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Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Čistenie striech a fasád
od rias a machu
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu
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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

stále dostatok ponúk

pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
ako cestovať cez hranice

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

Príjmeme 
na prácu v SR

PLAT: 7,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957

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

Výročia a udalosti

5. mája 1961 
Alan Shepard na palube Mercury-Redstone 3 sa stal prvým Ameri-
čanom, ktorý sa dostal do vesmíru (Program Mercury) 

Výročia a udalosti
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PRESOVSKO
SABINOVSKO

Monika Janovčíková     0905 719 145

Distribúcia:
distribucia.po@regionpress.sk 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Bzenov, Demjata, 
Fričovce, Chmeľov, Kapušany, Ken-
dice, Kokošovce, Ľubotice, Pušovce, 
Sedlice, Prešov, Veľký Šariš, Ďačov, 
Drienica, Jakubovany, Sabinov, Lipa-
ny, Brezovica, Kameniaca, Pečovská 
Nová Ves, Šarišské Michaľany   

nepárny týždeň: Drienov, Drienov-
ská Nová Ves, Dulova Ves, Fintice, 
Haniska, Hermanovce, Chminianska 
Nová Ves, Lada, Lemešany, Ličar-
tovce, Malý Šariš, Petrovany, Ruská 
Nová Ves, Sedlice, Široké, Tulčík, Víťaz, 
Vyšná Šebastová, Župčany, Prešov, 
Sabinov, Krivany, Ražňany, Šarišské 
Dravce, Rožkovany, Šarišské Sokolov-
ce, Torysa a Dubovica, Nižný Slavkov  

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Budovateľská 50 
PREŠOV

Sabinov

Prešov

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   48.090 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
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PREPICHY
        POD CESTY
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Kúpim chatu na DOMAŠI
platba v hotovosti.
0917 830 888
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Príjmeme 
 operátorov 

 do automobil. výroby na TPP 
v Malom Šariši. Práca na zmeny.

Mzda od 690€/brutto 
+ odmeny a príplatky.

Stravné lístky 4,20€/kus/deň. 
email: presov@mahax.sk

presovsko.sk

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 290€všetky dvere
SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40 Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník) Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A, Otvorené: Po-Pia: 8-17
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KAROSÁRSKE A MECHANICKÉ PRÁCE

0940 868 334
www.autoprofitmb.skAUTOPROFIT s.r.o.

34
-0
00
8PLATBA

v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
 v Prešove

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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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631
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»KÚPIM JAWU 90, 250, 
350, Manet 90 Ponúknite 
0949505827

»Predám 2izbový byt s 
balkónom v OV v Bardejove 
Nábrežná ulica zrekonštru-
ovaný 0948633613

»PREDÁM STAV. POZ. V KEN-
DICIACH 16ÁR T. 0905145220

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim jelenie paro-
žie za najlepšiu cenu! 
0944132200

»Kúpim staré zlaté zuby, 
zlaté a strieborné mince a 
hodinky OMEGA, bodáky, 
nem.helmy. 0907166358

»25 ročná hľadá skúseného 
chalana len na vážny vzťah 
len sms 0910666134
»23 ročná hľadá chlapca 
len na vážny vzťah len sms 
0944275268
»Hľadám priateľku na váž-
ny vzťah plný lásky do 42r. 
0911471781

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PO medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PO 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 vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PO zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

06 POZEMKY / predaj 

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chránime Vás a Váš majetok

=179€

¦ @
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Práca OLOMOUC /ČR/

- OPERÁTOR FINÁLNEJ MONTÁŽE
   Od 130 Kč do 150 Kč/hod. v čistom 

- OBSLUHA OHRAŇOVACIEHO 
   LISU (ROBOTNÍK) 

    Od 170 Kč do 200 Kč/hod. v čistom

- SKLADNÍK VZV 
    Od 140 Kč do 150 Kč/hod. v čistom

- KONTROLÓR KVALITY 
    Od 140 Kč do 150 Kč/hod. v čistom 

- ZVÁRAČ C02 A ZÁMOČNÍK
    Od 160 Kč do 200 Kč/hod. v čistom

+421 948 259 552

Ponúkame Vám:
- prácu na TURNUS 

- prácu v stabilnej a medzinárodnej 
  silnej strojárskej spoločnosti

- príspevok na obed v závodnej jedálni
- pravidelné zálohy

- ubytovanie ZDARMA ( byty, domy )
- prácu na TPP
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90951 594 367

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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1. mája 1953  
spustenie vysielania Česko-slovenskej te-
levízie 

Výročia a udalosti
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Pred rekonštrukciou bytu je nutné ab-
solvovať viacero krokov. Nezabudnite 
ani na vašich susedov a bytových spo-
luvlastníkov!

Rekonštrukcia bytu by sa mala 
ohlásiť príslušnému stavebnému 
úradu, v závislosti od miery a rozsa-
hu úprav (stavebné povolenie, príp. 
ohláška). Odporúča sa, skontrolovať 
aj vyhlášku obce, či mesta o časových 
obmedzeniach rekonštrukcií (napr. či 
je možné vykonávať stavebné úpravy 
počas víkendov a podobne). To isté pla-
tí v prípade bytového domu s vlastnou 
„samosprávou“. O rekonštrukcii bytu 
musí byť informované spoločenstvo 
vlastníkov, ktoré má právo k zámeru sa 
vyjadriť.

Nezabudnite však aj na vašich su-
sedov. Pre dobré susedské vzťahy sa 
odporúča nalepiť niekoľko dní pred 
začiatkom úprav oznam o rekonštruk-
cii bytu na viditeľné miesto vo vchode.  
Dovtedy však musíte mať celú rekon-
štrukciou pripravenú. Začínate s pred-
pokladaným 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, obkla-
dy, dlažby, sanitu podlahy, dvere, ma-
ľovanie, svetlá, nábytok. Nezabúdajte, 
že k väčšine položiek treba pripočítať 
aj montáž, ktorá môže prevýšiť cenu 
materiálu. 

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 spôso-
bom finančného vyrovnania. Dopredu 
by ste mali platiť iba 10 percent predpo-
kladaných nákladov a potom postupne 
preplácať každú časť vykonaných prác 
a dodaného stavebného materiálu.

Ak sa rozhodnete, že si budete volať 
remeselníkov a všetky činnosti pri re-
konštrukcii organizovať samostatne, 
beriete si na seba veľa starostí. Zosúla-
diť ich tak, aby práce prebiehali bez dl-
hých prestávok, je veľmi náročné. Keď 
sa príde na chybu, jedni remeselníci 
sa vyhovárajú na predchádzajúcich. 
A obvykle laik amatér takéto situácie 
nezvládne.

Začíname s rekonštrukciou bytu

» red
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Skvelá pracovná ponuka do SEREDE

Inovácia automatizácie výrobných liniek, aby sa zamestnancom 

- 3-zmenná prevádzka
- pomocné práce vo výrobe
- vizuálna kontrola - obsluha dopravných pásov

  na aut. baliacich automatoch

-

Kontaktujte nás +421 907 953 410
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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

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�

v pneuservise alebo online
w w w. m i ko n a . s k
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  r. v. 2018/2019

42,36 € 24,90 €

195/65 R 15 V

ROYAL PASSENGER
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� STRIEKANÁ PUR PENA
� FÚKANÁ CELULÓZA
� MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

� STRIEKANÁ PUR PENA
� FÚKANÁ CELULÓZA
� MONTÁŽ SADROKARTÓNOOOOOOOOOVVVV

0951 636 225

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
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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

MURÁROV do Belgicka
Prijmeme spoľahlivých ČISTENIE HR
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JEDNOHROB  65 €
DVOJHROB  100 €

    
  

DOPRAVA A IMPREGNÁCIA ZDARMA 

OB VO
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MorePneu.sk
OSOBNÉ  I  SUV  I  VAN  I  MOTO  I  NÁKLADNÉ

Objednaj Počkaj na výzvu Vyzdvihni v Prešove

ŠIROKÝ SORTIMENT PNEUMATÍK
V DOBRÝCH CENÁCH

PNEUMATIKY objednané na OSOBNÝ ODBER je možné vyzdvihnúť 
až po tel. alebo e-mailovej výzve! Ušetríte cenu prepravného.

VÝDAJNÉ MIESTO
M-PROTEKTOR s.r.o.
Jelšová 26, Prešov
(vstup z Jesennej ulice)

0911 103 580OTVORENÉ: PO-PIA 8.00 - 16.30 hod.
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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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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

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
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!

 

Turnusová 

0903 717 998
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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 €

presovsko.sk

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Príjmeme 
 skladníkov 

do automobil. výroby 
na TPP v Malom Šariši. 

Práca na 3 zmeny.

Mzda od 872€ + odmeny. 
Stravné lístky 4€/kus/deň. 

email: presov@mahax.sk

0903 219 262 

Rodinné domy od A po Z

MURÁRSKE A TESÁRSKE PRÁCE
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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%
*


