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- Výstavba rodinných domov - základové dosky,
   hrubé stavby - ploty - murárske práce
 

                 

- Rekonštrukcie - domov - bytov- bytových jadier,
   nebytových priestorov  - obklady - dlažby
- Maľby - nátery - stierky - omietky - sadrokartóny
- Zateplenie rodinných domov - prenájom lešenia
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KVALITNÉ VÝROBKY za SUPER CENY!

www.artrade.sk  

Pov. Podhradie 382, Pov. Bystrica

www.artrade.sk  

y
0904 030 950, 0903 557 685, 042 432 6250 
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PONUKA PRÁCE NA TRVALÝ PRACOVNÝ POMER

  Náplň práce:
- obsluha CNC stroja 
  (bez programovania)
- nepretržitá 
  prevádzka
- prax v obore 
  min. 0,5 roka

  Náplň práce:
- vyvarovanie 
  odliatkov
- práca na 
  1 až 2  zmeny
- prax 
  v obore 1 rok

CNC OPERÁTORZVÁRAČ

Kontakt:
personalne@medeko.sk 
0917 146 595

MZDA:
- Nástupná 800 až 900 € + cca 
  150€ príplatky za neptretržitú
  prevádzku (z toho základná
  mzda 700€)
- Bonus 2 x ročne

PONÚKANÉ BENEFITY:
- Obedy v cene 0,5 €
- Wellness služby v Nimnici 
  a ďalšie benefity 

MEDEKO je stabilná rodinná firma v Považskej Bystrici s 25 - ročnou tradíciou
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prevádzka 
Kúpele Nimnica

Príjmeme do TPP 

0915 855 069

pracovníčky 
pekár-cukrár 
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KÚPIM BYT, 
DOM, CHATU

0948 107 044

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej 

bývať v prenájme
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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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Každý týždeň: 
Dolný Moštenec, Horný Mošte-
nec, Milochov, Orlové, Podmanín, 
Považská Bystrica, Považská 
Teplá, Považské Podhradie, Praz-
nov, Šebešťanová, Dolný Lieskov, 
Domaniža, Plevník - Drienové, 
Prečín, Pružina, Sverepec, Udi-
ča, Horné Kočkovce, Hrabovka, 
Nosice, Púchov, Beluša, Dolné 
Kočkovce, Horovce, Lednické Rov-
ne, Nimnica, Streženice, Visolaje, 
Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, 
Horný Lieskov, Jasenica, Paprad-
no, Stupné, Dohňany, Dolná Brez-
nica, Lúky, Lysá pod Makytou, 
Mestečko, Záriečie 

povazsko@regionpress.sk

Redakcia: Partizánska 1128 
POVAŽSKÁ BYSTRICA

INZERCIA

 

POVAŽSKO
BYSTRICKO-PÚCHOVSKO

Lenka Migilová  0905 915 035
Emília Rosinová  0907 673 930
Distribúcia:
Jozef Zacko   0905 976 503
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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 (28.230 domácností)
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NOVOOTVORENÉ!
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4. mája 1953 
Ernest Hemingway získal za román Starec a more Pulitzerovu cenu 

Výročia a udalosti

Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii 
59/26 z 22. novembra 2004 vyhlásilo 
8. a 9. máj za Dni spomienok a zmie-
renia na počesť všetkých, čo zomre-
li v čase druhej svetovej vojny.

OSN vyzvala svoje členské štáty, 
mimovládne organizácie i jednotliv-
cov, aby si každý rok pripomínali tieto 
májové dni - jeden alebo druhý, prípad-
ne oba. Na podujatiach sa má spomínať 
na všetky obete druhej svetovej vojny a 
má sa im vzdať náležitá pocta, uviedla 
OSN.

Druhá svetová vojna vypukla 1. 
septembra 1939 napadnutím Poľska 
hitlerovským Nemeckom a jeho prislu-
hovačmi. 

Prelom z rokov 1941 a 1942, keď voj-
ská Sovietskej armády odrazili nápor 
fašistov v bitke o Moskvu, predzname-
nal obrat v prospech nielen ZSSR, ale aj 
spojencov Veľkej Británie a USA. Bitka 
o Stalingrad v roku 1943 znamenala zá-
sadný obrat vo vojne.

Západné veľmoci začali obmedzo-
vať rozpínavosť fašistickej moci a tero-
ru, najmä zastavením nemeckého ťaže-
nia v severnej Afrike v rokoch 1942-43, 
dobytím Sicílie v roku 1943 a úspešným 
vylodením v Normandii v roku 1944.

Na prelome apríla a mája 1945 bolo 
otázkou času, kedy fašistické Nemec-
ko, hlavný agresor vojny, bude donúte-
né podpísať kapituláciu.

Západní spojenci rozdrvili nemec-

ký odpor na západnom fronte. Hitlerov 
nástupca, veľkoadmirál Karl Dönitz, aj 
keď vedel, že kapitulácia je nevyhnut-
ná, sa najskôr snažil zabezpečiť evaku-
áciu čo najväčšieho počtu vojakov a ci-
vilistov z východných oblastí Nemecka 
na západ.

Ešte 3. mája 1945 sa dovŕšilo oslo-
bodenie Slovenska, keď posledné zvy-
šky nemeckých vojsk zlikvidovali v 
Javorníkoch a Bielych Karpatoch. Vlá-
da slovenského štátu aj s prezidentom 
Jozefom Tisom podpísala kapituláciu 8. 
mája 1945. 

Akt podpisu kapitulácie Nemecka 
sa uskutočnil v noci z 8. na 9. mája 1945 
v Berlíne. Avšak už prvým podpisom 
kapitulácie 7. mája 1945 táto vstúpila do 
platnosti 8. mája o 23.00 h v noci stre-
doeurópskeho času - vtedy už v ZSSR 
bolo po polnoci, teda 9. mája.

Nezabúdajme!

» red
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www.kovacstvoloksik.sk

ZÁBRADLIA 
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Výkup všetkých druhov
elektrických káblov 

0911 433492, 0903 455781 
Pre materiál si prídeme

...za najlepšie ceny!

e-mail: trend-sk@centrum.sk

Predaj a rozvoz po celej SR

/m2

-40%

-30%
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ
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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

0905 915 035
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»KÚPIM JAWA CZ MANET 
TATRAN STADION BABETU 
A INÉ, DIELY, DOKL ADY. 
0940100473
»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely- SERIÓZNA 
DOHODA 0908205521
»KÚPIM AGZAT aj ne-
funkčný Ponúknite 
0949505827
»KÚPIM NOVÉ DIELY 
NA BABET TU, KORADO, 
JAWA 90, MANET, PIO-
NIER. DOBRE ZAPL ATÍM! 
0910904599

»Kúpim garáž 0918 454 
108

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

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

Príklad:
RP PB 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, PB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA                    

01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Vzorkovne: P. Bystrica: Budova “Zaťko” pri Kauflande, alebo v areáli OSBD

Tel: 042/4362391, www.williman.sk
KONTAKT: 0907 974 791

Bezpečnostné dvere  už od 319€

www.drevoza.sk

od 125 €

 HD+, A2 od 160 €

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

je vola  0905 638 627 súrne!
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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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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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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

0905 915 035
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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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Bonfiglioli je talianska rodinná firma s viac ako 60-ročnou 
tradíciou v oblasti konštrukcie a výroby prevodoviek. 
Nadnárodná skupina Bonfiglioli  v súčasnosti patrí medzi TOP 5 
svetových dodávateľov prevodoviek a integrovaných 
riešení na prenos sily.

V základnej mzde nie sú zahrnuté príplatky za 
nočnú prácu a nadčas, tímový bonus pri splnení
 skupinového cieľa, letný a zimný bonus.

 

Svoje životopisy a žiadosti zasielajte, prosím, na e-mailovú 
adresu ivana.bednarova@bonfiglioli.com, alebo na adresu 
Bonfiglioli Slovakia s.r.o., Robotnícka 2129, 017 01 Považská 
Bystrica. Kontaktovať nás môžete na tel. č. 0902 925 020

V súvislosti s rozvojom závodu v Považskej Bystrici 
ponúkame pracovné príležitosti záujemcom v profesii:

CNC OBRÁBAČ KOVOV 
- základná mzda 865 € btt PLUS mesačné 
  prémie 130 € btt + príplatky + 13-ty plat

• motivujúce finančné ohodnotenie, 13-ty plat,
• pracovnú zmluvu priamo s Bonfiglioli, nie
   s personálnou agentúrou,
• možnosť odborného rastu, pracovné podmienky 
   na vysokej úrovni,
• dopravu do zamestnania v rámci Považskej Bystrice,
• rôzne iné benefity.

Budúcim zamestnancom ponúkame:

 TECHNIK KVALITY
  - základná mzda od 950 € btt PLUS mesačné
     prémie od 145 € btt + príplatky + 13-ty plat

 MONTÁŽNY PRACOVNÍK
- základná mzda 755 € btt PLUS mesačné   
  prémie 115 € btt + príplatky + 13-ty plat
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Operátor strojného zariadenia
Mzda od 700 € - 1200 € brutto/mesiac

(+ prémie + príplatky, dochádzkový bonus)

Mzda od 623 € - 1000 € brutto/mesiac

Operátor/ka výroby-balenie sáčkov do kartónov

PONUKA PRÁCE
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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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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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� 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

Spoločnosť R&D Composite s.r.o., 
Považská Bystrica
www.radcomposite.sk

Benefity:
Mesačný výkonnostný bonus až do výšky 25%.
Zvýšenie mzdy po skúšobnej dobe. Práca v jedno 
a dvojzmennej prevádzke vhodná pre mužov aj ženy

Penzión pod Strážovom v Pružine

K mzde odmeny, príplatky, akcie platené 
osobitne, zamestnanecké benefity

Kontakt:  042/432 41 18
email: sekretariat@vk-sok.sk

Príjme do trvalého pracovného pomeru

ČAŠNÍK/ČKA,BARMAN/KA
800 EUR/mesiac 

Penzión pod Strážovom v Pružine

K mzde odmeny, príplatky, akcie platené 
osobitne, zamestnanecké benefity

Kontakt:  042/432 41 18
email: sekretariat@vk-sok.sk

Príjme do trvalého pracovného pomeru

KUCHÁR/KA
1000 EUR/mesiac 

Penzión pod Strážovom v Pružine

K mzde odmeny, príplatky, akcie platené 
osobitne, zamestnanecké benefity

Kontakt:  042/432 41 18
email: sekretariat@vk-sok.sk

Príjme do trvalého pracovného pomeru

ŠÉFKUCHÁR/KA
1000 - 1300 EUR/mesiac 

Prijmeme do pracovného pomeru:

     obchodného manažéra
skladníka
vodiča nákladného vozidla

Informácie: Tel.: 0905 713 156
e-mail: migila@sadro.sk

Sadro, s. r. o.
Orlové 281
Považská Bystrica
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xViac info na tel.: 0908 710 704

víkendy voľné,
požadujeme prax min.1 rok a zodpovedný prístup

na pravidelnú prepravu v rámci SVK a EU, 

Hľadáme:
- vodiča kamióna  

jednozmenná prevádzka, nástup možný ihneď
- operátorov do drevovýroby
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6. mája 1937
havaroval a zhorel Hindenburg, najväčšia 
vzducholoď všetkých čias 

Výročia a udalosti

0907 673 930
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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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V Očnom centre Sokolík poskytujeme očnú starostlivosť 
v plnom rozsahu ako na operačných sálach, tak i v našich 
špecializovaných ambulanciách. To všetko samozrejme za 
splnenia najprísnejších protiepidemických opatrení.

„Sme radi, že naši pacienti zostávajú zodpovední, aby sa ich stav ne-
zhoršil,“ hovorí MUDr. Ján Sokolík, primár Očného centra Sokolík 
a dodáva: „Je dôležité, aby sa zdravotníctvo nezastavilo a neveno-
valo sa len epidémii. I v oblasti očnej starostlivosti existuje mnoho 
ochorení, ktorých včasnú diagnostiku a začatie liečby nie je možné 
odkladať. Ak by niektorí pacienti zo strachu z koronavírusu vyšetre-
nie zraku odkladali a prišli neskoro, mohlo by u nich dôjsť k vážnemu 
poškodeniu zraku alebo dokonca k jeho strate.“

Základom je nepodceňovať 
prevenciu ani v čase epidémie
V oblasti očného lekárstva sú najohrozenej-
šou skupinou seniori. Preto sú u osôb nad 
60 rokov dôležité pravidelné preventívne 
prehliadky zraku, a to i vtedy, keď žiadny 
problém pacient nepociťuje. V tomto veku 
sa môžu objavovať rôzne vážne očné ocho-
renia, ktoré v konečnom dôsledku môžu sta-
rých ľudí ohroziť viac ako koronavírus. 
„Príkladom môže byť napríklad Vekom pod-
mienená makulárna degenerácia (VPDM), 
ktorá postihuje 15% seniorov,“ hovorí primár 
Sokolík, a dodáva: „Vlhká forma VPDM do-
káže nevratne zničiť zrak počas niekoľkých 
týždňov alebo mesiacov. Preto je dôležitá 
skorá diagnostika. Riziko slepoty je pri tomto 

SCREENING

ZADARMO!

Vážne očné ochorenia ohrozujúce seniorov

Neodkladajte kvôli koronavírusu vyšetrenie svojich očí 

Vekom podmienená 
makulárna degenerácia 

(VPDM)
Patrí k najzávažnejším ochore-
niam sietnice a je najčastejšou 

príčinou ťažkej straty zraku 
až slepoty u starších ľudí. Pri 

makulárnej degenerácii dochádza 
k postihnutiu tzv. žltej škvrny 
(centrálna časť očnej sietnice). 

Zelený zákal 
(odborne Glaukóm)

Patrí k častým očným ochoreniam, 
ktoré je však veľmi závažné a býva 

nazývané i „tichý zlodej zraku“. 
Dôvodom je, že pri zelenom zákale 
dochádza k postupnej degenerácii 
a odumieraniu zrakového nervu, 

avšak pacient žiadne príznaky 
nepociťuje. 

Diabetická retinopatia
Je závažné ochorenie ciev očnej 
sietnice dôsledkom zle liečenej 

cukrovky. Vysoká hladina cukru 
v krvi spôsobuje upchatie 

i poškodenie drobných ciev, ktorými 
je sietnica pretkaná. Dochádza tak 

k nedostatočnému prekrveniu 
i opuchu sietnice, ktoré spôsobuje 

zhoršené videnie až po stratu zraku. 

Sivý zákal (odborne Katarakta)
Vzniká najčastejšie dôsledkom 
starnutia ľudskej očnej šošovky 

a väčšinou postihuje osoby 
vo veku 60 až 75 rokov. 

Pri sivom zákale dochádza 
k zakaleniu ľudskej očnej šošov-
ky, čo bráni prieniku svetelných 

lúčov na sietnicu, a človek to 
vníma, ako keby videl cez hmlu. 

SCREENING JE PRIPRAVENÝ V SPOLUPRÁCI SO VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI.

a využite mimoriadnu ponuku 
na screening sietnice ZADARMO

Objednajte sa do 15. mája 2021

ČO VŠETKO MÔŽE ŠPECIÁLNE 
SKENOVANIE  SIETNICE ODHALIŤ?
- Ná dorové ochorenie oka - onkologické ochorenia

- Zelený zákal (glaukóm)

- Ochorenie makuly (miesto najostrejšieho videnia)

- Vekom podmienenú degeneráciu makuly

- Poruchy zásobenia sietnice krvou

- Všetky degeneratívne zmeny na sietnici oka

- Cievne ochorenie sietnice

- Odumretie ciev v oku

Očné centrum Sokolík, s.r.o.
Jilemnického 532/2
budova ALFA (bývalý Slovakotex)
911 01 Trenčín
recepcia@ocnesokolik.sk

www.ocnesokolik.sk NEZABUDNITE, že za zdravotnou  starostlivosťou môžete cestovať!

0904 146 537

Pri objednaní uveďte heslo: REGION PRESS

AKCIA!AKCIA!

VOLAJTE: 

ochorení naozaj vysoké a práve čas je pre nás 
rozhodujúci, aby sme mohli pacientovi účin-
ne aplikovať biologickú liečbu pomocou tzv. 
anti-VEGF látok.“

Ďalším dôvodom pre kontrolu zraku je i ze-
lený zákal alebo glaukóm. Oko totiž môže 
trápi zvýšený vnútroočný tlak, o ktorom 
ľudia vôbec nevedia. Ak nie je vysoký vnútro-
očný tlak kontrolovaný a liečený, môže byť 
príčinou vzniku glaukómu, ktorý býva nazý-
vaný i „tichý zlodej zraku“. Pacient pri ňom 
totiž necíti žiadnu bolesť či iné ťažkosti a bez 
povšimnutia tak dochádza k vážnemu po-
škodeniu zrakového nervu, ktoré môže viesť 
až k úplnej strate zraku. 
Preventívne vyšetrenie u starších osôb môže 
odhaliť i sivý zákal, ktorý ľuďom zhoršuje vi-

denie. Operácia sivého zákalu by sa nemala 
zbytočne odkladať. Dôvodom je nielen kva-
lita života, ale i to, že čím viac je sivý zákal 
tzv. zrelý, tým je operácia náročnejšia. Od-
kladať preventívne vyšetrenie by nemali ani 
diabetici. Tí by mali podstúpiť preventívne 
vyšetrenie z dôvodu tzv. diabetickej retino-
patie. „Zákernosť tohto ochorenia spočíva 
predovšetkým vo svojej nenápadnosti. Spo-
čiatku sa neprejavuje prakticky žiadnymi 
príznakmi a až v pokročilom štádiu sa prejaví 
zhoršeným videním, ktoré v tú chvíľu už nie 
je možné napraviť, iba spomaliť“, vysvetľuje 
pán primár Sokolík. 

Nezabudnite teda na prevenciu ani 
vy a objednajte sa na preventívne 
vyšetrenie hoci i hneď teraz!
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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%
*


