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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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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!
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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE

NON STOP
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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%
*
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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

56

15

23

9

6

742

12

57

9

4

42

3

17

71

3
S

U

D

O

K

U

»Kúpim Feliciu aj nepojazd-
nú na náhradné diely, 0903 
517 742.
»KÚPIM STARÝ PIONIER, 
MUSTANG, SIMSON, BABETA,  
AJ POKAZENÉ, NEKOMPLET-
NÉ, 0915 215 406
»Kúpim doma robený trak-
tor - starý samohyb. 0944 
963 682
»Kúpim Pasak Zetor 2023, 
starý traktor Zetor 15, 25, 
Super 50, 3011, Škoda 30, 
Slávia, Svoboda, staré auto, 
Jawa-Pionier-Babeta- Bol-
gar, Ostrowek, Multicar, ná-
hrad. diely. 0908 146 946
»Predám zimné pneuma-
tiky s diskami na VW Golf 
205/55 R16 za 150€, tel. 
0910 602 291.

»Prenajmem v centre Pezin-
ka polozariadenú strešnú 
garsónku, 330 €/mesiac s 
energiami, 0910 38 23 40.

»Kúpim rodinný dom v 
Pezinku alebo blízkom oko-
lí, platba v hotovosti, nie 
som RK. Tel. 0908 729 777.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne, 0919 17 62 33.

»Predám ošípanú 120 kg, 
0905 473 005.

»Kúpim staré mince hodin-
ky odznaky starožitnosti 
0903 753 758.

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    
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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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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

ŠENKVICE - obecný úrad
17. 5. 2021

od 9.30 - 10.00 hod.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA

5
9
-1
5
9

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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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

ZDRAVIEy

Z rozhľadne sa núkajú prekrásne výhľady.

POTULKY  SLOVENSKOMRUBRIKA

Rozhľadňa na Marháte.
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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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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY−  ZIMNÉ ZÁHRADY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ

SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro

18. mája 1984
začala výstavba sídliska Ťahanovce v Ko-

šiciach

Výročia a udalosti
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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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Pri ekologickom probléme je potrebné 
zamerať sa nielen na jeho odstránenie, ale aj 
na prevenciu, aby znovu nevznikol. Preto sa aj 
Lidl rozhodol vo svojej kampani Nenechajme to 
plávať riešiť tento problém dvoma spôsobmi. 

Mikroténové vrecká na jedno použitie sú 
najčastejšou zložkou odpadu v  našich riekach 
a  vodných nádržiach. Používame ich len 
chvíľu, no v  prírode, kde častokrát končia, sa 
môžu rozkladať aj niekoľko desiatok rokov. 
Rozhodnutie, či si vyberiete mikroténové 
vrecko alebo recyklovateľnú sieťku má vplyv aj 
na oceány a moria, za ktorými cestujeme kvôli 
oddychu a relaxu. Priamy vplyv to má aj na nás 
samotných, našu krajinu a naše rieky, v ktorých 
sa taktiež nachádza množstvo plastového 
odpadu. Pre ochranu prírody môže niečo urobiť 
každý z nás aj pri bežnom nakupovaní.

 
„Kampaň Nenechajme to plávať je v prvom 

rade o tom, že každý z nás má na výber a môže 
svojou voľbou rozhodnúť o tom, ako bude 
vyzerať naša príroda. Teší nás, že mnoho tisíc 
našich zákazníkov sa čoraz častejšie zamýšľa nad 
tým, či naozaj potrebujú mikroténové vrecká. Je 

dôležité, aby si jednotlivci uvedomili aký veľký 
dosah má ich bežné, každodenné správanie, 
iba to je totiž cesta k  skutočnej udržateľnosti,“ 
vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl 
Slovenská republika.

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Ak sa 
však zákazník predsa len rozhodne pre použitie 

mikroténového vrecka, môže zaň dobrovoľne 
zaplatiť jeden cent. Túto možnosť výberu majú 
zákazníci od polovice septembra 2020. Lidl v tom 
nenechá svojich zákazníkov samých, a  preto sa 
rozhodol priložiť ruku k dielu - darovanú sumu 
za vrecká zdvojnásobí, a  tá poputuje na pomoc 
Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri 
odstraňovaní odpadu a  najmä plastov z  našich 
riek a  vodných nádrží. Diskont taktiež zmenil 
dizajn a  výrobu mikroténových vrecúšok - sú 
z  tenšieho igelitu a  nemajú ušká, čím sa zníži 
množstvo plastu až o 20%.

„Som nesmierne rád, že aj napriek týmto 
neľahkým časom môžeme spustiť projekt, 
ktorý pomáha našim riekam a teda životnému 
prostrediu. A možno aj práve preto, keď viac ľudí 
trávi čas v prírode  si uvedomia význam potreby 
jeho ochrany a sami sa zapoja do čistenia svojho 
okolia,“ uviedol Ing. Róbert Hok, generálny 
riaditeľ SVP.

Minulý rok Lidl a  SVP predstavili iniciatívu 
Slovensku v  obci Margecany. Zamestnanci 
diskontu a vodohospodári spoločne čistili 
sútok riek Hornád a Hnilec pri Ružínskej 
priehrade, o ktorých znečistení sa dlhodobo vie 
a  upozorňuje sa na ne. Čistenia sa zúčastnil aj 
reper Kali, ambasádor projektu „Nenechajme to 
plávať“, ktorý ku projektu zložil aj rovnomennú 
pieseň.

Zber odpadu z brehov v  spolupráci s  SVP, 
dobrovoľníkmi, mestami a  školami začal 
na jar 2021. Projekt „Nenechajme to plávať“ 
má už svoje prvé reálne výsledky. Doteraz 
sa podarilo vyzbierať z  našich riek a brehov 
vyše 1000 ton odpadu a  plastov. Najnovším 
vyčisteným miestom boli Zemplínska Šírava 
a  Liptovská Mara, z  ktorých ubudlo niekoľko 
stoviek ton odpadu. O  jednotlivých etapách 
a  ďalších úspešne vyčistených riek a  vodných 
nádrží vás bude obchodný reťazec informovať 
prostredníctvom sociálnych sietí a  vlastného 
webu www.spolocenskazodpovednost.sk. Takto 
budete môcť priamo sledovať postup čistenia 
slovenských riek.

Lidl ukazuje pri ďalšom projekte silu svojich 
zákazníkov, ktorí pomáhajú dosiahnuť spoločný 
cieľ. Pripojte sa aj vy a pomôžte v ochrane našej 
prírody a  vôd. Použite recyklovateľnú sieťku 
alebo prispejte jedným centom. Malý krok pre 
jednotlivca, no napriek tomu to má veľký vplyv 
na nás všetkých.

Viac ako 1 000 ton odpadu 
sme nenechali plávať

Množstvo odpadu v našich riekach a vodných nádržiach každým rokom rastie. Jednou z hlavných zložiek 
takéhoto odpadu sú mikroténové vrecká z  obchodov. Voda je spoločným dedičstvom a bohatstvom nás 
všetkých. Jej zdroje sú však vyčerpateľné - o to viac zodpovednejšie by sme mali k tejto téme pristupovať.  
Lidl si uvedomuje časť svojej zodpovednosti, a preto sa rozhodol pomôcť s odstraňovaním tohto problému. 
Vďaka diskontu a jeho zákazníkom sú slovenské rieky a vodné nádrže ľahšie už  o  1 000 ton odpadu. 
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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

„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
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Ponuka práce 

v automobilovom 

priemysle 

v  BRATISLAVE 

www.ic-aumont.sk

KONTAKT: 
0905 281 763

    0905 452 659    

Nástup: 
máj 2021

Hľadáme 
pracovníkov na 

pozíciu:

základná 
mzda 981 €
 + príplatky

Výrobný 
pracovník 

pre montáž 

Nástupný 
bonus 200€ 

Vtipy
na tému láska

»Postup lásky:
Najskôr ti žena lezie do po-
stele, potom do peňaženky 
a nakoniec na nervy.

»Príde mladík do cukrárne 
a pýta sa predavačky:
- Máte perníkové srdce s 
nápisom SI MOJA JEDINÁ?
- Áno, mame.
- Tak si vezmem päť kusov.

»Vieš, čo som zistil, Milan?” 
rozpráva Fero. 
”Že je veľmi nezdravé piť z 
cudzieho pohára.
”A prečo, dostal si nejaké 
vyrážky?”
”Nie, ale facku ako hrom!”

»„Tak starká, konečne sa ti 
splní želanie: budeme bý-
vať v drahšom byte...“
-“Áno? A kedy sa budeme 
sťahovať?“
-“Nikdy. Tu len prišlo, že 
zasa zdvihli nájomné.“

»Pýta sa manžel manžel-
ky:
- „Miláčik, prosím ťa, môžem 
sa pozerať na televízor?“
- „Môžeš, ale nezapínaj ho!“

»Aký je rozdiel medzi dob-
rou a skvelou sekretárkou?
Tá dobrá pozdraví šéfa: 
Dobré ráno!
Tá skvelá: Už je ráno!

                          » redakcia
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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)
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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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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického 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@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Požiadavky:

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)

15. mája 1948  
Prvá arabsko-izraelská vojna: Egypt, Jordánsko, Libanon, Sýria, 
Irak a Saudská Arábia zaútočili na Izrael   

Výročia a udalosti
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Prijmeme do TPP

odborný

    čašník / čašníčka
    (hrubá mzda 840-950 €)

chyžná
     (pomocná sila)
    (hrubá mzda 850 €)

Kontakt: ÚZ K NR SR
              Častá Papiernička
e-mail: castapapiernicka@nrsr.sk
tel.: 033/6495182 - 83
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Hľadáme

spoľahlivú pani na

UPRATOVANIE

kancel. priestoru,
okolie PK. Ideálne popri
práci alebo materskej.

Tel.: 0911 624 990
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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 
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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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