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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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KAMENÁRSTVO
MAMAJO

0950 296 523
kamenarstvomamajo@azet.sk

Ponúkame:

     nové žulové pomníky

     krycie dosky

     brúsenie starších pomníkov

     rekonštrukcie starších

     hrobov

     betónové chodníky

1 HROB
od 990 €
2 HROB

od 1300 €
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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!
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hom, Nižná, Ostrov, Pečeňady, 
Rakovice, Sokolovce, Trebatice, 
Veľké Kostoľany, Veľké Orvište, 
Veselé, Vrbové, Bzince pod Javori-
nou, Horná Streda, Lubina, Pobe-
dim, Podolie, Považany 
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PIEŠŤANY

Piešany

Nové 
Mesto 

n/Váhom

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: 
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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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Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRA AMI, PODVODMI

je vola  0905 638 627 súrne!
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
MÁJ – JÚN

2021

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA

v pneuservise alebo online

w w w. m i ko n a . s k
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42,36 € 24,90 €

195/65 R 15 V

ROYAL PASSENGER
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA  do 15. 5. 2021

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

1-hrob od 1190  € • 2-hrob od 1490 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2250 € • 1-hrob od 1550 €

Gravírovaný ornament do 15. 5. ZDARMA

INZERCIA
0905 746 988
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auto-moto/iné 2
»Kúpim starý Pionier, 
Mustang, Simson, Babeta 
aj pokazené, nekompletné. 
Tel.: 0915 215 406 
»ČZ-JAWA. Odkúpim moto-
cykel/diely- SERIÓZNA DO-
HODA. Tel.: 0908 205 521
»KÚPIM  malotraktor AGZAT, 
aj nefunkčný. Ponúknite. 
Tel.: 0949 505 827  

byty/predaj 3
»Predám 3-izb. byt v Pieš-
ťanoch, cena 89.500. Tel.: 
0915 976 178 

reality/iné 7
»Hľadáme rodinný dom, 
usadlosť, chalupu na pre-
daj, okres Myjava, Nové 
Mesto. Tel.:  0915 976 178 

stavba 8
»Kúpim haky lešenie.  Tel.: 
0908 532 682 

záhrada, zverinec 10
»Predám 4 - ročnú červe-
nú kravu, 1x otelenú, cena: 
500€, Chvojnica.Tel.: 0911 
850 747 

hobby a šport 11
»Kúpim ľudové kroje. Tel.: 
0902 708 047 

zoznamka 16
»Sympatická 55 r.  hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel.: 0944 724 181 
»46 ročný ženatý hľadá 
kamarátku aj staršiu. Tel.: 
0907 328 041 
»ŤZP hľadá ženu do   50 r. 
Tel.: 0944 023 252 

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP PN 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, PN 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     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    

Najčítan
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA BUK, HRAB
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ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

0948 308 448

Pre okresy PN, NM a MY

DOPRAVA ZADARMO

Ministerstvo kultúry predstavilo de-
taily  projektu na obnovu hradov so 
zapojením nezamestnaných, ktorý 
má pokračovať v tomto roku. 

Iniciatíva na zapojenie nezamestna-
ných do obnovy kultúrneho dedičstva 
prišla priamo od slovenských hradárov a 
v roku 2011 ju podporili vtedajší ministri 
kultúry a práce. Úspešná spolupráca re-
zortov kultúry a práce trvala desať rokov. 
Prvý zo spomínaných rezortov prispie-
val na obnovu hradov, materiál, technic-
ké zabezpečenie, výskum a prácu odbor-
níkov cez dotačný program Obnovme si 
svoj dom, zatiaľ čo druhý rezort refundo-
val mzdy pomocných síl z úradov práce 
prostredníctvom zdrojov EÚ na podporu 
zamestnanosti. Počas celého trvania 
projektu bolo doposiaľ podporených 45 
hradov, pri čom MPSVR im poskytlo viac 
ako 21 miliónov eur a ministerstvo kultú-
ry viac ako 5 miliónov eur.

Ministerstvo práce malo záujem v 
projekte pokračovať, nenašlo naň však 
prostriedky. Hradári tak mohli naďalej 
využiť výzvu ministerstva kultúry na fi-
nancovanie technickej stránky projektu, 
no prišli o financie pre pracovníkov. 

Nová pomoc bude nastavená ústre-
tovejšie voči hradárom – uľahčí im čer-
panie i podmienky. Zatiaľ čo v predchá-
dzajúcich rokoch bolo nastavenie veľmi 
striktné a vyžadovalo zamestnať dlho-

dobo nezamestnaných nad 50 rokov, po 
novom si budú môcť hradári vybrať ove-
rených zamestnancov. “Flexibilnejšie 
nastavenie je možné vďaka tomu, že po-
moc sa nemusí držať európskych schém.

Mnohé hrady teda budú môcť, i keď 
v obmedzenom rozsahu, aj túto sezónu 
pokračovať v záchranných a konzervač-
ných prácach. Preto sa aj tento rok stret-
nete s nezamestnanými a združeniami 
zachraňujúcimi naše hrady napríklad 
na Lietave, Lednici, Hrušove, Revišti, 
Šášove, Zborove, Šariši, Vinnom, Ka-
menici, Tematíne, Uhrovci, Považskom 
hrade, Blatnici, Čičve, Jasenove, Hričo-
ve, Starhrade, Oponiciach, Slanci alebo 
Turnianskom hrade. 

Tam všade sú aktívne naše združenia 
uchádzajúce sa o tieto dotácie, pre ktoré 
by prerušenie prác na rok znamenalo o to 
ťažší rozbeh v budúcnosti. 

Rozpočtové opatrenie na zabez-
pečenie financovania projektu aktu-
álne spracúva ministerstvo financií, a 
následne bude zaslané ministerstvu 
práce. Celý obnos vyčlenených finanč-
ných prostriedkov poputuje priamo 
hradárom; administratíva úradov práce 
či ministerstva práce z nich hradená ne-
bude. Občianske združenia a nadácie si 
môžu požiadať aj o výzvu z ministerstva 
investícii a zároveň môžu využiť výzvu 
ministerstva kultúry.

Zapojenie nezamestnaných do obnovy 
kultúrneho dedičstva pokračuje

» red, Zdroj: MK SR
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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

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

1
6
-0

0
8
8

3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN
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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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tel. 0940 355 660

STAVEBNÁ FIRMA
v y k o n á v a :
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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�
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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

INZERCIA
0905 746 988

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

Výročia a udalosti
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

Myjava - trhovisko  21.5.
Vrbové u Karlíka  18.5. 
Chtelnica  18.5. 
Nižná  18.5. 
Veľké Kostoľany  18.5.
Drahovce 17.5. 

6.30 - 8.00 h.
11.20 - 11.45 h.
12.00 - 12.15 h.
12.20 - 12.30 h.
12.40 - 13.00 h.
12.45 - 13.00 h.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
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INZERCIA
0905 746 988

2. mája 1945 
Červená armáda dobyla Berlín 

Výročia a udalosti 6. mája 1937
havaroval a zhorel Hindenburg, najväčšia 
vzducholoď všetkých čias 

Výročia a udalosti
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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 €
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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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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzku 

Kaufland Piešťany
Mzda: 4,247 €/h. brutto 

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Nástup ihneď.
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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
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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 za-
riadeniach sociálnych služieb. 

Jej cieľom je „naštartovať“ spoločen-
ský život seniorov, ktorý sa pre pandémiu 
koronavírusu na rok zastavil.

Po tom, ako sa rezortu práce podari-
lo dostať ochorenie COVID-19 v zariade-
niach 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 se-
niori 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 ,“ uvie-
dol minister práce, sociálnych vecí a ro-
diny Milan Krajniak.

Projekt „Hodina pre seniora“ fun-
guje už viac ako rok. „Keď vypukla pan-
démia koronavírusu, kultúrny život na 
Slovensku sa zastavil. My umelci sme ale 

začali rozmýšľať, ako by sme mohli využiť 
náš čas pre dobro iných. Napadlo nám, 
že by sme ho darovali tým najzraniteľnej-
ším, seniorom v pobytových zariadeniach 
sociálnych služieb, ktorí zostali odlúčení 
od svojich blízkych,“ priblížila Hana 
Koblišková, manažérka projektu „Hodi-
na 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 for-
mulára, ktorý je zverejnený na stránke 
www.hodinapreseniora.sk . 

Hodina pre seniora – „darujme 
čas seniorom, darujeme radosť“

» red
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AKE Skalica s.r.o.
Nádražná 33, Skalica 909 01

výrobca ložísk s viac ako 50-ročnou tradíciou

prijme do zamestnania nasledujúce profesie

director@ake-bearings.sk                 www.ake-bearings.sk

Pre bližšie informácie volajte +421 907 677 948

Možnosť kariérneho rastu a sebarealizácie

  požiadavky:
- minimálne stredoškolské vzdelanie technického smeru

- skúsenosti s konštruovaním ložísk

- ovládanie Auto Cad

- samostatnosť

- logické myslenie

Samostatný konštruktér

mzda1000 €
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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%
*


