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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 57 000 domácností 

BRATISLAVSKO
východ
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO

32
-0

09
8

STAVEBNÉ
PRÁCE

0905 363 882 

INZERÁT, KTORÝ
PREDÁVA

Nie rohlík, 
ale rožok. Nie lízatko, ale lízanka.

Slovenčina naša Nie buď 
na mňa milý, ale buď ku mne milý.

Slovenčina naša
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ZUBNÁ AMBULANCIA
Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

AMBULANCIA IMPLANTOLÓGIE
0907 709 992

nazarbabinski@gmail.com

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Bratislave

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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AF TRADE SLOVAKIA s.r.o.
0944 114 930 • 0902 156 516   www.aftrade.sk

PLASTOVÉ ROLETY
Montujeme aj na tenké rámy okien v zateplených bytovkách

do 225 € do 245 €do 175 €
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOV výroby, expedície a lisovne

NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV -

MECHANIKA
STROJNÍKA
SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
ELEKTRONIKOV

Požiadavky:

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

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Mzda od 800 € - 1 100 €
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3Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava  tel.: 0919 188 535

RENOVÁCIA DVERÍ
A 

ZÁRUBNÍ
°  vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere
°  nové dvere na mieru do pôvodných zárubní
°  bez búrania, špiny a hluku
°  výborná údržba, žiadne nátery
°  obhliadka, poradenstvo a kľučka ku každým dverám ZDARMA

európska jednotka v renováciáchwww.portas-renovacie.sk
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Podstatou finančného leasingu 
je dlhodobé prenechanie predmetu 
nájmu do užívania lízingovému ná-
jomcovi za odplatu, pričom nájomca 
je oprávnený po uplynutí dohodnutej 
doby nájmu odkúpiť predmet nájmu 
za vopred dojednanú kúpnu cenu. 

Ide teda o  finančný prenájom, po 
ukončení ktorého po zaplatení posled-
nej splátky a  kúpnej ceny dochádza 
k prevodu vlastníckeho práva z prena-
jímateľa na nájomcu. Zmluva o finanč-
nom leasingu, resp. leasingová zmluva 
neexistuje ako samostatný zmluvný 
typ ani v občianskom, ani v obchod-
nom zákonníku. Spravidla je uzatvá-
raná vo forme nepomenovanej zmlu-
vy, a  preto všetky náležitosti zmluvy 
upravujú zmluvné strany samostatne 
na základe vzájomnej dohody. Zmlu-
va však musí dostatočne určiť záväzky 
poskytovateľa i  príjemcu finančného 
leasingu. Podstatné náležitosti, ktoré 
by mala zmluva o  finančnom leasin-
gu obsahovať sú určenie zmluvných 
strán, vymedzenie predmetu nájmu 
a  podmienok jeho užívania, určenie 
doby trvania nájmu a zmluvy, platobné 
podmienky, t. j. výška splátok a výška 
kúpnej ceny. 

Predmetom leasingovej zmluvy 
môže byť tak hnuteľná ako aj nehnuteľ-
ná vec. Vlastníkom predmetu nájmu je 
až do uhradenia všetkých záväzkov zo 
strany nájomcu leasingová spoločnosť, 
čiže poskytovateľ leasingu. V prípade 

finančného leasingu však nebezpe-
čenstvo škody na prenajatej veci pre-
chádza na nájomcu momentom začatia 
leasingového vzťahu. Za udržiavanie 
predmetu leasingu zodpovedá tiež 
nájomca. Nájomca sa teda musí starať 
o predmet prenájmu tak, ako keby bol 
jeho vlastníkom. Práva a  povinnosti 
zmluvných strán spravidla vymedzuje 
zmluva o finančnom leasingu a dopln-
kovo aj všeobecné obchodné podmien-
ky leasingovej spoločnosti. 

Rovnako ako zmluva aj tieto pod-
mienky by mali byť predmetom roko-
vaní zmluvných strán pred podpisom 
zmluvy o  finančnom leasingu. Výho-
dou finančného leasingu pre nájomcu 
je najmä skutočnosť, že nemusí vyna-
ložiť peňažné prostriedky na jedno-
razovú kúpu potrebnej veci, pretože 
predmet finančného leasingu uhrádza 
vo forme pravidelných splátok. Nájom-
covi nevzniká ani povinnosť na kúpu 
predmetu nájmu po uhradení posled-
nej splátky leasingu. Nevýhodou fi-
nančného leasingu však môže byť vy-
soké nájomné, ktorého súčasťou býva 
spravidla zisk leasingovej spoločnosti 
a všetky náklady s leasingom spojené.

Zmluva o finančnom leasingu

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

Dobré časy sa 
končia, potvr-
dzujú to naj-
novšie čísla z 
e k o n o m i k y . 
Koniec nadštan-
dardných časov 
dáva dobrý dô-

vod na vystavenie vysvedčenia, 
ako vláda Smeru využila toto ob-
dobie.

Vláda dlho odkladala svoj 
hlavný cieľ, ktorým bol vyrovnaný 
rozpočet. Miliardová diera v roz-
počte naznačuje, že tento cieľ ani 
po rokoch zbytočného odkladania 
nebude splnený. Preto sme opako-
vane vyzvali ministra financií, aby 
zabránil ďalšiemu rozvratu verej-
ných financií a pokutám za zlé hos-
podárenie od Európskej komisie.

Namiesto zvyšovania daní by 
mal minister financií predstaviť ro-
zumnejšie hospodárenie v súlade s 
tým, čo mu navrhuje útvar Hodno-
ta za peniaze. Plnenie týchto odpo-
rúčaní je totiž zatiaľ katastrofálne.

Aj keď spomalenie ekonomic-
kého rastu prebieha vo väčšine 
ďalších európskych štátov, práve 
na Slovensku sa ekonomický rast 

spomaľuje výraznejšie, ako v iných 
štátoch. Jedným z dôvodov je, že 
vláda opakovane zlyháva pri čer-
paní eurofondov, vrátane výstavby 
diaľnic. Je to vidieť aj pri posled-
ných číslach stavebníctva, ktoré v 
júni zaznamenalo takmer 4-per-
centný prepad. A pritom prepad nie 
je väčší len vďaka hypotekárnemu 
boomu a výstavbe bývania. Samot-
né práce na inžinierskych stavbách 
poklesli o vyše 16%.

Preto odkazujeme tejto vláde, 
aby skončila štvorročné dovo-
lenkové obdobie, kedy prejedala 
príjmy a premrhala dobré časy, a 
aby konečne začala pracovať.

Slovensko sa prepadlo v kvali-
te podnikateľského prostredia. 
Chýbajú nové súkromné investície 
a vláda ekonomiku 
naďalej drží len pri 
manuálnej výrobe, 
ktorá ponúka níz-
ke mzdy. Preto tre-
ba zásadne zmeniť 
smerovanie Sloven-
ska v najbližších 
voľbách.

Vláda prejedla dobré časy 
a Slovensko nepripravila na budúcnosť
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» Eduard Heger
 tieňový minister financií a hospodárstva

kkkono omiku 
llen pri 

výrobe, 
a níz-

eto tre-
zmeniť 
Sloven-

žších 
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

»

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665
»GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov 
prax, 6 rokov záruka. Cena 
70 €. Tel.: 0904 267 926 
www.glazovanievani.es-
tranky.sk

»Elektroinštalácie 24 hod. 
Prípojky, práca s plošinou 
do 22m. Revízne správy. 
Vytyčovanie káblových po-
rúch. Pílenie stromov, orezy 
aj pod napätím. Projektova-
nie 0904 466 149

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

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

»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

Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI

ELEKTROINŠTALÁCIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

PREPRAVA

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA TV, ELEKTRO

VZDELANIE

KURZY

AUTO MOTO

DOVOLENKA

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

KÚPIM

PREPRAVA

SLUŽBY

KRTKOVANIE

OKNÁ

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

OPRAVA PRAČIEK

PONUKA PRÁCE

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

INZERCIA
0905 799 782



BZ 19-33 strana 11

11

EDITORIÁL / SLUŽBY

BV 19-33 strana 3

3

EDITORIÁL / SLUŽBY

49
-0

09
8

��������	
������������������
���������
	�
����
��������
��
��

	�����������������
����
������
	����
����
��
��
������	���
������	�
�
���������������
�����
�

�
��
���

�����������	
���
����	���������������

��������������� ��������	�
����
����
�������

�������
�
����������������	���������������������	���
����������������



BZ 19-33 strana 12

12

EDITORIÁL / SLUŽBY

BV 19-33 strana 4

4

SLUŽBY

Nie „háj“, ale ahoj.
Slovenčina naša
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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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• 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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Samozber jabĺk a predaj hrušiek 
v ovocnom sade v Dunajskej Lužnej!

Slovenské jablká a hrušky 
na priamy konzum, 

uskladnenie alebo spracovanie, pálenie!

Samozber až do konca októbra 2019

Info na: 0911 755 098  /  www.dobrejablka.sk

Možnosť nazbierať si jablká – rôzne odrody 

I. trieda 0,60 €/1 kg

II. trieda 0,20 €/ 1 kg

Hrušky
I. trieda 0,90 €/1kg

II. trieda 0,40 €/1 kg

októbra 2019
rodyy
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Nie som zástancom radikálnych 
ciest riešenia. Som viac-menej 
presvedčená, že u radikalistov (ra-
dikálnych aktivistov) ani tak nejde 
o zásadovosť a principiálnosť, ako 
skôr o povahovú črtu riešiť veci 
rázne, pričom sa neraz ukáže, že 
ich pohľad býva čierno-biely. 

Fascinuje ma však ich zanietenosť, 
silná motivácia a schopnosť zachvátiť 
široké skupiny. Uvažujem, čo je tou de-
vízou, ktorou oslovujú. Jasnosť a zrozu-
miteľnosť cieľov? Jednoduchosť preve-
denia? Rozhodnosť v reči?

Cesta omylov
Na druhej strane, radikáli sú aj veľmi 

zraniteľní zo strany ich opozície. Ľahko 
možno zosmiešniť ich postoje, ktoré pô-
sobia viac silácky než racionálne, viac 
„manipulatívne“ ako presvedčivo. Situ-
áciu veľmi zjednodušujú, na dôsledné 
rozlišovanie im neostáva energia, ba ani 
čas. Sú netrpezliví v čakaní na dlhodobé 
výsledky, vidia ohrozenia aj tam, kde 
ich niet, a cítia sa povolaní „konať“ tu a 
teraz. Strhnutí vlastnou prozreteľnosťou 
a pridaním sa okolia mylne vydávajú 
svoju cestu za jedinú správnu.

Dvojitý monológ
Keď však príde na rozmenenie ich ak-

tivít na drobné, na dotiahnutie pravdy 
do dôsledkov, na skutočný stret argu-
mentov v seberovnom dialógu, málo-
kedy obstoja v teste prirodzenej mysli-
teľskej autority. Pravdepodobne sa im 
v snahe obrániť vlastné postoje nedarí 
vcítiť sa dosť do kože protivníka, alebo 
aspoň si jeho argumenty vypočuť bez 
vopred daných predsudkov. Taký dialóg 
je tragické sledovať, pretože ide vlastne 
o dvojitý monológ. Spoločná platforma 
či východisková poloha neexistuje, a 
nie je možné ani vystriehnuť presný 
uzol nezhody. 

Kalkul a opatrnosť
Popri tomto doteraz málo úspešnom 

radikálnom postupe existuje však aj 
druhý neúspešný projekt. Tzv. prekom-
binovaná diplomacia, úsilie skryť vy-
znávané postoje a v mene „spoločného 
jazyka“ sa snažiť prepašovať drobné 
kozmetické legislatívne zmeny v spoloč-
nosti. Také nenápadné, až sú nehodné 
postavenia určitej politickej sily. Tešiť sa 
z týchto ultra kozmetických zmien vybo-
jovaných za celé desaťročia demokracie, 
chce naozaj riadnu dávku optimizmu. A 
tak trochu privrieť oči aj pred falošnos-
ťou presadzovateľov, ktorí sa bránia 
ukázať svoju pravú tvár. Vzniká potom 
dojem, že pracujú veľmi osamotene a 
nemajú za sebou žiadne širšie zázemie.

Nemiešajme roly
Úprimne povedané, práve tieto dve 

línie sa v našom konzeravtívnom spolo-
čensko-politickom priestore vzájomne 
pretláčajú a vybíjajú jedni na druhých. 
Ale sú to naozaj také vzájomne sa vylu-
čujúce prúdy? Nestačilo by, aby si lep-
šie ujasnili svoje postoje vo verejnom 
pôsobení a pracovali mierne povedané 
„koordinovane“? Aby si jedni vytvárali 

a posúvali kvalitne vypracované argu-
menty a druhí ich vedeli dotiahnuť v 
rovine atraktívnosti? Tieto roly sú totiž 
nezameniteľné. Ak si ich vzájomne vy-
menia, zosmiešnia sa obe strany. Priro-
dzene, zvádza to, ale práve o túto vyvá-
ženosť je potrebné stáť.

Mária Raučinová, Fórum života
Foto: CBC (reprofoto)

Ľudí oslovuje radikalizmus, je hlučný a vyžaruje energiu

Kto z koho – slepá ulica

Pochody mladých ľudí sú čoraz väčšou vášňou v celom svete.

Nie buď 
na mňa milý, ale buď ku mne milý.

Slovenčina naša
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Čistiareň SUNIX 
Mlynarovičova 18, 

Bratislava – Petržalka
www.pranie-kobercov.sk

PO-PI 9:00 - 18:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov 
rozširujeme službu pre Bratislavu, a to v podobe 

ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená  

na jeden deň v týždni, a to v utorok.

Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

BRATISLAVA - RAČA
Najnižšie podanie: 69 100,- EUR

Termín konania dražby: 
12.09.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
CONFERENCE ROOM 1 (KS1), na prízemí, 
PREMIUM business hotel bratislava, 
Priekopy 20/A, 821 08  Bratislava, okres 
Bratislava II, Bratislavský kraj.
Predmet dražby: rodinný dom súpisné 

č. 6475, postavený na parcele č. 875/2, adresa: Alstrova 6475/206, Bratislava - Rača 
a pozemky, parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako parc. č. 875/2, 
parc. č. 876/2,  parc. č. 881/5,  evidované na LV č. 3873, k.ú. Rača, spoluvlastnícky 
podiel v 1/1 - ine, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k pozemku, parcele registra „C“ 
evidovanej na katastrálnej mape ako parc. č. 881/2, evidované na LV č. 905, k.ú. Rača, 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 k pozemku, parcele registra „C“ evidovanej na 
katastrálnej mape ako parc. č. 881/1, evidované na LVč. 906, k.ú. Rača. 

Kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859, 
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

BA – Podunajské Biskupice
Najnižšie podanie: 297 000,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 12.09.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Zasadačka  na prízemí, Apollo klub, 
Súkennícka 4, 821 09  Bratislava, okres 
Bratislava II, Bratislavský CONFERENCE 
ROOM 1 (KS1), na prízemí, PREMIUM 
business hotel bratislava, Priekopy 20/A, 

821 08  Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.
Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom + prístavba súp.č. 9510 postavená na 
parc.č. 2127/2 a garáž súp.č. 11763 postavená na parc.č. 2126/2 , pozemky 
parc.č. 2126/1, 2126/2, 2127/1 a 2127/2 o  celkovej výmere 601 m2. Predmet 
dražby je evidovaný na LV č. 1036, k.ú. Podunajské Biskupice. 

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859, krajicek@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk
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ZASKLIEVANIE 
  BALKÓNOV A LODŽIÍ

ZASKLIEVACÍCH 

SYSTÉMOV10POSKYTUJEME 

POZÁRUČNÝ SERVIS, 

NAMI MONTOVANÝCH SYSTÉMOV 

ZA
DA

RM
O AKCIA na rok 2019 podľa výberu

Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

Dvojkrížnej 33, Bratislava  
(Po: 8.00–19.00, Ut: 8.00–16.30, Str: 8.00–19.00, 
Štvr: 8.00–16.30, Pia: 8.00–16.30, So: 9.00–13.00)

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. 
02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk

www.bomax.sk
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ZAUJALO NÁS

Medzi Galantou a Bratislavou na 
brehu Malého Dunaja leží obec 
Jelka, ktorá sa pýši unikátnou 
pamiatkou. V malebnom prí-
rodnom prostredí ukrýva vodný 
kolový mlyn, ktorý je po rekon-
štrukcii opäť otvorený a priprave-
ný vítať svojich návštevníkov.

Najstaršie písomné doklady o mlyne 
pochádzajú z roku 1894 a predstavujú 
plány lodného mlyna Jozefa Németha, 
ktoré vyhotovil diplomovaný merník 
a stavebný podnikateľ z Budapešti 
Sándor Visnovsky. Z nich sú známe 
konštrukcia a technický popis lodné-
ho mlyna, polohopisný plán úseku 
Malého Dunaja v chotári Jelka a plán 
využitia vody mlyna. Po roku 1899 sa 
však uskutočnila prestavba lodného 
mlyna na mlyn kolový. Časom prešiel 
mlyn viacerými zmenami a prestavba-
mi. Jednopodlažná budova mlyna sa 
zmenila na viacpodlažnú pred rokom 
1916.

Zistite ako mlyn fungoval
„Technologické zariadenie mlyna 

pozostáva zo sústavy hnacej, prevo-
dovej a mlecej. Hnaciu sústavu tvoria 
hať a veľké vodné koleso, pod ktorým 
na štyroch reťaziach visela doštená 
plošina zabezpečujúca prívod vody 
na lopaty kolesa,“ objasňuje fun-
govanie mlyna Izabela Danterová, 
etnologička Vlastivedného múzea v 
Galante. „Prevodová sústava mlyna je 
viacstupňová. Prvý stupeň pozostáva 
z hlavného ozubeného kolesa a z jed-
ného menšieho ozubeného kolesa. 
Druhý prevodový stupeň tvorí dvojica 
ďalších ozubených kolies. A nakoniec 
cez kužeľový pastorok na hriadeli s 
remenicami rôznych rozmerov sa ro-
tačný pohyb pomocou remeňov pre-
náša podľa individuálnych otáčok na 
jednotlivé stroje pracovnej sústavy. 
Prvá remenica na hriadeli je brzda, 
pomocou ktorej sa činnosť mlyna v 

prípade potreby pozastaví. Druhá re-
menica poháňa vodorovný skrutkový 
transportér, pomocou ktorého sa me-
livo dostane do násypného koša. Ďal-
šia remenica je napojená na lúpačku. 
Vedľa nej umiestnená remenica slúži 
na poháňanie skrutkových transpor-
térov a výťahového systému v hor-
nom podlaží mlyna. Koleso chránené 
drevenou kazetou slúži na prácu s 
valcovou stolicou. Posledná remenica 
poháňa šrotovník. Na mlynskom leše-
ní stojí šrotovník a valcová stolica. Šrot 
pre zvieratá spracovávali v šrotovníku, 
v ktorom sa nachádzajú dva mlynské 
kamene, dolný stacionárny a horný 
otáčajúci sa,“ prezrádza etnologička.

Ako mleli obilie
Z násypného koša sa obilie na 

zomletie dostalo medzi kamene a po-
tom pomocou skrutkového transpor-
téra sa cez otvor sypalo do vreca. Obi-
lie na múku, pred tým ako ho zomleli 
na valcovej stolici, očistili v trieri na 
čistenie obilia, olúpali v lúpačke, a 
potom cez výťahový systém sa dosta-

lo medzi valce na mletie. Triedenie 
múky, krupice a otrúb vykonávali 

triediče na preosievanie a dávkovanie 
do vriec podľa druhov. Trier – čistič 

obilia používali aj na čistenie obilia na 
siatie. Počas zabíjačiek a žatvy podľa 
požiadavky v mlyne mleli aj kukuricu. 
„Denný výkon mlyna bol 10 q chlebo-
vého obilia a podobné množstvo obi-
lia na šrot. Za mletie platili takzavné 
mýto, čo činilo 10 percent z meliva. 
Némethov mlyn, ako sa vodnému ko-
lovému mlynu tiež hovorí, bol známy 
tým, že v mlyne mleli prevažne raž, a 
to vynikajúco,“ dodáva I. Danterová.

Mlyn prešiel nedávno
rozsiahlou rekonštrukciou

Zástupcovia Trnavského samo-
správneho kraja, Obce Jelka a Vlasti-
vedného múzea v Galante po rozsiah-
lej rekonštrukcii spoločne sprístupnili 
v máji tohto roka Vodný kolový mlyn 
v Jelke širokej verejnosti. Rekonštrukč-
né práce sa vzťahovali na všetky dôle-
žité časti mlyna, ako je statické zabez-

pečenie objektu, vrátenie strechy do 
pôvodného tvaru, vybudovanie bez-
bariérového vstupu, očistenie, zakon-
zervovanie a ošetrenie drevených častí 
budovy, rekonštrukcia sústavy mecha-
nizmu mlyna. Tiež bolo zakúpené aj 
nové vnútorné vybavenie mlyna pre 
vystavené exponáty. Elektroinštalačné 
práce zahŕňali inštaláciu osvetlenia, 
bleskozvodu, kamerového systému, 
elektronického zabezpečovacieho sys-
tému a elektronickej požiarnej signali-
zácie. V rámci revitalizácie areálu bola 
obnovená budova strážnej služby – in-
focentra, boli vytvorené nové priesto-
ry pre exponáty skanzenu, upravili sa 
chodníky.

Prechádzka skanzenom
V areáli vodného mlyna tak nájdete 

aj skanzen, čiže expozíciu miestneho 
poľnohospodárstva v 20. storočí. V no-
vom objekte môžete obdivovať tradič-
né nástroje obrábania pôdy a chovu 
dobytka. Sú to pluhy a plúžence, vozy 
a sane, ale aj menšie artefakty, ktoré 
predstavujú prácu miestnych remesel-
níkov, napríklad kováčov, tesárov, sto-
lárov či kolárov. Nachádza sa tam tiež 
včelín a holubník, ktoré pripomínajú 
hospodársky dvor miestnych gazdov v 
prvej polovici 20. storočia.

Kedy je mlyn a skanzen
otvorený pre verejnosť

Počas letnej sezóny, teda od 1.apríla 
do 31.októbra môžete mlyn navštíviť 
od pondelka do nedele vždy od 9.00 
do 20.00 h. Počas zimnej sezóny, teda 
od 1. novembra do 31. marca tam máte 
príležitosť zavítať od pondelka do ne-
dele vždy v čase od 9.00 do 16.00 h.

Zdroj foto: Trnavský samosprávny kraj
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Zistite ako mlyn pracoval aj ako sa mlelo obilie

Objavte čaro 
Vodného kolového mlyna Jelka

Vodný kolový mlyn Jelka.

Slávnostné otvorenie mlyna po rekonštrukcii v roku 2019.

Areál v okolí mlyna.
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ZAMESTNANIE, REALITY, RELAX

»Predám veľký 5-izb byt, 
Malacky, lukratívna lokali-
ta blízko žel./aut.stanica, 
veľká loggia, špajza, 2 veľ-
ké pivnice, záhrada 110 m2, 
parkovanie vo dvore, RK 
prosím nevolať. 
Tel. 0904 401 642 
»Predám gars. v Ružinove 
0910 322 006 

»Predám 2i. RD vo Veľkom 
Grobe, 68.000 €.  
Tel. 0918 544 736 

»Kúpim stavebný pozemok 
v Bratislave vhodný na 
stavbu rodinného domu. 
Nie RK 0918 479 756

»Kúpim garáž v Bratislave. 
Platba v hotovosti 
0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim vinohrad v Bratisla-
ve, Svätom Jure, Pezinku a 
okolí 0918 479 756 
»Kúpim väčší alebo menší 
byt v Bratislave 
0918 479 756
»Predám ubytovňu v rekre-
ačnom stredisku Madaráz 
220.000 €. 
Tel.: 0918 544 736 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

05 DOMY / predaj   

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

»Predám v Senci pred do-
končením, malú bytovku s 3 
bytmi na veľkom pozemku 
pri jazerách 600.000 €. 
Tel. 0918 544 736 

»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. 
T.č.: 0905 925 991

»Predám durmany (anjel-
ské trúby) rôzne farby. 
Tel. 02 659 682 32 

»Kúpim rôzne starožitnosti 
aj poškodené. 
Tel.: 0903 753 758 
»Kúpim akordeón, heligon-
ku. 0915 876 860 

»Predám jelenie parohy, 
trofeje, poľovnícku výstroj. 
Tel.: 0902 679 183
»Predám prikývku ušitú z 
kožušín na gauč 190x160cm 
a na 2 kreslá 60x160cm. 
Tel.: 0902 679 183 
»Predám rozličnú fototech-
niku, vhodné i pre zberate-
ľov a funkčný starší písací 
stroj vhodný pre zberateľov. 
T.: 0902 679 183

»Kúpim naťahovaciu vo-
jenskú vzduchovku (opako-
vačku) na guličky VZ 35-47 
TEL 0910 419 469 

Občianska
riadková
inzercia

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné   

07 REALITY / iné       

08 STAVBA    

CHCETE 
SI PODAŤ 
INZERÁT?

POŠLITE  SMS
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Upratovanie školy na 3 hodiny denne / Pondelok až Piatok / 
od 14:00 dostupnosť električka:               č. 3 , nástup 2.9. 2019

HĽADÁME UPRATOVAČKY

Volajte od 09:00 hod do 16:00 hod.
na 0905 756 560, prípadne píšte na praca@euclean.sk

Bratislava - Krasňany / Rača, 
práca na brigádnicku zmluvu, ponúkaný plat: 320,- EUR  čisté
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40905 758 469 

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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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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prijme do TPP

AUTOMECHANIKA
Výkon práce: Bratislava. Nástup: ihneď. 

Požiadavky: samostatnosť, spoľahlivosť,

zodpovednosť, VP sk. C vítaný, 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

od 7 €/h + pohyblivá zložka mzdy do výšky 1 €/ h

(po skúšobnej dobe) + príplatky v zmysle platnej

legislatívy + 1350 € jednorázový stabilizačný

príspevok + ročné odmeny podľa dosiahnutých

výsledkov.

Ubytovanie zabezpečíme.

pers@slovaklines.sk  •  0905 203 990
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Nie sáčok, ale vrecko, vrecúško.
Nie kúpelka, ale kúpeľňa.

Nie alergológ, ale alergiológ.
Nie aloe, ale aloa.

Slovenčina naša
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INZERCIA
0905 719 134
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 300 €ZĽAVY AŽ DO 30%

VOLAJ IHNED:

Personálna & pracovná agentúraPe
rs

on
ál

na
 &

 p
ra

co
vn

á 
ag

en
tú

ra

• BRATISLAVA • TRNAVA • HLOHOVEC • NITRA • MALACKY • LOZORNO ...

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

PRÁCA IHNED

EURO    personal
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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HĽADAJ 
NÁS AJ NA
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

stále dostatok ponúk - aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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