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■  Elektroinštalácie 24 hod. 
■  Prípojky NN VN, práca s plošinou do 22m 

■ Revízne správy ■ Vytyčovanie káblových porúch 
■ Pílenie stromov, orezy aj pod napätím 
■ Projektovanie, bleskozvody, inžiniering

0904 466 149 
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Odkúpime Vašu nehnuteľnosť 
v hotovosti 

( s možnosťou doživotného užívania)

Vyrovnáme dlhy, exekúcie 
aj pred dražbou

Odkúpime pozemky, 
poľnohospodársku pôdu

Reality Gold – Bratislava s.r.o.
Prevádzka: Cukrová 14, 813 39 Bratislava                                                                                                                      

                                                                 
0905/491 888, 0903/909 888 
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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VÝROBA A OPRAVA

+ rolety na balkóny, loggie, 
strešné okná, markízy,

vonkajšie rolety a sieťky proti hmyzu

02/555 66 222, 0905 484 224
Bilíkova 16, Bratislava

www.roletynicol.sk

ROLIET
ZÁCLONŽALÚZIÍ 
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Slovenská Gra�a a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygra�ckého priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície lisovne
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
MECHANIKA
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA

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

e-mail: kariera@gra�a.sk,  www.gra�a.sk 

Požiadavky:

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:
- renovácia dveri
- kľučky, zámky, sklo 
- nové dvere a zárubne
- renovácia vstavaných skriň
 

obhliadky:  0905 605 934 
prevádzka: 0948 288 791
Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava, 

renovacia@renovacia-dveri.eu

www.renovacia-dveri.eu
Obhliadka, poradenstvo a cenová ponuka u Vás doma - služba zdarma !!!
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Mesto, Vajnory
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»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507 
»Kúpim byt v Bratislave od 
súkromnej osoby 0918 479 
756 

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Kúpim staré hodinky min-
ce odznaky starožitnosti 
0903 753 758 

»Predám mobilný / na 
4-roch kolieskach / dážd-
nik-slnečník. Novú ¾ ko-
ženú pánsku bundu č.52. 
Dámsku koženkovú dlhú 
bundu hnedú XXL a čiernu 
L. Cena dohodou. Tel.: 0902 
679 183

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

09 DOMÁCNOSŤ    

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

07 REALITY / iné    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

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

»KOSENIE ZÁHRAD KROVINO-
REZOM 0919 177 337

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

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

»Maľby, podlahy 0915 462 
513

»ZIMMERMANN 0905 54 74 
76
»Matúš 0905 616 431

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

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

»Prídem k Vám 0910 363 
014

»0905 616 431

Komerčná
riadková
inzercia

NEHNUTEĽNOSTI

ZVIERATÁ

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

SLUŽBY

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

KLIMATIZÁCIE

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

OPRAVA PRAČIEK

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PRÁČIEK

NEHNUTEĽNOSTI

OPRAVA  ŠIJACÍCH STROJOV

AUTO SKLO

ZVIERATÁ

OZNAM

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

PÔŽIČKY

PREDÁM

KÚPIM

PREPRAVA

DOVOLENKA

Diktátori „novej demokracie“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Svet okolo nás je plný spasiteľov. 
Chcú zachraňovať všetko a každého, 
bez ohľadu na jeho vôľu. Chcú páchať 
dobro bez ohľadu na spoločenskú 
škodlivosť toho, o čom si myslia, že 
to dobre je.

Stačí im na to moc. Nerobia nič iné, 
ako to, že sa neustále snažia dostať k 
moci, aby tých bezmocných zahŕňali 
„dobrom“. Aby im vnucovali svet podľa 
ich predstáv, veľmi často zvrátených, 
chorých, nebezpečných. Predstáv, 
ktorých realizácia ich utvrdzuje v ich 
moci. Nenávidia a píšu o láske. Mstia 
sa a kreslia srdiečka na svoje statusy na 
sociálnych sieťach. Hovoria nám „bude 
dobre“, ale už nedodajú, komu a kedy, 
za akých okolností bude dobre.

Fanatiszmus, politický, miešajú s 
vlastným sadizmom a opierajú to o bar-
ličku moci, o ktorú neustále bojujú, aj 
medzi sebou.

Bez nej sú to nuly. Neschopné bez-
významné nuly. Zakomplexované, ne-
docenené nuly. Ľudské, odborné, nuly 
bez autority. Doslova sa chce napísať, 
že ak spolupracujú dve nuly, je z toho..., 
no, veď viete čo.

Lenže, ich o tú svoju moc bojuje ove-
ľa viac. Bez názoru, stačí submisívnosť k 

vodcovi. Stačí vyčleniť z vlastného slov-
níka slovo nie, stačí nemať žiaden názor 
a tváriť sa, že si myslím to, čo vodca dik-
tátor. Odmenou za to sú posty pre „na-
šich“, miesta na kandidátkach, vplyvné 
pozície a dobrý biznis. Celkom slušný 
profit z toho, že zo seba robím verejnú 
nulu. Čo tam po vlastnej tvári a deho-
nestovaní mena vlastných predkov.

Žijeme hnusnú dobu, trúfam si na-
písať s ohľadom na prežité roky. Jednu 
z najhnusnejších. V popredí samovyvo-
lení vždy flexibilní, popierajúci aj sami 
seba, hlavne, že majú moc. Nad štátom, 
nad všetkými. A keď im táto moc nesta-
čí, tak si ju ešte podčiarknu vyhlásení 
núdzového stavu, ktorý im dáva do-
datkové práva obmedzovať.  Diktátori 
„novej demokracie“. Reinkarnovaní 
Pinochetovia.

Je čas, aby sme my zmenili ich. Na-
najvýš jednoducho – vyme-
nili. Máme na to právo. 
Slovensko je štát, ktorý 
patrí nám. Nie im.

Pekný týždeň, zdá sa, 
že už takmer letný, váže-
ní čitatelia!

WWW.REGIONPRESS.SK
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Supi sú vtáci, ktorí dokážu stráviť 
zdochliny v  takom stave, keď sú pre 
iné živočíchy nejedlé. Krúžiace supy 
sú symbolom smrti. 

Supi sa zbiehajú aj okolo nás. Prichá-
dzajú z bánk, poisťovní (pozor najmä naa 
supov z jednej z nich), exekučných firiem 
a  organizácií, ktoré povýšili svoj biznis 
nad život a smrť človeka. Zomrel nám 
otec a  moja mama so sestrou absolvujú 
ťažké jednania s  bankou, poisťovňou 
a mobilným operátorom o tom, že otec ich 
služby už potrebovať nebude. Robia dra-
hoty, každý poplatok navyše je pre nich 
dobrý. Podobným supom je aj lekár, ktorý 
si vypýta úplatok od ťažko chorého člove-
ka alebo jeho blízkej osoby. Poznám také 
prípady u  lekárov, ktorí zarábajú viac 
ako obyčajní ľudia. A  čo doktori, ktorí 
mesačne účtujú vysoké poplatky štátu za 
mobilné odberné miesta a takmer žiadne 
odbery nerobia? A v čase covidu si vypnú 
telefóny a neodpovedajú na maily?

Poznám aj supov z východného Slo-
venska. Celý život kradnú a dnes ohrozu-
jú existenciu významného podniku. Po-
rušujú zákon, ignorujú súdne nariadenia, 
vydierajú slušného podnikateľa a  chcú 
zničiť pracovné miesta stoviek ľudí. 
Mnohí bezcitní supi sedia dnes vo vyšet-

rovacej väzbe a niektorí ľudia ich ľutujú. 
Ľutovať by však mali ich obete. Bezcitní 
supi  roky rozkrádali naše zdravotníctvo 
a dnes na to doplácame všetci. Nemalo by 
sa kradnúť ani v doprave, pôdohospodár-
stve alebo školstve. Ale okrádať chorých 
ľudí v  nemocniciach je najväčšia bezcit-
nosť pánov „sociálnych demokratov.“

Bezcitní supi ošklbávajú ľudí pri 
úžerníckych pôžičkách, predaji nepo-
trebných výrobkov a  služieb a  šikanujú 
bezbranných občanov na úradoch. Maji-
teľka penziónu pri Žiline okradla našich 
klientov z  Dobrého pastiera. Niekedy 
ich však okrádajú aj členovia ich rodiny. 
Odháňajme bezcitných supov od svojich 
obetí, ktoré sa im nevedia brániť. Upozor-
ňujme verejnosť a políciu na ich praktiky. 
Skutočných supov tak naprogramovala 
príroda. Sú to inteligentní vtáci, ktorí do-
kážu hádzať zo vzdu-
chu kamene a rozbíjať 
nimi vajíčka. Supi 
v ľudskej podobe sú 
výsledkom chamti-
vosti a  zla a  dokážu 
rozbíjať ľudské ži-
voty. 

Bezcitní supi

» Ján Košturiak
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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%
*

Stannah_SK_03-2021_102x126_20%jarnazlava.indd   1 29.03.2021   12:28
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 5. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

tel.: 0949 85 11 10
www.tepovaniekm.sk

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE

MONTÁŽ × DEMONTÁŽ
STAVEBNÉ PRÁCE

PRENÁJOM
LEŠENIA

0910 620 160

INZERáT,KTORÝPREDáVA

0905 799 782
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzku 

LIDL Bratislava, Pekná cesta
Mzda: 3,80 €/h. brutto 

0948 948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Bratislave

948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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0905 877 690 

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto
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INZERáT,KTORÝPREDáVA

0905 799 782

„Náboženská sloboda je podstatou 
všetkých ľudských slobôd, pretože sa 
týka svedomia – neoddeliteľne prinále-
ží k dôstojnosti každého človeka. Nábo-
ženská sloboda nesmie byť pošliapaná 
nijakou vládou, žiadnym politikom ani 
osobným záujmom.“ 

Vyhlásil to kardinál Mauro Piacenza 
pri príležitosti vydania Správy o stave ná-
boženskej slobody vo svete, ktorú pápež-
ská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi 
zverejnila 20. apríla 2021.

Náboženská sloboda. Svedomie. 
Dôstojnosť. Bežne sa nad týmito slovami 
– a ich súvislosťami – možno veľmi neza-
mýšľame, pretože v krajine, v ktorej žije-
me, sa nemusíme báť krutého prenasledo-
vania ani perzekúcie za to, čomu veríme 
a čo vyznávame.

Naša viera či náboženské presvedče-
nie sa môže stretnúť (a určite sa aj stretá-
va) s nepochopením, alebo výsmechom – 
ten naša spoločnosť nezakazuje. Zostáva 
len úlohou jednotlivca, aby dokázal, či je 
schopný mať v úcte a rešpektovať druhého 
človeka. Existujú však krajiny, kde nepo-
chopenie či výsmech naberajú celkom iné 
rozmery... Čo tu stojí sloboda?

Asiu Bibi z  Pakistanu, ktorá bola fa-
lošne obvinená zo zločinu rúhania, stála 
takmer 10 rokov života, keď čakala vo 
väzení na popravu, kým napokon zvíťa-
zila spravodlivosť. Mnohé rodiny v Afrike 
za ňu platia stratou domova či blízkych. 
Kresťanov v  Iraku stála táto sloboda 

takmer úplné vyhladenie ich komunity. A 
Leah Sharibu z Nigérie, unesená skupinou 
Boko Haram ešte ako 14-ročná, za ňu platí 
už tri roky – pretože sa odmietla vzdať svo-
jej viery, teroristi ju neprepustili, ale roz-
hodli si ju nastálo ponechať ako otrokyňu.

Správa o  stave náboženskej slobody 
vo svete hovorí, že právo na náboženskú 
slobodu nebolo v období rokov 2018 – 2020 
rešpektované až v 62 krajinách zo 196 kra-
jín sveta, čo predstavuje 31,6 %. Zrieknutie 
sa náboženstva alebo zmena vierovyzna-
nia pritom vedie k vážnym právnym a/ale-
bo sociálnym dôsledkom až v 42 krajinách 
sveta (21 %) – hrozby siahajú od drsného 
vylúčenia z rodiny až po neľútostný trest 
smrti.

Nebojme sa, a pozdvihnime hlas v 
mene tých, ktorí nemôžu alebo nesmú ho-
voriť sami za seba. Za tých, ktorí sú po ce-
lom svete prenasledovaní pre svoju vieru.

Správu o stave náboženskej slobody vo 
svete nájdete na: www.acnslovensko.sk/sprava

Čo stojí sloboda?

» Zdroj: ACN

• izolácie
• klampiarske práce
• opravy komínov
• zamazávanie korýtok
• kompletná realizácia 
   striech

Ďaľšie služby:

0903 060 490

STRECHY
OPRAVY STRIECH
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0910 925 357

• REKONŠTRUKCIE
• DOMOV A BYTOV
• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• SADROKARTÓN
• ZATEPĽOVANIE
• DOMOV A BYTOV
• ELEKTRO A VODO
• INŠTALAČNÉ PRÁCE
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229

VIZITKY
0905 799 782

POLÍCIA PÁTRA

 Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158 

alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

Peter MODROVSKÝ – hľadaná osoba
Na 37-ročného Petra  Modrovské-
ho  z Bratislavy vydal Okresný súd 
v Bratislave príkaz na zatknutie pre 
majetkovú trestnú činnosť. Menova-
ný sa zdržiava na neznámom mieste 
a doposiaľ sa nepodarilo zistiť mies-
to jeho súčasného pobytu. 
 

Martin POLGÁR – hľadaná osoba 
Na 35-ročného Martina Polgá-
ra z Bratislavy vydal Okresný súd 
v Bratislave príkaz na dodanie do 
výkonu trestu pre majetkovú trest-
nú činnosť. Menovaný sa zdržiava 
na neznámom mieste a doposiaľ sa 
nepodarilo zistiť miesto jeho súčas-
ného pobytu.

 
Ferdinand BEIER ČUPERKA 
- nezvestná osoba.
Menovaný je nezvestný od dňa 
05.05.2021, kedy ho naposledy vi-
dela manželka. Od tej doby nepodal 
o sebe žiadnu správu.

ZUBNÁ AMBULANCIA

Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

Pracujeme od 15.00 do 21.00 hod. 
Ošetríme každého aj bolestivých pacientov

ambulancia implantologie
a stomatochirurgie 

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
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Propagovať budovanie modelo-
vých škôl po ročnom uzavretí škôl, 
keď žiaci majú výpadky učiva, je v 
tomto čase nevhodný marketing 
ministra školstva. Aj keď prostre-
die vychováva, sotva sa s parád-
nym školským nábytkom lepšie 
doženie zameškané. Asi by som sa 
vo funkcii ministra plne sústredil 
na dovzdelávanie žiakov, nie iba 
formou nepovinných letných škôl.

Pravda, výpadok učiva nemusí 
byť fatálny, keďže poväčšine sa dá 
všetko dohnať v ďalšom ročníku. 
Okrem toho v školách cítime, ako 
rýchlo sa deti adaptovali po návrate. 
Problematické sú najmä nižšie roční-
ky ZŠ, kde sa učia základné gramot-
nosti, najmä čítať a písať. To sa ani cez 
tie najlepšie kamery bez intenzívnej 
pomoci vyťažených rodičov nedá 
zvládnuť. 

Deviataci boli už diskriminovaní, 
prijímačky sa konali, teraz už nemu-
sia nič doháňať. Snáď sa im napriek 
nezohľadneniu ich situácie podarí 
dostať sa na zvolené školy. Maturan-
tom sa zase zrušili maturity, takže už 
nepotrebujú naháňanie učiva. Praxe v 
rámci odborných škôl sa dajú zinten-
zívniť v ďalšom školskom roku. 

Letné školy by mohli v niečom po-
môcť, ale efektívnejšie, no politicky 
neúnosné by bolo skrátiť prázdniny 
alebo zrušiť mimoškolské či iné ak-

tivity a hlavne testovania. Veľmi dô-
ležité je, aby rodičia mladších žiakov 
intenzívne pracovali so svojimi deťmi. 
Učiteľ nedokáže zázraky na počkanie. 
Sme na jednej lodi, nesieme na ple-
ciach nedostatky riadenia školstva.

Určite trvajte na tom, aby vaša 
škola otvorila letnú školu, kde sa budú 
vyrovnávať nedostatky. Inou cestou 
sú súkromné doučovania, existujú 
aj vzdelávacie skupinky, kde sa žiaci 
doučujú vedomosti, bez ktorých bude 
ťažké nadviazať na ďalší ročník. Sama 
škola má niekoľko možností, aby na-
sledujúcu jeseň prispôsobila vyučo-
vanie situácii. Je potrebné komuniko-
vať s vedením školy. Určite sa nemôže 
stať, že škola bude v septembri očaká-
vať, že žiaci vedia vedomosti z ročníka 
a veselo sa na ne môže nadviazať, veď 
bolo dištančné štúdium.

Nemyslím si, že výpadok v učive 
znamená katastrofu. Katastrofa na-
stane, ak sa znova na jeseň zatvoria 
školy.  Som presvedčený, že škola 
má možnosti pomôcť. Ale aj rodič. A 
čiastočne aj ministerstvo, ktoré však 
malo podať presný, jasný a realistický 
plán, čo so zameškaným učivom. Bez 
ohľadu na politiku. Ak to nedotiahlo, 
hľadajme riešenia v komunitách škôl. 
Tie sú vždy. 

Čo so zameškaným učivom?

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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PRÁCA PRE 
ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- Hľadám skupinu elektrikárov, alebo 
  aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí firma
- Zabezpečíme náradie a firemné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky 
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A.I.I. Technické služby s. r. o. 
prijme ihneď

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

Základná zložka mzdy + príplatky
 a ODMENY
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1info@c-group.sk I 0903 431 350

nabor@c-group.sk I 0910 431 545

PRIJMEME

3000 EUR/
mesačne Brutto

Mäsiara
(Rakúsko)

.sk

VIZITKY

0905 719 134

>
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PROFÍK ZOSTANE PROFÍKOM

FIAT PROFESSIONAL VÁM PRINÁŠA
DLHÉ DOBLÒ ZA CENU KRÁTKEHO.
TAK VO VERZIÁCH VAN, AKO VO VERZIÁCH COMBI.

Kombinovaná spotreba modelu Doblò 5,6 – 10,1 l/100 km, emisie CO2: 149 – 227 g/km (hodnoty na základe meracieho cyklu WLTP).
Všetky modely sp��ajú emisnú normu E6D-Temp. Obrázky majú ilustra�ný charakter.
Podrobné informácie nájdete na www. atprofessional.sk alebo u autorizovaných predajcov FIAT PROFESSIONAL.

Motor-Car Bratislava, Tuhovská 11, 831 07 Bratislava, www.motor-car.sk
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V pohorí Považský Inovec severne 
od obce Nitrianska Blatnica sa týči 
vrch Marhát. Na jeho vrchole sa na-
chádza 17 metrov vysoká rozhľad-
ňa ponúkajúca prekrásne výhľady 
na široké okolie. Cestou vás pod 
úbočím Kozieho chrbta očarí útul-
ný kostolík s vežou a pustovňou.

Výstup na Marhát môžete podniknúť 
z obce Nitrianska Blatnica. Jeho vrchol 

je od dediny vzdialený približne 5 kilo-
metrov. Vydajte sa naň zelenou znač-
kou, ktorá začína na námestí. Zhruba 
po dvoch kilometroch sa asfaltka mení 
na štrkovú cestu a ponára sa do lesa.

Očarí vás Rotunda sv. Juraja
Cesta na vrch Marhát vedie Náučným 
chodníkom Považský Inovec a tak 
počas trasy natrafíte na viacero infor-
mačných panelov. Vďaka prvým dvom 
z nich sa môžete bližšie zoznámiť s his-
tóriou i súčasnosťou obce Nitrianska 
Blatnica. Ďalší infopanel umiestnený 
pri poľovníckej chatke prezrádza veľa o 
živote sv. Huberta, patróna poľovníkov. 
Pri najbližšom turistickom rázcestníku 
opustíte zelenú značku a budete pokra-
čovať po žltej ku Rotunde sv. Juraja. Cez 
bránu sa dostanete do malého útulného 
kostolíka s vežou a pustovňou. Táto ná-
rodná kultúrna pamiatka sa nachádza 
na malom skalnom ostrohu severne od 
obce nad lesíkom zvaným Háje a pod 
úbočím Kozieho chrbta. Aj tu je pre náv-
števníkov pripravený informačný panel. 
Prezrádza, že kostolík pochádza z prvej 
polovice 9.storočia, a dnešnú podobu 
získal po obnove v 16. storočí a prestav-
be v 17. storočí. Asi dvesto metrov od 
rotundy je možné doplniť si z prameňa 

zachyteného v betónovej šachte zásoby 
vody. Potom už nasleduje strmé stúpa-
nie vedúce dubovo-hrabovým lesom, až 
kým sa nedostanete do sedla Marhát, 
kde je umiestnený posledný informačný
panel náučného chodníka Považský 
Inovec, ktorý vás zoznámi s osídlením 
tohto historického hradiska.

Železný kríž i rozhľadňa 
na Marháte
Nasleduje cesta na samotný vrchol po 
červenej značke a potom výstup na 17 m 
vysokú rozhľadňu, ktorá vám poskytne 
výhľad na pohorie Tribeč, Považský Ino-
vec, Vtáčnik a Biele Karpaty od Beckova

až po Devín a na druhej strane od Ga-
lanty až po Nováky. Vedľa rozhľadne 
stojí desať metrov vysoký kríž. Postavili
ho tam v roku 1947 občania Nitrianskej
Blatnice ako symbol vďaky, že obec ne-
postihli materiálne hrôzy druhej sveto-
vej vojny. Na kríži je umiestnená tabuľka
s nápisom „Bože, ochraňuj turistov!“ 

Potom ako si vychutnáte prekrásne 
výhľady z rozhľadne a pokocháte sa oko-
lím, môžete si oddýchnuť a posilniť sa na 
odpočívadlách a následne sa rovnakou 
cestou vrátiť späť do Nitrianskej Blatnice.

zdroj informácií a foto
obec Nitrianska Blatnica

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Doprajte si prekrásne výhľady
z rozhľadne na Marháte

ZDRAVIENajčítanejšie regionálne noviny

Z rozhľadne sa núkajú prekrásne výhľady.

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA

Rozhľadňa na Marháte.

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 stále dostatok ponúk

-dň y ť

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

85
_0
19
6

PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMIENKY I  ZÁLOHY
UYBOTVANIE

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091

0944 113 140

Z Ľ A V A 

25%
DO 31.5.

2021
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