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PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY

č. 5 / 4. február 2022 / 26. rOčNÍK

Pekný, už februárový týždeň, váže-
ní čitatelia. A prepáčte český titulok 
– názov známej pesničky skupiny 
Olympic. V dlhšom tvare znie „Já, 
já, já, jenom já“.

„Jájistov“ je okolo nás veľa. Spra-
vidla si z každého z nás vezmú iba to, 
čo potrebujú oni, no „odplata“, či od-
mena za to neprichádza žiadna. Proste, 
berú si z každého človeka to, čo vyho-
vuje im a je prospešné im. Berú si vaše 
vedomosti, vašich priateľov, vaše kon-
takty, často váš čas a ochotu a narábajú 
s tým ako s vlastným majetkom, výluč-
ne vo vlastný prospech. Sú aj takí, ktorí 
si bez okolkov vezmú vaše peniaze a na 
polícii to obhájia tým, že „veď to nebolo 
úmyselné a dokáž mi úmysel“. Trestný 
čin je totiž úmyselný čin. Čo je neúmy-
selné, to je dovolené, aspoň podľa náš-
ho trestného poriadku. Ale, povieme 
si, kašľať na peniaze, v živote sú aj iné, 
oveľa dôležitejšie hodnoty. „Jájistom“ 
sa to nepokúšajte vysvetliť, odmietajú 
pochopiť. V živote sú na svete iba oni a 
všetci ostatní pre nich.

Čím viac takýchto ľudí okolo seba 
naviažete – práve vašou ochotou, lás-
kavosťou, ústretovosťou, tým viac sa 
váš život bude stávať bezútešným, 

temným, zúfalým, až kým vás úplne 
nevycicajú, ako upíri. Bezcitne, chlad-
nokrvne. A potom vás odhodia a nájdu 
si nový objekt svojho parazitizmu.

Toľko na dlhší úvod a teraz priamo 
ku kratšiemu záveru. Dávajte si pozor 
na to, ako narábate s vlastnou dôve-
rou, buďte obozretní, ak vás zrazu má 
niekto podozrivo „veľmi rád“, ak sa z 
jeho strany sypú k vám milé slová ako 
„šuter“ z korby nákladniaka. A najmä 
si všímajte a pamätajte, ako takíto ľu-
dia reagujú, keď naznačíte, že práve 
vy potrebujete s niečím pomôcť, po-
radiť, vybaviť, zariadiť. Obvykle zrazu 
nemajú čas, majú milión povinností, 
veď viete, „život nie je ľahký a treba sa 
obracať“.

V priateľstve nedominuje kvantita, 
ale kvalita. A pozor, v modernom svete 
to platí aj pre sociálne siete. A najmä. 
Tam vás vaši „priatelia“ 
dokážu dostať do takých 
malérov, že sa z nich 
budete hrabať do konca 
života. Takže – nech žijú 
priatelia, ale iba takí, 
ktorí v rovnováhe 
berú i dávajú.

Všetko dobré –

„Já“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

0948 308 448

Pre okresy PN, NM a MY

DOPRAVA ZADARMO
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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SBS

LAMA SK
príjme bezpečnostných 
pracovníkov  v obchodných 
prevádzkach

v Novom Meste

nad Váhom

900 € brutto/ mesiac
POS nutný! Nástup ihneď !

0914 333 342
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,00 € / ks
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Gilbert Keith Chesterton povedal: 
„Aké ľahké je milovať ľudstvo a nená-
vidieť svojho suseda!“ 

Mnohí veriaci hľadajú cestu ako mi-
lovať a počúvať Boha. Svoju lásku alebo 
vďačnosť nedokážeme prejaviť priamo 
Bohu. Nie je to možné. Môžeme Mu ich 
dať len cez druhého človeka. Tak, že ho 
máme radi. Keď prosí o pomoc a my sa 
k nemu skloníme a pomôžeme mu. Keď 
bol Ježiš medzi ľuďmi, svoju pozornosť 
venoval tým, ktorí ju najviac potrebovali 
- hriešnikom, slabým, chudobným a ne-
mocným. Každý z nás dostal rôzne dary - 
život, talenty, zdravie a silu, blízkych ľudí 
okolo seba a mnohé ďalšie požehnania. 
Nedostali sme ich len pre seba, ale aj pre 
druhých. Tak ako sme dostali, tak máme 
rozdávať ďalej. Tým, ktorí to najviac po-
trebujú a najmenej si to zaslúžia.

Často pomáhame tam, kde je to 
vidieť alebo tam, kde sme odmenení 
úspechom a vďačnosťou. Lenže pomá-
hať treba aj ľuďom, ktorí slovo ďakujem 
nepoznajú. Aj tým, ktorí pre nás nemajú 
pekného slova a robia nám zle. Aj svojim 
nepriateľov by sme sa mali učiť milovať 
a modliť sa za nich. Nie je jednoduché 
vidieť v druhom človeku Krista. Najmä, 
keď vyzerá odpudzujúco a jeho skutky sú 

odsúdeniahodné. Spájať sa s Dobrom, je 
lepšie ako bojovať proti Zlu. Ľuďom ne-
pomôžeme odsudzovaním, ale prijatím. 
Svet neopravíme vlastnými silami, iba 
spojenectvom s Pánom.

Často hovoríme o tom, ako milujeme 
Boha a chceme zachraňovať svet. Ale ne-
znášame kolegu, závidíme susedovi a ne-
návistne útočíme na neznámeho človeka 
na internete. Veta miluj blížneho svojho 
ako seba samého, nemá na mysli vybranú 
skupinu našich obľúbencov, ale všetkých 
ľudí - alkoholikov, zlodejov, väzňov, pod-
vodníkov, politikov, ľudí s rozličnou far-
bou pleti, rôznymi kultúrami a jazykmi.

My si nevyberáme Boha. On si vy-
berá nás. Tak ako slnko, ktoré zasvieti 
na slnečnice a tie sa otáčajú k nemu. Aj 
my by sme sa mali otočiť a teplé lúče pre-
nášať ďalej. Boh nás nebude odmeňovať 
za to, čo sme dostali, 
ušetrili a nazhromaž-
dili. Nemusíme mať 
strach z inflácie, 
plesne alebo hrdze. 
Naše poklady v Nebi 
pozostávajú z toho, 
čo sme rozdali 
druhým.

Miluj blížneho svojho

» Ján Košturiak
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Realizujeme všetky 
stavebné práce

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERCIA
0905 746 988
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7. februára 1945     
bombardéry 15. leteckej armády USA zaú-
točili na Bratislavu.

Výročia a udalosti 8. februára 1993     
do platnosti vstúpila nová slovenská 
mena – slovenská koruna.

Výročia a udalosti

Zabúdame s našimi deťmi komuni-
kovať. Aj keď rodičia neraz robia do 
večera, treba si nájsť priestor na ko-
munikáciu. A nielen s malými deťmi, 
ale aj s tínedžermi. 

Isto, puberta, páčiť slová z dospie-
vajúcich je neraz demotivujúce. Ale aj 
to je úloha dospelých. Lebo dobrá ko-
munikácia môže predísť problémom i 
nástrahám násťročných. Všímať si treba 
aj neverbálnu komunikáciu dieťaťa. 

Môže sa zdať, že „vypočúvanie“ náš-
ho tínedžera môže byť narušením jeho 
súkromia. Ale aj túto oblasť musí rodič 
poznať v primeranej miere. Aby nedo-
chádzalo k nežiaducim prejavom sprá-
vania. Rodič má spoznávať svoje dieťa.  

Pravidelná komunikácia s deťmi 
rozvíja slovnú zásobu, učí deti vyjad-
rovať pocity, zážitky, problémy. Ak sa 
dieťaťu venujeme, získa istotu, že sa 
vám môže „vyrozprávať“ a nehľadá tak 
útočisko u iných alebo cudzích ľudí.

Správne nastavená komunikácia 
učí deti, ako majú komunikovať s iný-
mi ľuďmi. Ak si deti osvoja pravidlá 
efektívnej komunikácie bez agresie, s 
empatiou a asertivitou, je málo pravde-
podobné, že v krízových situáciách v 
spoločnosti vyvolajú svojím prístupom 
konflikt. 

Dá sa využiť aj elektronická komu-
nikácia. Sú situácie, keď sme odkázaní 
na zasielanie elektronických správ. Tam 
síce nevidíme neverbálne prejavy, no 

suplujeme ich rôznymi grafickými pros-
triedkami. Takáto komunikácia je navy-
še otvorenejšia a komunikanti si môžu 
repliku rozmyslieť.

Aké by mali byť témy rozhovorov? 
Nemali by to byť povrchné otázky typu: 
ako bolo v škole. Tvorivejšie otázky na-
značia väčší záujem o dieťa a rodič sa 
dozvie viac: S kým si sa v škole bavil? 
Čo sa ti tam nepáčilo? Nenudil si sa? Po-
chválil ťa niekto? Niečo si nepochopil? 
Potešil ťa niekto? Chutil ti obed? Ako si 
oddýchneš po škole? Stačí dve-tri otáz-
ky na nastolenie úprimného záujmu o 
komunikáciu. 

Nesmieme vynechať ani tému: ka-
maráti vášho dieťaťa. Neraz práve tí 
rozhodujú o tom, ako sa bude správať. 
Nemalo by sa stať, aby rodič nevedel, s 
akými ľuďmi sa jeho dieťa stretáva. Zdá 
sa, že touto témou zasahujete do súkro-
mia dieťaťa. Ste však zaň zodpovední. 
Vopred premyslené otázky pomôžu ro-
dičovi i dieťaťu.   

Dôležitý je aj čas, kedy sa pýtame. 
Niektorí tínedžeri sa neradi rozprávajú 
ráno, tesne po škole alebo večer. Treba 
vypozorovať ten správny čas. Určite 
neignorovať komunikáciu, ak je dieťa 
celý deň nevrlé. Nech sa vám akokoľvek 
zdá, že nestojí o komunikáciu, verte, 
že opak je pravdou. A vhodnou komu-
nikačnou stratégiou sa vám to časom 
potvrdí.

Komunikujem s tínedžermi

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN 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 • Topo¾èany

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
AKCIA

BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

7
5

-1
8



PN22-05_strana- 4

ZDRAVIE + RELAX Najčítanejšie regionálne noviny
4

auto-moto/iné 2
»Kúpim malotraktor Agzat 
aj nepojazdný. Tel.: 0949 
505 827 
»Kúpim suzuki samurai. 
Tel.: 0905 209 102 
»Kúpim starý Pionier Jawa 
05, Jawa 20, Jawa 21, 
Mustang, Moped Stadion, 
Jawa 90 Simson Enduro 
Electronic aj pokazené. Pla-
tím ihneď – ponúknite. Tel.: 
0915 215 406 
»ČZ-JAWA. Odkúpim moto-
cykel/diely-SERIÓZNA DO-
HODA. Tel.: 0908 205 521 

pozemky/predaj 6
»Predám záhradu v Pieš-
ťanoch za Tescom 367 m2 
, cena 32 tis. Tel.: 0907 093 
386

reality/iné 7
»Kúpim nehnuteľnosť v 
Brezovej pod Bradlom a 
okolí. Platba v hotovosti. 
Tel.: 0918 391 568 

stavba 8
»Kúpim haki lešenie. Tel.: 
0908 532 682 
»Kúpim haki lešenie. Tel.: 
0907 715 027 

záhrada, zverinec 10
»PREDÁM ČISTE HOVÄDZIE 
MÄSO Z MLADÉHO BÝČKA 
– krk, hruď, zad.stehno 
1kg-6€, roštenka a faloš-
ná sviečková 9€, originál 
sviečková 18€. Tel.: 0944 
544 577 

hobby a šport 11
»Kúpim akordeon, heligon-
ku, husle, saxafón. Tel.: 
0915 876 860 

zoznamka 16
»63 r hľadá kamoša. Tel.: 
0907 451 914 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RPmedzera PN me-
dzera 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 vrátane medzier. 
Nič iné neúčtujeme. Upozorne-
nie! Služba nefunguje u ope-
rátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné          

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

9. februára 1923     
premiéra operety Zem úsmevov od Franza 
Lehára.

Výročia a udalosti
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Po tom, čo na konci roku 2020 objavili 
250 metrov nových chodieb a siení v 
Demänovskej ľadovej jaskyni, sloven-
skí jaskyniari si môžu pripísať ďalší 
úspech. 

Ide o unikátny archeologický objav 
na severe Slovenska. Pracovníci Sloven-
ského múzea ochrany prírody a jasky-
niarstva (SMOPAJ) pri prechádzke v lese 
objavili na skalnej terase vo vápencovom 
masíve niekoľko jaskýň.

Jaskyne sú známe tým, že ozajstná 
krása sa ukrýva vo vnútri. Tentokrát však 
jaskyniari neobjavili unikátnu kvapľovú 
výzdobu. Najmenej prístupná jaskyňa 
vydala hodnotné archeologické nálezy 
staré asi 5000 rokov. Jaskyniari SMOPAJ-
-u tu našli nepoškodené nádoby baden-
skej kultúry. Súčasťou objavu sú aj ľudské 
pozostatky a veľké množstvo zvieracích 
kostí. Podľa odborníkov pochádzajú z 
obdobia 3000 rokov pred Kristom. Pri 
následnom archeologickom prieskume 
odkryli aj rôzne predmety.

Výskum teda bude pokračovať, 
pamiatkari, archeológovia a antropoló-
govia majú za úlohu zistiť funkciu náj-
dených predmetov a nájsť odpovede na 
otázky, aké obrady sa odohrávali v týchto 
jaskynných priestoroch.

Územie Slovenska je mimoriadne 
bohaté na krasové javy a jaskyne. Z vyše 
7000 jaskýň v mnohých nachádzame 

stopy po pobyte človeka od staršej doby 
kamennej až do novoveku. Či teraz ob-
javená jaskyňa patrí k tzv. pohrebným 
jaskyniam alebo sa tu odohrávali iné ri-
tuály, ukážu až výsledky výskumu.

Máloktorá krajina je obdarovaná 
takým množstvom rozmanitých pod-
zemných krasových útvarov ako práve 
Slovensko. U nás možno nájsť vyše 7 500 
známych jaskýň, pričom dvadsať z nich 
aj navštíviť. Medzi tie najvýznamnejšie a 
najcennejšie patria jaskyne Slovenského 
krasu a Dobšinská ľadová jaskyňa, ktoré 
boli zapísané do Zoznamu svetového de-
dičstva UNESCO. Unikátnu hodnotu má 
predovšetkým Ochtinská aragonitová 
jaskyňa, jediná svojho druhu v Európe. 
Jej vzácne podzemné priestory sú zdo-
bené kryštálmi aragonitu miestami sfor-
movanými do podoby krehkých koralov 
či snehovo bielych kríčkov. V Domici, 
najväčšej známej jaskyni Slovenského 
krasu, možno zažiť atraktívnu plavbu na 
loďkách po riečke Styx.

Archeologický objav na severe 
Slovenska

» Zdroj + foto MŽP SR

5. februára 1936  
do kín bol uvedený vôbec posledný nemý film Moderná doba od 
Charlieho Chaplina.

Výročia a udalosti

6. februára 2004  
samovražedný útok si v Ruskom metre vyžiadal 40 obetí a 129 zra-
nených. Vina je pripisovaná Čečenským separatistom.

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

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

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V  50%

Zľavy platia do 15. 2. 2022

0

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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Pakistanské Hnutie za solidaritu a mier 
v roku 2014 odhadlo, že každoročne je 
obeťami únosov a nútených konverzií 
na islam takmer 1000 dievčat vo veku 
12 – 15 rokov. Z toho až 70 percent tvoria 
kresťanky. Menšiny sú v Pakistane so-
ciálne najslabšou vrstvou obyvateľstva 
a nedokážu sa domáhať svojich práv.

Osud mladej kresťanky Mairy Ša-
hbazovej sa dostal do medzinárodnej 
pozornosti. Toto je jej príbeh: 

„Keď som mala 14 rokov, jedno 
aprílové popoludnie v  roku 2020 ne-
ďaleko nášho domu v  pakistanskej 
provincii Pandžáb pristúpili ku mne 
podozriví muži. V  našej krajine čelia 
nemoslimovia prenasledovaniu, a pre-
to sa ma hneď zmocnil strach. Muži ma 
vtiahli do auta a zakryli mi oči.

Nasledovalo mučenie a zneužitie, 
ktoré natočili na video, aby ma ním 
mohli vydierať. Potom ma prinútili 
podpísať vyhlásenie, že som prestúpila 
na islam a vydala sa za svojho únoscu. 
Povedali mi, že ak odmietnem, zabijú 
moju rodinu. 

Moja matka na polícii a súdoch žia-
dala, aby ma doviedli domov. Neúspeš-
ne. Až po štyroch mesiacoch sa mi po-
darilo utiecť. 

Išla som rovno na políciu, kde som 
potvrdila, že som kresťanka. Polícia sa 
znovu postavila na stranu muža, ktorý 
ma uniesol a vyhrážal sa mi zabitím. 
On a jeho komplici, islamisti, žiadali 

moju smrť. Teraz sa ukrývame – nie-
len ja, ale i moja matka, sestry a brat. 
V okolí sa vraj pohybujú podozriví ľu-
dia, ktorí sa na nás vypytujú.

Viem, že existuje mnoho dievčat a 
mladých žien, kresťaniek alebo iného 
vierovyznania, ktoré zažili únos, zná-
silnenie, nútenú konverziu a  sobáš. 
Takéto veci sa dejú v Pakistane aj iných 
krajinách sveta.

Kto nám pomôže? Kto sa ozve v 
našom mene? Komu záleží na našej 
situácii?

Ďakujem pápežskej nadácii ACN 
– Pomoc trpiacej Cirkvi, ako i tisíckam 
ľudí, ktorí spravili, čo bolo v ich silách, 
aby nám pomohli a ochránili nás. Ďa-
kujem za vaše modlitby.“ 

ACN v Spojenom kráľovstve vyvíja 
politický tlak, aby bol Maire poskytnu-
tý azyl. Informujte sa o probléme nási-
lia na kresťanských ženách na webovej 
stránke www.acnslovensko.sk.  

Počujeme jej plač? 

» Zdroj + foto: ACN

10. februára 1947    
v Paríži bola podpísaná česko-sloven-
sko-maďarská mierová zmluva.

Výročia a udalosti

11. februára 1858    
Panna Mária sa v Lourdes zjavila sv. Ber-
nadette Soubirous.

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.
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SBS GUARDING s. r. o.
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INZERC
IA

0905 746 988

Inzerát, ktorý predáva

0905 746 988
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 Je tu pre vás 7-dielny 360° letecký 
dokumentárny film!

Prvotná myšlienka autora vide-
omapy, leteckého fotografa a pilota 
Milana Paprčku vznikla po tom, ako 
natočil 360 stupňovú videomapu Vy-
sokých Tatier. „Vysoké Tatry z neba 
mali veľký úspech, keďže toto 7-minú-
tové video videlo na YouTube viac než 
445 tis sledovateľov. Vtedy spoločne  
s leteckým a výrobným tímom sme sa 
rozhodli vytvoriť 360 stupňovú vide-
omapu regiónu, ktorý patrí medzi tie 
najnavštevovanejšie. Preto sme nafil-
movali z neba celý región Bielej Oravy, 
aby sa mohol týmto regiónom preletieť 
ktokoľvek, aj bez lietadla. Prvý let v 
máji 2021 nevyšiel podľa našich pred-
stáv, a tak sme vykonali ešte jeden v 
júni,“ hovorí autor, pilot a letecký foto-
graf Milan Paprčka.

Nafilmovanie celého letu, ktorý 
trvá necelých 70 minút, bola tá jedno-
duchšia časť. Postrihanie videa, ani-
mátorská činnosť a projekcia každého 
jedného popisu bolo to najnáročenejšie 
pre grafické štúdio. „Keďže celý pre-
let by na jedno pozretie trval pridlho, 
rozdelili sme ho do siedmych dielov. 
Výroba jednej časti trvala približne 70 
hodín a k tomu ešte treba prirátať cca 
10-15 hodín práce kartografa. Takéto 
celé video je veľmi náročné ako aj na 
čas animátora, tak aj na výkon počíta-
ča,“ približuje grafik a počítačový ani-

mátor Milan Jančovič. 
Súčasťou videomapy sú aj obce i 

mestá, vzdelávacie inštitúcie a zariade-
nia cestovného ruchu, ktoré vytvárajú 
jedinečnosť lokality a dopĺňajú jej cel-
kový ráz. 
1. časť Z Námestova na Príslop: https://
youtu.be/m6IgHAANeAM
2. časť Do Zákamenného a najľudna-
tejšej časti Oravy: https://youtu.be/
voGtLk0x778
3. časť SKI  Zábava: https://youtu.be/
0fI4NfEs8Qw
4. časť Zimný pól Slovenska Oravská 
Lesná: https://youtu.be/zJc0bY5enX8
5. časť Krajina pod Pilskom: https://yo-
utu.be/ZCjNMPozwWs
6. časť Na Babiu horu popri severnom 
póle Slovenska: https://youtu.be/
SgjV8BLxM8s
7. časť Z Babej hory až k hladine Orav-
skej priehrady: https://youtu.be/9EW-
gzHWkwOM

Ste milovníci Oravy?

» Zdroj: Mgr. Andrea Farkašová
CBS spol, s.r.o.

VKÚ Harmanec, s.r.o.



PN22-05_strana- 10

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
10

H
oci sa teraz tešíme zo zim-

-

-

-

-

-

-

-

 

Bez obáv 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-



PN22-05_strana- 11

SpRAVODAJSTVO / ZAmESTNANIEpIEŠťANSKO
11

Slovenské národné múzeum vyčer-
palo celkový čistý výnos z verejnej 
zbierky na ochranu národnej kul-
túrnej pamiatky hradu Krásna Hôr-
ka. Ku koncu roka 2021 tak minulo 
všetky financie z bankového účtu 
vo výške 180.523,39 eura. 

Informovala o tom vedúca centra 
múzejnej komunikácie Zuzana Vášáry-
ová. Dodala, že po potvrdení vyúčto-
vania zbierky Ministerstvom vnútra SR 
považuje múzeum zbierku za ukonče-
nú.

„Čistý výnos bol použitý výlučne na 
obnovu hradu Krásna Hôrka, a to naj-
mä na reštaurátorský výskum, obnovu 
hradnej kaplnky a na odborné ošetre-
nie, najmä reštaurovanie zbierkových 
predmetov zo zbierkového fondu hra-
du, na transport pozostatkov barónky 
Žofie Serédyovej Andrássyovej (vráta-
ne poistenia), ako aj na transport nad-
rozmerných zbierkových predmetov a 
nákup reštaurátorského a konzervátor-
ského materiálu,“ priblížila Vášáryová.

Náklady spojené s konaním verej-
nej zbierky podľa jej slov znášalo SNM 
výlučne z vlastného rozpočtu. SNM sa 
zároveň poďakovalo všetkým, ktorí 
do zbierky prispeli a podporili obnovu 
kultúrneho dedičstva.

Perla Gemera, hrad Krásna Hôrka, 
vyhorel 0. marca 2012. Krásnu Hôrku 

zasiahol v spomínaný deň, 10. marca 
2012, ničivý požiar, ktorý pohltil prak-
ticky všetky šindľové strechy hradných 
objektov. Plamene zničili či poškodili aj 
časť z vyše 4200 zbierkových predme-
tov na hrade. Napriek tomu sa však z 
nich podarilo zachrániť až 90 percent, 
čo možno považovať za určité šťastie 
v nešťastí. Podľa medializovaných in-
formácií oheň spôsobili dvaja chlapci 
z neďalekej osady, ktorí v suchom tráv-
natom poraste pod hradom skúšali faj-
čiť cigaretu.

Požiar hradu negatívne zasiahol 
aj turizmus v regióne, keďže Krásna 
Hôrka bola spolu s kaštieľom v Betliari 
najznámejšou a najnavštevovanejšou 
pamiatkou na Gemeri. Miestni obyva-
telia si preto pravidelne pripomínajú 
smutné výročie požiaru zapálením 
sviečky v okne a dnes (10. 3. 2019) vy-
tvoria na hradnom kopci veľkého smut-
ného smajlíka zo svietidiel.

SNM vyčerpalo výnos zo zbierky 
na obnovu Krásnej Hôrky

» red

Národný týždeň manželstva (NTM) 
propaguje manželstvo ako vzácnu 
hodnotu, ktorá obohacuje jednotliv-
cov aj celú spoločnosť. Prináša párom 
inšpiratívne podnety pre ich vzťah, 
pripravuje a  ponúka zaujímavé ak-
tivity na národnej aj lokálnej úrovni 
s  cieľom podnietiť dvojice venovať 
svojmu vzťahu náležitú pozornosť. 

Ak má byť vzťah dostatočne pevný 
aby odolal prichádzajúcim nástrahám, 
vyžaduje primeranú starostlivosť. Jed-
ným zo zámerov je povzbudiť manželské 
dvojice k tomu, aby svoj vzťah urobili svo-
jou prioritou a  oddelili si dostatok času 
pre prehĺbenie vzájomnej blízkosti. NTM 
je pozitívna iniciatíva, ktorá pripomína 
dôležité hodnoty a  zásady, na ktorých 
stoja dlhodobé vzťahy.

NTM je súčasťou medzinárodného 
združenia The Marriage Week Interna-
tional, avšak na Slovensku (podobne ako 
v každej ďalšej členskej krajine) funguje 
ako autonómny projekt. 

Nosným motívom NTM je myšlien-
ka, že „Dobré manželstvo nie je samo-
zrejmosť ale vzťah, o  ktorý sa potrebu-
jeme starať“. Téma aktuálneho ročníka 
formou geometrického útvaru v podobe 
trojuholníka zdôrazňuje 3 piliere, na 
ktorých stojí každý dobrý vzťah a  tými 
sú: oddanosť, blízkosť a  vášeň. Ďalším 
aspektom, na ktorý tento možno trocha 

vyzývavo pôsobiaci slogan poukazuje, 
je fakt, že niekedy sa manželia vo vzťahu 
„zaseknú“ a potrebujú pomoc zvonka. Sú 
situácie, keď je potrebné hľadať pomoc 
u skúsenejšieho manželského páru, pri-
zvať poradcu, možno duchovnú autoritu. 
Nie je hanba, či zbabelosť požiadať o po-
moc skôr, ako bude neskoro. 

Už je takmer pravidlom, že organizá-
tori každý rok prinesú nejaký malý, ľahko 
šíriteľný symbol, pomocou ktorého sa 
môžu jednotlivci aj celé skupiny viditeľne 
prihlásiť k  myšlienke a  odkazu Týždňa 
manželstva. Tento rok sa takým symbo-
lom stal kovový odznak s logom NTM. In-
formácie o tom, ako sa k odznaku dostať 
sa nachádzajú na webe NTM, dokonca je 
k tomu možné získať aj niečo navyše. 

V  aktuálnom veľmi neistom pan-
demickom období sa mnohé aktivity 
NTM veľmi prirodzene presúvajú z verej-
ných spoločenských podujatí do on-line 
priestoru alebo do prírody. Pripravované 
aktivity Národného týždňa manželstva 
budú postupne zverejňované na  webo-
vej stránke NTM a sociálnych sieťachešte 
pred spustením Týždňa manželstva.

Národný týždeň manželstva prebeh-
ne už tradične vo valentínskom týždni od 
pondelka do nedele; tento rok je to v ter-
míne 14.- 20.februára.  

Viac informácií o  Národnom týždni 
manželstva nájdete na www.ntm.sk 

V pondelok 14.2. sa začína 
Národný týždeň manželstva

» Vladimír Sochor, koordinátor
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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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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