,
HLINÍK, UHLÍKOVÚ OCEĽ, LISOVANÚ MEĎ, LISOVANÝ PLYN • TEPLOVZDUŠNÚ PIŠTOĽ

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS
Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.

037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

AKCIAAKCIA
NA ELEKTRICKÝ

OHRIEVAČ
80l - 105,90€80l - 110,90€

skrinka 55
+ umývadlo

rôzne odtiene

AKCIAAKCIA

cena:

64,90€64,90€

AKCIAAKCIA
na kanalizačný

sortiment

AKCIAAKCIA
na závlahy a

záhradný sortiment
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najlepšia

najrýchlejšia
• s.r.o.

• zamestnaní • živnostníci
• dôchodcovia • opatrovateľky
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BIO meranie celého tela 15€

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

• funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
• povahu a príčinu Vášho ochorenia,
  bolestí, alergií, skrytých chorôb
• prítomnosť cudzorodých organizmov
• okamžite rieši zdravotné problémy
  bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45min.

• funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
• povahu a príčinu Vášho ochorenia,
  bolestí, alergií, skrytých chorôb
• prítomnosť cudzorodých organizmov
• okamžite rieši zdravotné problémy
  bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45min.

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel.  0905 655 392

Výživová poradňa Čínska medicína MING  7
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Palivové drevo
tvrdé štiepané

• štiepané • krátené na rôzne dĺžky

0919 025 455

6 prm

sypaného dreva

Volať po 16:00 hodine
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Janka Kráľa 1,
Zlaté Moravce

• Výkup zlomkového zlata,zubného zlata a striebra.� Výkup zlatých a striebornýchmincí a starožitných hodín

� Výroba a oprava šperkov• Oprava hodín, výmenabatérií s tlakovou skúškou

Najširší výber snubných
prstienkov (aj briliantových),
svadobných obrúčiek 

Najširší výber snubných
prstienkov (aj briliantových),
svadobných obrúčiek 

Výkup zlata 

až 40€/g.

V prípade potreby kontaktujte majiteľa na tel. čísle 0908 081 783V prípade potreby kontaktujte majiteľa na tel. čísle 0908 081 783

Výkup zlata 

až 40€/g.
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PREDAJ DVERÍ
• Fólia • CPL laminát
• obložky + montáž

(aj do zalievyných zárubní)
• dodanie dverí + obložky

do 3 dní
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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VYKUPUJEM STARÝ, 
SOCIALISTICKÝ NABYTOK. 
DOPLNKY, LAMPY     

0908 320 488
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REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV

KÚPEĽNE NA KĽÚČ
OMIETKY • STIERKY
DLAŽBY • OBKLADY
MUROVANÉ PLOTY 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

 

0910 680 183

ZATEPLENIE
ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

ZÁRUKA NA PRÁCU
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INZERCIA

ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany, Beladi-
ce, Tekovské Nemce, Nemčinany 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468 
NITRA

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
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (18.990 domácností)
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,70€/kg

4,30€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ

PREDAJ

Sadové zemiaky na predaj

Živé MORKY NA CHOV,
živé KURENCE 
a NOSNICE 
17 týždňové
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Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRAŽBAMI, PODVODMI

je volať 0905 638 627 súrne!

3
6
-0
0
0
6

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

Ponúka na predaj:
• 8 - 15 týžd. Mládky - nosnice
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové káčere mulard
• 1-14 dňové landeské húsatá
• 7 týžd. morky ROZVOZ

Zabezpečíme
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Duchovná znechutenosť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zostal som vcelku prekvapený, keď 
som sa dočítal, že duchovná zne-
chutenosť je posledným z hriechov 
v našom práve sa končiacom seriá-
li cností a hriechov.

Duchovná znechutenosť, zleni-
velosť, apatia z dostatku, lenivosť, 
nevšímavosť. Takmer až duchovná 
prázdnota. Uspokojovanie svojich 
vlastných fyzických potrieb bez akej-
koľvek hodnotovej nadstavby. Zvlášt-
ne, ako sa tie hriechy z pôdy viery 
dajú čítať v každodennom živote, aj a 
najmä v tom materiálnom. Žiaľ, nie-
len.

Duchovná znechutenosť pustiť sa 
do čohokoľvek pozitívneho, čo by bolo 
prínosom pre všetkých, nielen pre 
mňa samotného. Hlavne aj pre iných, 
pre okolie známe i neznáme, pre ľud-
ské spoločenstvo. Práve vo chvíli, keď 
sa z lenivosti stáva ľahostajnosť, člo-
vek prestáva byť človekom.

Mať svoj pokoj, mať svoje pohod-
lie, mať svoje ticho, mať naplnené 
svoje práva a svoje brucho. To je, žiaľ, 
častý obraz zo života mnohých súčas-
níkov. Vycediť si tú svoju fľašku do 
dna a nikomu neponúknuť, nenaliať.

Dožadovať sa vlastných práv mož-

no dôsledne iba vtedy, ak sa rovnako 
dožadujeme a hlavne aj osobne anga-
žujeme v odstraňovaní nepráv iných.  
A ak ich iným nespôsobujeme.Ak sme 
aktívne, nielen zo spoločenskej nut-
nosti či až uniformity všímaví, ohľa-
duplní. Ak nie sme leniví myslieť aj v 
mene dobra iných, ako som ja.

Preto je lenivosť hriechom, alebo 
inak, ťažkým prehreškom. Preto je ne-
všímavosť neľudskosťou a preto je du-
chovná znechutenosť iba prázdnym 
alibistickým gestom.

„Dajte mi pokoj, ja sa o to nezaují-
mam, ja s tým nič nechcem mať.“ Prí-
padne - „ja voliť nechodím“ a potom 
iba štyri roky nadávať.

Duchovná znechutenosť je deš-
trukcia. Opustený dom, v ktorom 
nikto neupratuje, neskrášľuje ho, ne-
zametá, pred ktorým nikto nekosí zá-
hradku a na ktorej nepestu-
je kvetiny pre potešenie 
okoloidúcich.

Otvorené oči i dušu 
želá všetkým čitateľom
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre Nitru, Zlaté Moravce, 
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

PLATÍME 
50 €/1 TONA
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Stavebné práce, výstavba, 
rekonštrukcie RD, zateplenie RD, zámková dlažba, 

obklady, dlažby, ploty, stierky, 

buracie práce, obhliadka, 

vypracovanie cenových ponúk.

tel: 0910 970 263

Prišli ste na miesto, kde bolo zapar-
kované auto a neviete ho nájsť? Asi 
každému v tejto situácii napadne, 
že ho okradli a ide volať 158. Najskôr 
sa však uistite, či ste nezaparkovali 
v rozpore zo zákonom, pretože vás 
mohli odtiahnuť. 

Kedy môže byť vozidlo odtiahnuté? 
Podľa zákona o cestnej premávke 

môže byť zasiahnuté do práv vlastní-
ka vozidla odťahom, ak je na mieste, 
kde tvorí prekážku cestnej premávky, 
alebo stojí na vyhradenom parkovis-
ku, prípadne ak ide o vozidlo porušu-
júce zákaz zastavenia a státia podľa § 
25 uvedeného zákona, atď. 

Kto môže odtiahnuť vaše vozidlo a 
požadovať náhradu?

Zákon hovorí, že iba správca cesty 
(obec, právnická osoba zriadená ob-
cou na tento účel) môže odtiahnuť 
vaše vozidlo a žiadať náhradu. Záro-
veň môže požadovať iba náklady, kto-
ré boli preukázateľne a priamo vyna-
ložené na jeho odstránenie. 

Bežne sa ale môžete stretnúť aj so 
situáciou, že obec uzatvorí zmluvu so 
súkromnou odťahovkou. V takomto 
prípade neplaťte, pretože obec nemô-
že preniesť časť právomoci na súk-
romný subjekt. Musí vykonávať odťah 
vo vlastnej réžii! 

Kto môže rozhodnúť o odtiahnutí 
vozidla?

Ako som už uviedol, odtiahnutie 
(technický úkon) uskutoční správca 
komunikácie, čiže obec alebo VÚC v 
súčinnosti s políciou. V prípade, že 
stojíte na mestskej zeleni, o odtiahnu-
tí môže rozhodnúť iba štátny policajt. 
Zaujímavou otázkou je, kto rozhodne, 
ak stojíte na ceste, chodníku a parko-
visku, ktoré spravuje obec. Prax je síce 
taká, že rozhoduje mestský policajt, 
ale je takýto postup vôbec správny?

Táto problematika stojí na zamys-
lenie, pretože žiaden zákon priamo 
a jednoznačne nehovorí o tom, že o 
odtiahnutí môže rozhodovať mestský 
policajt, a rovnako v tejto otázke nie 
sú zajedno ani súdy, ktoré raz túto roz-
hodovaciu právomoc mestským po-
licajtom priznávajú, inokedy zas nie. 
Túto skutočnosť podporuje aj fakt, že 
ani samotný zákon pod pojmom poli-
cajt nemyslí mestského policajta, ale 
iba štátneho.

Odkiaľ vám môže správca cesty od-
tiahnuť vozidlo? 

Správca cesty môže odstrániť iba 
vozidlo z pozemnej komunikácie, kto-
rú spravuje, tzn. že ak cez obec vedie 
štátna cesta, prípadne cesta vo vlast-
níctve VÚC, nemôže vás odtiahnuť 

Musia vám vozidlo vydať?
Odtiahnutie vozidla bez vášho ve-

domia a súhlasu predstavuje závažný 
zásah do vlastníckeho práva, preto 
vám odťahovka musí vydať vozidlo 
aj bez zaplatenia. Ak tak neurobí, do-
púšťa sa protiprávneho konania, prí-
padne trestného činu nátlaku.

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho 
ďalej cez facebookovú stránku a pod-
porte ho svojím hlasom pod textom. 
Ak máte nejaké doplňujúce otázky, 
napíšte mi ich do správy, prípadne do 
diskusie. 

fb stránka: https://www.facebook.
com/trestnyadvokatnitra/
web stránka: 
http://www.cim-
mermann.com/
web stránka: 
h t t p s : / / f i r -
mastart.sk/

Právne okienko: Odtiahnutie vozidla: 
Aká je prax a čo hovorí zákon?

» JUDr. Michal Cimmermann, poslanec MsZ Zlaté Moravce 8
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POTREBUJETE DREVO 
  NA KÚRENIE? 
Ponúkame na predaj
voľne ložené tvrdé
palivové drevo, krátené
podľa požiadaviek klienta.

0918 938 519
martinka1307@centrum.sk

42,-€
(voľne ložený)

Doprava sa účtuje zvlášť

Garancia dodania dreva do týždňa po objednaní 8
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Ďalšie služby:
• 3D GEOMETRIA
• PNEUSERVIS
   pre motorky, autá, kamióny
   a poľnohospodárske stroje

• ŤAŽNÉ ZARIADENIE
• RENOVÁCIA SVETIEL
• OLEJ SERVIS
• PODVOZKOVÉ
   CENTRUM ( brzdy,
    výfuky, tlmiče, nápravy )

Továrenská 1264 

(vedľa futb. štadiónu FC VION)

Zlaté Moravce

Otváracie hodiny:
po - pia 7:30 - 11:30

12:30 - 16:30
Sobota  8:00 - 11:45

v sezóne

0915 207 784 • 0905 186 682 www.swingpneu.sk Autocentrum SWING

+ opravy, montáž, demontáž

PREDAJ
PNEU A DISKOV

MÁTE POŠKODENÉ
ČELNÉ SKLO?

MÁTE POŠKODENÉ
ČELNÉ SKLO?

OPRAVY PRASKLÍN

Nemeňte ho!
Vieme to OPRAVIŤ!
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Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)

Cena 38€/ pms (bez dopravy)

Cena za  6pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)

Cena za 10pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)

Cena za 6pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)

Cena za 10pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)

250€

0911 041 654

410€

260€

440€

DREVO
EXPRESS
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IZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

VYSOKOKVALITNÝMI 
MATERIÁLMI

0911 28 88 68
Sme na trhu už viac ako 26 rokov...



ZM21-17 strana- 4

HLAVU HORE / SLUŽBY, POLITIKA Najčítanejšie regionálne noviny
4

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim starý traktor Zetor 20-
50, 0902 449 970
» Predám zánovný benzínový 
rotovátor s malou chybou pre-
vodovky. ZA VÝHODNÚ CENU! Tel. 
0910 481 777
» KÚPIM STARÝ PIONIER MUSTANG 
SIMSON BABETA AJ POKAZENÉ NE-
KOMPLETNÉ 0915 215 406
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908 
205 521
» KÚPIM malotraktor AGZAT aj ne-
funkčný Ponúknite 0949 505 827
» Kúpim motocykel Jawa, Sim-
son, MZ. 0915 876 860

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Prenájom pekného plne zaria-
deného 3-izb. bytu na Klokočine. 
500 e vrátane en. 2x tv práčka 
chladnička mikrovlnka káblovka 
pivnica. 0951 163 678

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim RD v okolí Nitry 0905 
283 550

stavba 8

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» ODKÚPIM MINCE Z ROKU 1920 TA-
KZVANÉ SOKOLE ALEBO STOTINKY 
0903 868 361
» Kúpim ľudové kroje 0902 708 
047
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STA-
ROŽITNOSTI, STARÉ VECI A ĽUDOVÉ 
KROJE 0918 439 124

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim staré hodinky PRIM a 
socialistické hračky 0905 651 837
» Kúpim haki lešenie, 0908 532 
682

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Seriózny muž, VŠ hľadá priateľ-
ku 55 až 65 r. SMS 0949 516 743
» 56r hľadá priateľku 0917 049 
831
» 56r hľadá ženu 0917 049 831
» 51 MUŽ HĽADÁ ŽENU DO 65r. z Ma 
okolie 0907 119 860

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane     .

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / 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   

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

5
9

-1
4

4

0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

Až jedna tretina zástupcov NR 
SR žije v Bratislave. Je to 44 po-
slancov zo 150-tich. Možno aj boli 
niekedy v Zákamennom, v Krupi-
ne, 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 ruko-
lapných súvislostiach ukázala,                                                               
že z rečí sa človek nenaje, že slová 
nás neuzdravia a že pomáhať 
treba srdcom a rukami, nie hes-
lami. 

Aj veľkokapacitné očkovacie 
centrá v samosprávnych krajoch 
sú toho dôkazom. Ich fungovanie 
v krízovej situácii nenastavili po-
slanci z bratislavského hradného 
kopca, nastavili sme ju my, župani 
z celého Slovenska. Vieme, čo je 
dôležité pre obce, mestá, dediny. 

KDH podporuje zavedenie 8 vo-
lebných obvodov pre voľby do NR 
SR, čo umožní zvoliť si poslanca 
zo svojho regiónu. Decentralizá-
cia verejnej správy je proces, ktorý 
zvýši kvalitu života nás všetkých. 
Zabezpečí väčšiu dostupnosť                                                                
služieb a aj peňazí, ktoré pôjdu 
tam, kde sú najviac potrebné. 

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

Predseda KDH Milan Majerský:
Pomôžu len skutky, nie reči 
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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.

 Ste na záchode, v aute, v kostole a 
všade vás prepadávajú. Kradnú čas, 
pokoj a schopnosť sústredenia. V mi-
nulosti boli takéto prepady zriedkavé. 
Občas zazvonil telefón, medzimesto sa 
prepájalo ručne a na spojenie sa muse-
lo čakať. Dnes sa pokúšajú rôzni ľudia 
vlámať do vášho života 24 hodín den-
ne. Vraj to už robia aj naprogramované 
roboty. Technológie kradnutia času sú 
rôzne - mobil, sms, mms, chat, email, 
cloud. Majú aj rôzne mená - WhatsApp, 
Zoom, Teams, WeChat, Slack, ...

Mobil je najhorší. Ten, kto vám volá 
očakáva, že zdvihnete. Najlepšie hneď. 
Vôbec nerieši, čo práve robíte - či je ráno 
a ste na prechádzke, je predpoludnie a 
sústredíte sa na dôležitú prácu, alebo 
podvečer čítate dobrú knihu.

Je zaujímavé, že silná stránka mobil-
ného telefónu sa stáva aj jeho stránkou 
najslabšou. Všade je signál a môžete ho 
nosiť so sebou vo vrecku. Keď nedvíhate 
mobil, tak vám chodia rôzne správy. Keď 
sa odpojíte, čakajú na vás. Nedávno mi 

jeden riaditeľ hovoril, že po návrate z do-
volenky (riaditeľ si môže dovoliť na dovo-
lenke 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 
sa pár ľudí a nič vážne sa neprihodilo.

Bojíme sa, že nás v noci na ulici pre-
padnú zlodeji, máme strach, že na nás 
preskočí vírus, ale denne sa nechávame 
prepadávať zlodejmi, ktorí nám berú 
čas, sústredenie, energiu a pokoj. Ako 
sa dá pred nimi chrániť? Veľmi jedno-
ducho. Vypnite sa z on line sveta - aspoň 
na pár hodín počas dňa. Keď som medzi 
mníchmi v kláštore, zdá sa mi prirodze-
nejšie pripojiť sa na Pána a odpojiť sa od 
operátora. Dá sa to aj doma. Nemusíme 
byť na všetkých sieťach a internetových 
fórach, nemusíme čítať emaily a smsky 
pri každom cinknutí. 
Aj zvonenia sa dajú 
vypnúť. Viem, zlo-
deji sú rafinovaní 
a nájdu si vás. Po-
vedzte im, že chcete 
mať pokoj. A do-
prajte ho aj 
im. Hotovo.

Aj vás prepadli?

» Ján Košturiak

4. mája 1953 
Ernest Hemingway získal za román Starec a more Pulitzerovu cenu 

Výročia a udalosti

2. mája 1945 
Červená armáda dobyla Berlín 

Výročia a udalosti
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Vzácne expozície 
sú už opäť otvorené

●  Slovenské národné múzeum – to je 18 špecializo-
vaných múzeí po celom Slovensku. V akej kondícii ste 
po pandemickej nútenej prestávke otvorili vaše ex-
pozície?

   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 
fi nancie 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. 
 
●  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?

Obidva hrady, Spišský hrad aj Krásna Hôrka, 
sa nachádzajú v  kľúčovom období. V  prípade 
Spišského hradu z  pohľadu nutnosti opravy ešte 

vážnejšom. V súčasnosti prebieha proces verejného 
obstarávania. Po jeho skončení verím, že budeme 
môcť začať novú éru  - obnovu Románskeho paláca 
a  západných palácov. Bude znamenať aj určité 
obmedzenie pre návštevníkov, ktorí sa nedostanú 

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 
veľká obnova začne v roku 2022. Tento rok sa však 
stavebný ruch na hrade nezastaví a  kontinuálne 
budú prebiehať niektoré predstavebné práce. 

● Prečo sú múzeá dôležité pre verejnosť                   
a spoločnosť? V čom je ich  poslanie?

   Múzeá môžu ľudia vnímať rozlične, ako miesta 
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

            

               »  Zhováral sa Jozef Bednár

Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis – múzeá konzervujú čas a odhaľujú históriu

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.

Bratislavský hrad: Trianon – zrod novej hranice
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LÁKA ŤA ZÁVODNÁ KUCHYŇA
plná dobrých kolegov a dobrodružstiev?
Tak neváhaj a pošli nám na seba kontakt!

Stačí ak nám pošleš SMS na číslo 0901 902 313 s textom:
NITRA, PRACOVNÁ POZÍCIA, TVOJE MENO
My Ťa budeme kontaktovať.

B E N E F I T Y  P R E  O B E  P OZ Í C I E :
• doprava do zamestnania a zo zamestnania zdarma
• strava zdarma
• motivačné odmeňovanie

VO Ľ N É  P RACOV N É  P OZ Í C I E :
8 hodinová

pracovná doba
(pondelok - piatok)

 práca na dve 
zmenyPOMOCNÁ SILA M Z DA  O D 750 €

POMOCNÝ KUCHÁR M Z DA  O D 850 €

PRÁCA V NITRE
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

Víkendy doma!
Nie turnusy!

0903 692 545
orinosro@gmail.com 

na medzinárodnú
prepravu tovaru

VODIČOV KAMIÓNOV

Mzda
1500 až
2200 €

Podľa emeritného pápeža Benedik-
ta XVI. sú to práve ženy a ich svätosť, 
ktoré majú byť v srdci kresťanstva. 
Ony môžu zachrániť pokoj vo svete.

Aké pravdivé sú tieto slová v prípa-
de matiek – ktoré sa otvárajú novému 
životu, prijímajú ho, živia, ochraňujú, 
a starajú sa oň, aby rástol. V každoden-
ných situáciách sa tieto ženy rozhodujú 
milovať život a slúžiť mu, a tak vytvá-
rajú vzácny pokoj nie len vo svojej do-
mácnosti, ale všade, kde pôsobia.

Každá spoločnosť – či už tá, príliš 
zameraná na úspech a výkon, alebo tá, 
presiaknutá biedou a  krutým násilím 
– zúfalo potrebuje ich prítomnosť. Ich 
silu a odvahu, ale tiež jemnosť a úctu, 
s akou pristupujú k slabším.

Trpiaca Afrika je toho živým dôka-
zom. Keď sa tu násilníci rozhodujú vy-
trhnúť život z koreňov a hlboko zraniť 
dušu afrického ľudu, vyberajú si ten 
najúčinnejší nástroj: zničenie, zneucte-
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 kaž-
dého nezmyselného konfliktu. Mnohé 
sú donútené utiecť zo svojich domovov 
a uchýliť sa do chatrného prístrešku 
prekrytého plachtou k ďalším utečen-
com. Každodenne sa snažia zabezpečiť 
deťom aspoň základnú stravu a bojovať 
o ich budúcnosť.

Niektoré z nich zviera bolesť a smú-
tok, keď strácajú svoje deti, jedno za 
druhým. Kvôli terorizmu, chorobám, 
podvýžive... Biskup Jesús Ruiz Molina 
z  diecézy Bangassou v  Stredoafrickej 
republike hovorí, že keď sa rozpráva so 
ženami, niekedy sa ich spytuje, koľko 
majú detí. „Odpovedajú mi: ,Tri, ktoré 
sú stále nažive, no štyri mi zomreli.̒  
alebo ,Mala som osem, ale už mám len 
dve...̒ “

Aj napriek utrpeniu, ktoré africké 
ženy a matky prežívajú, však biskup 
Molina zdôrazňuje, že Afrika prežije 
práve vďaka nim – vďaka postavám 
odvážnych a silných matiek, ktoré po-
kračujú ďalej aj vtedy, keď sa utrpenie 
dostáva do špiku kostí. Pretože „tieto 
matky aj uprostred tých najhorkejších 
sĺz naďalej tvoria život.“

Každý z  nás im môže pomôcť 
svojou troškou. Viac o  tom, ako po-
môcť trpiacim v Afrike sa dozviete na 
www.acnslovensko.sk

Sila matiek a pokoj vo svete

» Zdroj: ACN

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera NR medzera
Číslo rubrikymedzera Text inzerátu

Príklad:
RP NR 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie 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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, NR zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

ZAMESTNANIE

3. mája 1979  
v britských parlamentných voľbách získa-
la Konzervatívna strana väčšinu mandá-
tov (339), vďaka čomu sa jej predsedníčka 
Margaret Thatcherová stala premiérkou 

Výročia a udalosti

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0910 851 307

0910 455 919
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AIW - Práca pre opatrovateľky  seniorov v Rakúsku

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk

Máme zástupcov 

v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo

0800 24 24 44
a dohodnite si pohovor.

Kritériá 
pre spoluprácu:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža
• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• vždy informujeme, ako cestovať cez hranice

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!
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� 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

MURÁROVMURÁROV do Belgicka
Prijmeme spoľahlivých

REVIA – Malokarpatská komunit-
ná nadácia má svoje miesto v  re-
gióne už 25 rokov.    Je to druhá naj-
staršia komunitná nadácia krajín 
V4. Svoje výročie štvrťstoročnice 
oslavuje štedrým obdarovaním. 

Oblasť životného prostredia:
Popri poľnej ceste od Šenkvíc po les 

Šenkvický háj budú pod garanciou OZ 
Zelená hliadka Pezinok vysadené stro-
my pôvodných druhov ako napr. lipa, to-
poľ, vŕba, dub, borovica, orech, čerešňa, 
hruška, jabloň, jarabina, moruša. Stro-
moradie podporí biodiverzitu a adaptá-
ciu na zmenu miestnej klímy. Vo Vištuku 
OZ Cesta nádeje a občania zveľadia ze-
leň, ktorej čoraz viac ubúda, záchranou 
súčasnej chátrajúcej aleje. Prostredníc-
tvom pestovania vlastných úžitkových 
plodín, byliniek a senzomotrického  
chodníka budú deti v  Materskej škole 
v obci Píla viesť k upevňovaniu zdravia 
a k zdravému životnému štýlu.

Oblasť zdravia a prevencia:
OZ Človek 2.0 z  Pezinka v  projekte 
„Športový deň - deň zdravia“ plánujú 
podnietiť záujem o základné princípy 
v oblasti zdravia, pohybu, výživy a pre-
vencie návštevníkov podujatia. Nezis-

ková organizácia Claudianum z Modry, 
ktorá poskytuje sociálne služby ľuďom 
s mentálnym a kombinovaným postih-
nutím bude odbúravať dopady sociál-
nej izolácie prepájaním sveta zdravých 
a  ľudí s  postihnutím prostredníctvom 
muzikoterapie.

Oblasť športu a voľného času:
V  obci Jablonec plánujú zvýšiť úro-

veň športovej aktivity čo najväčšieho 
počtu občanov osadením outdoorových 
strojov na cvičenie na Náučno-pozná-
vacom chodníku popri potoku Gidra. 
Klub orientačného behu Sokol Pezinok 
vybuduje areál pevných kontrol, nový 
priestor na celoročné športovanie, or-
ganizovanie verejných tréningov pre 
orientačných bežcov i obyvateľov zau-
jímajúcich sa o túto pohybovú aktivitu. 
Členovia 1. Slovenského futbalgolfové-
ho a footgolfového klubu Carpathians 
Slovakia z  Pezinka by radi podnietili 
mládež, aby v čase súčasnej pande-
mickej krízy a obmedzení sa venovala 
pohybu a našla záľubu vo FootGolfe - v 
novom netradičnom športe kombinácie 
futbalových kopov s pravidlami golfu. 
Na kopci, ktorí miestni obyvatelia poz-
najú pod názvom smetisko, chce Obec 
Vinosady vybudovať  odpočívadlo pre 

cyklistov a osadiť prístrešok  
s vyhliadkou na okolie. Cyk-
lokoalícia Pezinok spoločne 
s dobrovoľníkmi plánuje 
vyznačiť, revitalizovať cyk-
lotrasy, osadiť smerovníky, veľkoplošnú 
mapu a inú infraštruktúru týkajúcu sa 
horskej cyklistiky, jej okruhov a trailov 
v  oblasti Pezinskej Baby. Občianska 
iniciatíva GRINAVA projektom pod ná-
zvom „Pri jednom stole“ sa realizáciou 
rôznych spoločných aktivít pokúsi 
prelomiť bariéru, ktorá rokmi vznikala 
medzi lokálnymi Rómami a miestnymi 
obyvateľmi.

Oblasť rekonštrukcie objektov:
Náš dlhoročný partner - OZ Združenie 

záchrany cirkevných pamiatok v Modre 
dostal príspevok na poslednú etapu do-
končenia umeleckoremeselnej obnovy 
lavíc a ich prevoz na pôvodné miesto do 
Kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre. Aj keď 
Nadácia REVIA pomohla k rekonštrukcii 
barokovej kaplnky sv. Rozálie (1730) už 
pred asi 20 rokmi, zub času sa opäť pod-
písal, že je potrebná ďalšia obnova častí i 
úprava jej okolia. Príspevok sme poskytli 
OZ Dedičstvo z Pezinka, ktoré sa podieľa 
na prehlbovaní vzťahu ľudí ku kultúrne-
mu dedičstvu, kresťanským tradíciám a 

vytvára priaznivé podmienky pre ochra-
nu nášho lokálneho bohatstva. Kláštor 
kapucínov – Najsvätejšej Trojice v Pezin-
ku sa podujal skultúrniť časť svojich za-
nedbaných, chátrajúcich priestorov pre 
vzájomné stretávanie a  obohatenie sa 
rozličných záujmových skupín v projekte 
pod názvom “Otvorme sa okoliu – pre-
mieňajme seba“. Občianske združenie 
Castrum Sancti Georgii bolo založené 
občanmi Svätého Jura za účelom zachrá-
niť národnú kultúrnu pamiatku gotický 
hrad Biely Kameň zo 14. storočia.

Oblasť Publikátor:
OZ Pezinské rozprávkové divadlo plánu-
je vydať knižnú publikáciu, ktorá ma-
puje históriu hudby v Pezinku od roku 
2001 do 2020 pod názvom „Pezinok 
– Musictown“. Tá bude nadväzovať na 
predošlé knihy Pezinok – Bigbeattown 
(hudobné aktivity od 50-tych rokov až 
do 2000) a Koncerty mladosti ´76 - ´77 – 
Československý Woodstock. 

REVIA 
– Malokarpatská komunitná nadácia

Malokarpatská komunitná 
nadácia bilancuje
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

 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 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

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.

JARNÁ ZĽAVA 

-20%
*


