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VÝROBA A MONTÁŽ VÄZNÍKOVÝCH KROVOVVÝROBA A MO

0907 208 278      info@drevovyrobavamas.eu      www.drevovyrobavamas.eu

UŠETRITE PENIAZE A ČAS!
na Vašej streche inštaláciou krovu

touto technológiou

Ponúkame kompletný návrh, výpočet ceny vrátane statického posudku,
výrobu väzníkov na profesionálnych zariadeniach a konečnú montáž krovu.

RÝCHLO A KVALITNE
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0915 18 20 400915 18 20 40

Teraz je ten
    správny čas, premýšľať
        nad robotickou kosačkou.

TTTTTTTTTeeeeeeeerrrrrrrrraaaaaaaazzzzzzz jjjjjjjjjjjeeeeeeeeeee  tttttttttteeeeeeeeennnnnnnnnnTeraz je ten
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Teraz je ten
    správny čas, premýšľať
        nad robotickou kosačkou.

Zameranie,
konzultácia ZDARMA
Zameranie,
konzultácia ZDARMA

AUTOMOWER

Jozef Hatala
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Ponuky a zameranie ZDARMA. 0940 88 88 29

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
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PREPICHY
        POD CESTY
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 Návratnosť
2-3 roky!!!

0915 927 993
0940 707 621

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

MASTER GROUP s.r.o.
www.mgroupsro.sk

OCHRANA PROTI PREHRIEVANIU DOMU
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MAĽOVANIE  INTERIÉROV
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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SADROKARTONISTI

0908 751 442

Nástup ihneď, práca v Bratislave,
ubytovanie zabezpečené,

výborná cena

KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky, 
zatrávnené plochy 

pre inžinierske siete, 
elektrika-voda-plyn

0902 348 974
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GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY

INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY

obchod.alurenostav@gmail.com
0907 533 504    0918 841 371

PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE

Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

ALU RENOSTAVALU RENOSTAV s.r.o.

DECCO 83
7-komorový profil,
ktorý spĺňa
najnáročnejšie
normy EÚ
3-tesnenia
3-sklo

pre pohodlie domova... 
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Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

GARANTUJEME
najnižšie ceny!

Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie,
rozdiel Vám vrátime.

NAJLEPŠIE CENY !NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAJJJJJJJJJJJJJJJLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPPPPPPŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEE CCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!NAJLEPŠIE CENY !za NAJLEPŠIE CENY !
Tieniaca technikaTieniaca technika

Overená kvalita od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

Overená kvalita od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

ŽALÚZIE
interiérové, exterierové

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

SIETE PROTI HMYZU
pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ROLETKY
látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

roozozoozozzzdiddddddieeeedid el Vl Váámámmmám m vrárátiimimt e.

Tie t hh kkaca eci t h ikaTieiTi i t h ikii t hh ikiktechnikatechnikaTienTienniacaniaca ŽŽŽA ÚÚLÚZIE

0915 856 447Kukorelliho 60     HUMENNÉ
(oproti Mestskému úradu)

Unitermont
unitermont@gmail.com

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!JNOSŤ!

Teraz je to najlacnejšie !!!

JESENNÉ ZĽAVY!JESENNÉ ZĽAVY!
NepremeškajteNepremeškajte

87
-0
09

1

Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY

STAVEBNÉ PRÁCE

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením

montter@montter.sk      0919 370 730   0919 383 363

Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?

Áno, pre Nás to nieje problém.  Presvedčte sa sami  www.montter.skÁno, pre Nás to nieje problém.  Presvedčte sa sami  www.montter.sk
62

-0
00

6

Telefón:

Jozef Hatala
Záhradkárske potreby
ČSL Armády 19
HUMENNÉ

0915 695 545 

Predaj
ovocných

stromčeko
v

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

Nie vzhľadom k, ale vzhľa-
dom na. Nie ako tomu bolo, ale ako to bolo.

Slovenčina naša
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Pád komunizmu v r. 1989 prepísal nielen dejiny, ale aj hranice. Do troch rokov sa rozpadol Sovietsky zväz, 
Juhoslávia aj Československo. V Európe pribudlo 22 nových diplomaticky uznaných republík.

Desaťročie rozpadu režimov a vznik nových štátov

Rozpad Československa bol oproti násiliu, 
ktoré sprevádzalo rozpad ZSSR či Juhoslávie, 
až čítankovo pokojný. V Európe bol „zamatový 
rozvod“ dlho vyzdvihovaný ako model riešenia 
nešvárov medzi národmi. Prečo sa len na Balkáne 
nedalo  dohodnúť rovnako civilizovane? Ale to, že 
rozchod prebehol pokojne, ešte neznamená, že 
zostal bez následkov. Niektoré z nich cítiť dodnes. 
Napríklad v tom, aký má časť našej demokratickej, 
na Európu a na Západ orientovanej opozície 
problém zobrať do úst slová ako vlasť či národ. 
 
■   Národný populizmus

V každej krajine sú nejakí nacionalisticky ladení 
populisti. A spravidla sú to tí, ktorí sa oháňajú 
národnými vlajkami a symbolmi. Slovenskí 
populisti sú dobre známi; vo svete koná podobne 
Národný front vo Francúzsku či Alternatíva pre 
Nemecko v zjednotenom Nemecku. Stavajú sa 
nielen do pozície bojovníkov za vlasť, ale aj do 
anti-európskych pozícii. Práve v EÚ (či NATO) často 
vidia najväčšieho nepriateľa národa. Rovnako sa 
prezentujú aj naši fašisti či nacionalisti.

■   Demokratickí národovci
Rozdiel vidno v správaní demokratických, 

pro-EÚ či prozápadných strán u nás a vo svete. 
Napríklad tie vo Francúzsku, Dánsku aj Holandsku 
sú jednoznačne za členstvo v EÚ, ale zároveň sú 

hrdo pro-národné. V EÚ otvorene bojujú za záujmy 
krajiny. Vedia, čo ako krajina chcú a potrebujú a v 
Únii si to bezostyšne chránia. Systematicky menia 
EÚ vo svoj obraz tak, aby Európska únia posilnila 
ich záujmy, ich hodnoty, ich diplomaciu alebo ich 
hospodárstvo.

■   Slovenské rezervy
V EÚ sa dnes učíme povedať, čo nechceme 

- napr. povinné kvóty pre azylantov. Ale už 
podstatne menej často vieme povedať, čo vlastne 
chceme a ešte si to aj presadiť. Nie sme v takejto 
spoločnosti sami – ani napr. Česko či Slovinsko 
na tom nie sú zásadne lepšie – ale to by nám 
nemalo byť útechou. Ešte stále príliš veľa našich 
úradníkov rozmýšľa, ako keby bol rok 2004 a my do 
EÚ ešte len vstupujeme: vtedy sme sa totiž museli 

prispôsobovať jej pravidlám. To však už 15 rokov 
neplatí, už dávno by sme tie pravidlá mali písať aj 
my, spolu s ostatnými členskými krajinami.

■   Dedičstvo „delenia“
Keďže nositeľom nápadu samostatnosti 

Slovenska bol najmä Vladimír Mečiar, v hlavách 
mnohých prozápadne orientovaných demokratov 
sa — celkom pochopiteľne — idea štátnosti 
postupne spojila s korupciou a autoritárskym 
režimom. V Mečiarovej tradícii oháňania sa 
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej demokratické 
strany. Ale naše štátne symboly si túto spoločnosť 
nevybrali. Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru 
prisvojiť a zabojovať za ne. Demokratické sily sa 
nemali postaviť proti vlajke pred parlamentom. 
Mali by hrdo pod ňou osobne vystupovať. Lebo tie 
najúspešnejšie demokratické sily a najšikovnejšie 
národy si nevyberajú medzi národom a Európou. 
Majú jedno aj druhé.

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 3NOVEMBER  89 

V Mečiarovej tradícii oháňania sa 
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej 
demokratické strany. Ale naše štátne 
symboly si túto spoločnosť nevybrali. 
Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru 

prisvojiť a zabojovať za ne. 
Lebo tie najúspešnejšie 

demokratické sily a najšikovnejšie 
národy si nevyberajú medzi 

národom a Európou.
Majú jedno aj druhé.

Právna úprava blízkych osôb je 
v  Občianskom zákonníku upravená 
v dvoch ustanoveniach. 

V  prvom je definovaný pojem blízkej 
osoby a  druhé ustanovenie upravuje ur-
čenie stupňa príbuzenstva. Blízkou oso-
bou sa podľa Občianskeho zákonníka 
rozumie príbuzný v  priamom rade, sú-
rodenec a manžel. Ide teda o príbuzných 
v priamom rade. Patria sem dieťa – rodič 
- starý rodič - prastarý rodič, súrodenec 
a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom 
alebo obdobnom sa pokladajú za osoby 
sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú 
utrpela jedna z nich, druhá dôvodne po-
ciťovala ako vlastnú. V zásade sa rozlišujú 
tri kategórie blízkych osôb, a to príbuzní, 
manželia a iné osoby, ak sú splnené ďal-
šie podmienky uvedené v zákone. Príbuz-
nými sú bez obmedzenia všetci príbuzní 
v priamom rade, čiže predkovia a potom-
kovia. Príbuznými sú aj súrodenci. Práv-
ne je bezvýznamné, či ide o  plnorodých 
alebo polorodých súrodencov, či majú 
spoločných oboch rodičov alebo len jed-
ného. Manžel sa považuje za blízku oso-
bu, taktiež vtedy, ak nie je členom domác-
nosti, manželia spolu nežijú, nebývajú 
v spoločnom dome alebo byte, prípadne 
ak sú v rozvodovom konaní. Aj osvojením 
sa medzi osvojiteľom a osvojencom vytvá-
ra vzťah blízkych osôb a naopak biologic-
kí rodičia prestávajú nimi byť. 

Iné osoby nemožno pod pojem blíz-
kej osoby zaradiť automaticky. Predovšet-
kým musí medzi nimi byť preukázaný 

rodinný alebo obdobný pomer a  ďalšou 
podmienkou, ktorá musí byť súčasne spl-
nená je, že ujmu, ktorú by utrpela jedna 
z nich, by druhá dôvodne pociťovala ako 
vlastnú. Rodinným pomerom v  tomto 
prípade je príbuzenský vzťah, ktorý ne-
možno zaradiť do prvej skupiny. Obdob-
ný pomer sa musí skúmať so zreteľom na 
skutočnosť, ktorá definuje vznik vzťahu 
medzi osobami, napríklad pestúnsky 
vzťah k  dieťaťu, opatrovateľský vzťah 
k  opatrovníkovi, vzťah manžela k  die-
ťaťu druhého manžela, ktoré nie je jeho 
dieťaťom. Definíciu blízkych osôb obsa-
huje na účely trestného práva aj Trestný 
zákon. Takou osobou je príbuzný v pria-
mom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, sú-
rodenec a manžel; iné osoby v rodinnom 
alebo obdobnom pomere sa pokladajú za 
navzájom blízke osoby len vtedy, ak by 
ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá 
právom pociťovala ako ujmu vlastnú. V 
zmysle presne vymedzených trestných či-
nov sa blízkou osobou rozumie napríklad 
aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, ro-
dič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je 
vo vzťahu k nim blízkou osobou, ako aj 
osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila 
v spoločnej domácnosti.

Blízka osoba

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

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

Mestské včely sú včely chova-
né v meste za účelom opeľovania, 
záchrany včelej populácie a získa-
vania netradičných druhov medu 
(gaštanový, mätový...). Úle sú ob-
vykle umiestnené v parkoch, na 
strechách budov alebo na terasách 
a balkónoch. 

Včela sa na rozdiel od osy o naše 
potraviny nezaujíma. Má jediný cieľ – 
priniesť do svojho úľa dostatok zásob, 
aby bolo z čoho kŕmiť robotnice a živiť 
matku. Príklady dobrej praxe z veľko-
miest ako sú New York, Londýn, Paríž 
či susedná Viedeň a dnes už aj Zvolen 
a Bratislava nám ukazujú, ako môžu 
včely obohatiť mestské prostredie. 
Bez toho, aby obťažovali obyvateľov, a 
pritom ešte vyprodukovali množstvo 
chutného a kvalitného medu.

Mestskí včelári v zahraničí už roky 
chovajú včely na strechách, dvoroch, 
balkónoch, či v mestských parkoch a 
záhradách. Včely nájdeme aj v Bratisla-
ve - v záhradách alebo v mestských le-
soch, poznáme tu dokonca aj jedného 
balkónového včelára. V roku 2015 osa-
dili mestské úle do Lučenca,  Kežmar-
ku, Považskej Bystrice a Žiliny. Včielky 
sa zabývali aj na streche hotela  FIS*** 
na Štrbskom Plese vo Vysokých Tat-
rách. Na zimu však zmenili svoju trvalú 
adresu. Nakoľko na Štrbskom Plese sú 
extrémne zimné podmienky, skorý ná-
stup zimy a neskorý príchod jari, práve 
prezimovanie na nižšie položenom 

mieste včelám zabezpečí skorší prísun 
výživy v podobe peľu či nektáru i lep-
ší rozvoj včelstva. Včeličky teda pre-
sťahovali do nižšie položenej včelnice 
v nadmorskej výške 920 metrov nad 
morom. Včelám sa podľa pozorovaní v 
budúcnosti bude aj naďalej v najvyššie 
položenej včelnici na Slovensku dobre 
dariť. V tomto roku priniesli približne 
70 kíl medu. Včielky sa okrem znášky 
medu podieľali aj na opeľovaní rastlín 
v okolí, čím veľmi pomohli aj tatranskej 
prírode.

Projekt „Včely v horách“ sa na stre-
che hotela FIS*** začal pred rokom. 
Úle s ľudovými motívmi sú umiestnené 
na streche v zadnej časti hotela tak, aby 
mali včely možnosť vyletieť priamo do 
lesa. Projekt je realizovaný v spolupráci 
s Občianskym združením Apis Carpa-
tica. 

Naučme sa spolunažívať so včelami

» red
Foto: Zbigniew Ładygin
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Spôsoby riešenia porúch správania u detí
predškolského a školského veku,

Problémy so závislosťami, vzťahové problémy,
úzkosti môžete vyriešiť na individuálnych
sedeniach s pomocou  odborníka.

*

*

Psychiatrická ambulancia
Mudr. Amália Balážiová  
ul.1. Mája 19, SNINA

Objednať sa môžete na č. t.: 0902 296 432

Objednať sa môžete na č. t.:

A máme tu definitívnu bodku za 
letným obdobím, letným časom, teraz 
už aj časom minulým. Zmena letného 
času na zimný prichádza v nedeľu 27. 
októbra. Vrátime sa o hodinu a to zna-
mená, že minimálne to bude krásna 
noc pre spáčov – o hodinu dlhšia. Ur-
čite na to nezabudneme, hoci ide iba o 
hodinu. Jednu jedinú.

Naopak, žiaľ zabúdame na to, že vo 
viacerých oblastiach nášho života sa 
vraciame o celé roky, je to smutné, ale v 
niektorých – napríklad vo vnímaní moci 
nad občanmi štátu aj o tridsať rokov späť. 
Akoby všetko v tomto našom ešte stále 
navonok mladom štáte, vrátane nás, bolo 
výlučným osobným vlastníctvom kohosi 
a nás by do toho nemalo byť nič. A koho 
do toho aj niečo je, stáva sa starým zná-
mym „triednym nepriateľom“, škodí štá-
tu a jeho svetlým zajtrajškom. Nič vám to 
nepripomína, najmä vám, skôr narode-
ným? Tým, ktorí tu žili, dreli, snažili sa aj 
pred rokom 1989?

Alebo, zvykli sme si? Veď už tak bolo, 
tak prečo by tak nemalo byť aj naďalej? O 

pár dní vstupujeme do  mesiaca novem-
ber. Pred tridsiatimi rokmi sme z námestí 
súdruhom odkázali, že takto nie. Vtedy 
sa zľakli, ale odkaz bol príliš pokorný. 
Takže – veľmi rýchlo sa vrátili. Pochopili, 
že ich aroganciou moci sa dá veľmi ľahko 
poraziť slušnosť ľudu, zamat revolúcie.

O pár dní sa vyberieme na cintoríny 
a budeme spomínať na našich predkov. 
Medzi nimi sú mnohí, ktorí pre dnešné 
generácie mrzli v novembri 89 na námes-
tiach, postavili sa za ne vo fabrikách a 
úradoch, dokonca aj vo vtedajších médi-
ách, na odpor svojvôli moci. Vtedy vrave-
li - „aby naše deti nemuseli...“

Nuž, my, tie „naše deti“ 
- ako sa postavíme nad ich 
hroby? S akými pocitmi? 
Nie sme im čosi dlžní?

Krásny a zodpovedne 
prežitý významný týž-
deň, milí čitatelia! Je 
čas na zmenu ča-
sov... Už naozaj 
definitívnu.

Neobyčajne obyčajné dni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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Nie nakoľko, ale pretože, 
keďže, prípadne aj lebo.

Nie deň, kedy sa stal, 
ale deň, keď sa stal.

Slovenčina naša

Nie padať do kolien, 
ale padať na kolená.

Nie napomáhať rozvoju, 
ale napomáhať rozvoj.

Slovenčina naša
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06:00 Teleráno 08:30 Di-
gitálny svet 08:35 Zámena manželiek 09:45 
Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 
13:35 FARMA 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ 
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci pe-
ňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Susedia 21:20 FARMA 22:30 Rodinné prípady 
00:20 Kobra 11 01:20 FARMA 02:35 Cestovatelia 
v čase 03:55 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE 
NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:50 9-1-1 14:40 SÚDNA SIEŇ 15:50 ZÁ-
CHRANÁRI 16:40 NAŠI 17:30 NOVINY 17:55 MOJA 
MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 23:00 
Myšlienky vraha 01:00 ZÁCHRANÁRI 01:55 KRI-
MI 02:25 NOVINY TV JOJ 03:10 Profesionáli III. 13 
03:50 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:40 Najkrajšie miesta na potápanie  09:10 
Rodina doktora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 
10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 
Folklorika 14:25 Druhá šanca 16:25 Najkrajšie 
miesta na potápanie  16:55 Rodina doktora Kleista 
17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 
Daň z lásky 22:10 Reportéri 22:40 Rapl 23:40 Fe-
tiše Nežnej revolúcie 00:10 Pán Selfridge 00:55 
Druhá šanca 01:40 Daň z lásky 03:15 Dámsky klub

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Svokra 09:50 Oteckovia 10:45 Ro-
dinné prípady 11:45 Kobra 11 13:40 FARMA 15:00 
Policajné prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci 
peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Sestričky II. 21:40 FARMA 22:55 Horná Dolná 
00:00 Kobra 11 01:45 FARMA 02:55 Cestovatelia 
v čase 04:15 Policajné prípady 04:55 TELEVÍZNE 
NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:40 
EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:50 Doktori 14:50 SÚDNA SIEŇ 15:50 
POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI III. 6 17:30 NOVINY 
17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ZA SKLOM 22:00 MINIS-
TRI II. 22:35 Myšlienky vraha 00:30 POLICAJTI V 
AKCII 01:30 KRIMI 02:00 NOVINY TV JOJ 02:50 TOP 
STAR 03:05 Profesionáli 

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 
08:40 Najkrajšie miesta na potápanie  09:10 
Rodina doktora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 16:25 Najkraj-
šie miesta na potápanie 16:55 Rodina doktora 
Kleista 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Mediciovci 21:25 Stará škola 22:30 
Ponorka 23:30 Ray Donovan 00:15 Druhá šanca 
01:00 Mediciovci 02:00 Ponorka 

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 
10:50 Rodinné prípady 11:50 Kobra 11 13:50 FAR-
MA 15:05 Policajné prípady 16:00 Rodinné prí-
pady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 
17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZ-
NE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NO-
VINY 20:30 Extrémne premeny Slovensko - Dru-
há šanca na život 22:20 FARMA 23:15 Susedia 
00:00 Kobra 11 01:55 FARMA 02:55 Cestovatelia 
v čase 04:15 Policajné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:40 
EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:50 Doktori I. 3,4 14:50 SÚDNA SIEŇ 
15:55 ZÁCHRANÁRI 16:50 NAŠI III. 7 17:30 NOVINY 
17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 DELUKSE 10 21:35 ČAU, 
LUJZA! 23:00 Myšlienky vraha 23:55 Myšlienky 
vraha 00:55 ZÁCHRANÁRI 01:50 KRIMI 02:20 NO-
VINY TV JOJ 03:05 Profesionáli 

06:10 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Naj-
krajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina dok-
tora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklo-
rika 14:25 Druhá šanca 15:10 Kultúrne dedičstvo 
16:00 Správy RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na 
potápanie  16:55 Rodina doktora Kleista 17:50 
Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Voj-
na policajtov 22:20 Sloboda voľby 00:10 Stará 
škola 01:10 Vojna policajtov 02:55 Autosalón

06:00 Teleráno 08:30 Ex-
trémne premeny Slovensko - Druhá šanca na 
život 09:50 Oteckovia 10:50 Rodinné prípady 
11:45 Kobra 11 13:50 FARMA 14:55 Policajné prípa-
dy 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE 
NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 
21:40 FARMA 22:55 Sestričky II. 00:00 Kobra 11 
02:00 FARMA 02:50 Cestovatelia v čase 04:10 
Policajné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:30 
EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
V ohni 7,8 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:30 Pestún-
ka v akcii 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ 
LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
Lovec: Zimná vojna 23:00 S kožou na trh 01:05 
KRIMI 01:35 NOVINY TV JOJ 02:30 SÚDNA SIEŇ 
03:20 ZÁCHRANÁRI 03:55 Profesionáli III. 16 04:55 
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA  

06:10 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Naj-
krajšie miesta na potápanie  09:10 Rodina dok-
tora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 10:55 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 14:20 Hurá do 
záhrady 16:25 Najkrajšie miesta na potápanie 
16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:15 5 
proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 
Fetiše Nežnej revolúcie 22:10 A.I. Umelá inteli-
gencia 00:35 Neskoro večer 01:25 Rodina dokto-
ra Kleista 02:10 A.I. Umelá inteligencia 

PONDELOK 28.10.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 29.10.2019 STREDA 30.10.2019 ŠTVRTOK 31.10.2019

06:00 Priatelia Toma a Jerry-
ho 06:05 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 
06:25 Frajeri na vlnách 08:00 Saxána a Lexikon 
kouzel 10:05 Oteckovia 11:10 Monštrá verzus vo-
trelci 12:55 Šmolkovia: Strašidelný špeciál 13:20 
Popoluška naruby 15:15 Duch 17:50 Lovci peňazí 
17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:15 Športovec mesiaca 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 FARMA Západ vs. Východ, kto 
z farmárov získa výhru 75 000 €? MN 12 22:45 
Kráska a zviera 01:00 Popoluška naruby 

06:00 NOVINY TV JOJ 06:50 
KRIMI 07:20 NOVINY TV JOJ 08:10 SpongeBob v 
nohaviciach VIII. 14 08:40 Labková patrola  I. 13 
09:10 Cililing a Zver-Nezver 10:40 Pestúnka v 
akcii 12:40 Dedo 15:20 Tučniaky z Madagaska-
ru 17:10 Popolvár najväčší na svete 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJ-
LEPŠIE POČASIE 20:35 Coco Americká animovaná 
rodinná dobrodružná fantazijná komédia. MN 
12 2017 23:00 To nie si ty 01:30 Dedo 03:45 Pro-
fesionáli III. 17 04:45 KRIMI  

06:30 Správy RTVS „N“ 07:20 
Góly - body - sekundy 07:40 Folklorika 08:05 
Becassine: Poklad Vikingov 09:30 Domovníkov 
syn 10:40 Zbojnícky tanec 12:05 Divoká Sardínia 
13:00 Starý včelár 14:05 Folklorika 14:30 Roz-
právky bratov Grimmovcov: Sedliakova múdra 
dcéra 15:35 Svätý Peter 19:00 Správy RTVS 19:55 
Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Svä-
tá Barbora 22:25 Obyčajní ľudia 00:25 Svätá 
Barbora 02:15 Obyčajní ľudia 04:20 Tajomstvo 
mojej kuchyne  

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
05:55 Priatelia Toma a Jerryho 06:10 Nové dob-
rodružstvá Toma a Jerryho 06:30 Saxána a Lexi-
kon kouzel 08:35 Šmolkovia: Strašidelný špeciál 
09:00 Monštrá verzus votrelci 10:45 Láska na 
druhý pohľad 13:10 Tvoja tvár znie povedome 
15:50 Kráska a zviera 18:20 Smotánka 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Americký zabijak Akč-
ný film MN 15 (USA) 2017 D. O‘Brien, M. Keaton, 
S. Lathanová, Ch. Vegová, S. Adkins. 22:45 Inter-
stellar 02:20 Americký zabijak  

05:20 NOVINY TV JOJ 06:10 
KRIMI 06:40 NOVINY TV JOJ 07:30 SpongeBob v 
nohaviciach VIII. 15,16 08:40 Labková patrola  I. 
14,15 09:50 PRÁZDNINY II. 7 10:55 NAŠI I. 10,11 
12:20 MILÁČIKOVO 12:55 ČESKO SLOVENSKO MÁ 
TALENT 14:30 Lovec: Zimná vojna 17:00 Hačikó: 
Príbeh psa 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 
20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ČES-
KO SLOVENSKO MÁ TALENT 22:10 HROBÁRI 5 22:50 
Vražedná opatrovateľka 00:35 Rokerky 02:35 
Halloween II. 04:25 KRIMI 04:55 NOVINY TV JOJ  

06:15 INUI 06:40 Včielka Maja 
07:35 Sofia Prvá 08:10 Levia stráž 08:35 Fidlibum 
09:00 Trpaslíci 09:30 Daj si čas 10:00 Merlin 10:45 
PPPíter v Afrike 11:15 On air 11:40 Rozprávky bratov 
Grimmovcov 12:45 Neprebudený 14:00 V dobrej 
spoločnosti 14:40 Grand hotel 16:00 Poirot: Dob-
rodružstvo Hviezdy západu 16:50 Fetiše Nežnej 
revolúcie 17:55 Cestou necestou 18:30 Postav dom, 
zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Luisa Spag-
noli 00:10 Grand hotel 01:25 Poirot: Dobrodružstvo 
Hviezdy západu 02:20 Komisár Manara 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Šmolkovia: Strašidelný špeciál 06:20 
Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 07:00 
Monštrá verzus votrelci 08:45 Kráska a zvie-
ra 11:10 Popoluška naruby 13:00 Na telo 13:45 
Babovřesky 3 16:00 Horná Dolná 17:15 Susedia 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Tvoja tvár znie 
povedome Šou, v ktorej môžete byť kýmkoľvek! 
Osem známych slovenských osobností v koži 
svetoznámych interpretov. Moderuje Martin Ni-
kodým. MN 12 23:10 Duch 01:50 Interstellar 

05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV 
JOJ 07:05 SpongeBob v nohaviciach VIII. 17 07:40 
Tučniaky z Madagaskaru 09:25 Knight Rider 7,8 
11:20 Popolvár najväčší na svete 13:20 Coco 15:50 
NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ 
BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 
ŠPORT 20:35 12 hrdinov Americký akčný vojnový 
historický film. MN 15 2018 Ch. Hemsworth, M. 
Shannon, M. Peňa, N. Negahban 23:40 Odobrať 
z priateľov 01:25 12 kôl 03:05 Profesionáli 03:45 
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA  

05:25 Správy RTVS „N“ 06:50 
Nezbedný havran 07:05 Snehuliak Albi 07:45 
Rodinka líšok a jazvecov 08:00 Levia stráž 08:50 
Táraninky 09:05 Kriminálka 5.C 09:40 Autosalón 
10:05 Otvorené nebo 11:00 Slovensko v obrazoch 
11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Ob-
čan za dverami 13:35 Poirot: Dom na myse 2.časť 
14:35 Quo vadis 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Ta-
jomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 
Zlatý podraz 22:15 Toman 1/2 23:30 Poirot: Dom 
na myse 2.časť 00:25 Quo vadis  

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 1.11.2019 SOBOTA 2.11.2019 NEDEĽA 3.11.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

2.11.2019 20:30  
AMERICKÝ 

ZABIJAK
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Nedávno som písal o kritickom 
myslení. Že chýba veľkej časti náro-
da, o tom svedčí to, čo sa deje v me-
diálnom svete, ako ľahko sa ľudia 
manipulujú rôznymi informáciami. 

Slováci nie sú pripravení spracovať 
informačnú explóziu a zdevastované 
školstvo nevytvára dostatočný priestor 
na systematické vedenie žiakov k prijí-
maniu a interpretácii informácií. Otáz-
kou je, či je dnes možné odlíšiť pravé 
informácie od falošných, zavádzajú-
cich, chybných. Isté je, že v súčasnosti 
médiá či iné subjekty ťažia z toho, že 
ľuďom chýba informačná kompeten-
cia. Využíva sa to najmä na marketing, 
zvyšovanie preferencií a politický boj.  
Dospelo to do stavu, keď aj o dôvery-
hodných informáciách pochybujeme 
alebo ich ignorujeme.

V týchto dňoch sa hovorí o zákaze 
predvolebných prieskumov na dlhšie 
časové obdobie pred voľbami. Aj keď 
je zámer legislatívcov zištný, súhlasil 
by som aj s výraznejším obmedzením. 
Najmä v situácii, keď sa prieskumy 
zjavujú skoro každý týždeň, médiá ich 
prezentujú ako fakty a veľká časť vo-
ličov ich nekriticky prijíma a riadi sa 
nimi vo voľbách. 

Je všeobecne rozšírené, že strane, 
ktorá sa nenachádza v prieskumoch na 
vyššom mieste, sa nevenuje pozornosť, 
nech by mala ten najlepší program. 
A naopak, strana aj bez programu s 
vysokými preferenciami sa prijíma už 

ako zvolená. Potom sa celá snaha  po-
litického subjektu obmedzuje na sna-
hu o umiestnenie. To stupňujú rôzni 
analytickí „experti“, ktorí ľahkovážne 
prezentujú, ktorá strana bude v par-
lamente a ktorá nebude. A ako menta-
listi vyslovujú súdy o voličovej mysli, 
pričom sa všetko verejne prezentuje. 
Iba po analýze číselnej štatistiky sa 
vnucujú výsledky volieb nekritickým 
konzumentom informácií. Okrem toho, 
prieskumov je niekoľko, diametrálne 
sa od seba odlišujú a o ich dôveryhod-
nosti sa pochybuje. Napriek tomu sú 
smerodajné pri aktivizácii voličov. Je to 
presne tak, ako keď sa zostavujú rebríč-
ky popularity škôl či nemocníc. Vychá-
dza sa zo suchých čísel bez ohľadu na 
to, že činnosť týchto inštitúcií je ťažko 
merateľná, keďže sa individuálne pra-
cuje s ľuďmi. Ľudia sú síce štatisticky 
uchopiteľní, no ak sa budeme riadiť 
hoci aj najobjektívnejšími číslami, pre-
hliadnu sa skutočné hodnoty. 

Návrh na obmedzenie priesku-
mov teda vítam, lebo potrebujeme 
veľa času, kým volič pochopí, že čísla 
z ankiet, teórie analytikov či kadejaké 
dotazníky sú skrytou manipuláciou.  
Možno, keď sa nebudú vymývať mozgy 
prieskumami, volič siahne po progra-
me politickej strany a konečne zistí, že 
kvantita nie je kvalita, ako sa to u nás 
vžilo. 

Myslime pri prieskumoch

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
2 izbový byt 

Snina
Najnižšie podanie: 8 550,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 14.11.2019 o 14:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel 
DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 
Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

Dražobná zábezpeka: 2 000,00 EUR
Predmet dražby: dvojizbový byt  o výmere 53,93 m2, na ul. Palárikova v 
meste Snina. Byt č. 53 je na 6.p., vchod č. 2, v bytovom dome súpisné č. 1603. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu je o 
veľkosti 55/4684. Spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. 7522/3 je  o 
veľkosti 55/4684. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 7817, k.ú. Snina. 

Kontakt: 02/32202721, 0911 833 869, bela@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

zimné záhrady 
splátky od 149 €
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430 ROKOV NA TRHU

390 EUR
1090 EUR

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ, 
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!
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BETÓNOVÉ PLOTY
/

Platí do odvolania

AKCIA 1 2 DPH
10%

0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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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.

ZAUJALO NÁS

Slávnostné otvorenie mlyna po rekonštrukcii v roku 2019.

Areál v okolí mlyna.
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Občas stretnem ľudí, ktorí sa nudia 
– v živote aj v práci. Všetko sa im zdá 
všedné a obyčajné. Alebo vidia veci 
okolo seba negatívne a zlé. 

Slovensko je plné sťažovateľov, nadá-
vačov a vzdychačov. Zdá sa mi, že pomer 
ľudí, čo iba nadávajú a tých, ktorí vidia 
okolo seba dobré a neobyčajné veci je 
3 : 1 a možno aj viac. A pomer tých, čo 
opravujú svet okolo seba voči tým, ktorí 
ho kazia je opačný. 

Keď vidím človeka, ktorého činy nie 
sú správne, tak niekedy hľadám pozi-
tívne príklady. Spomínam si na ľudí z 
rovnakým krstným menom, ktorí robia 
niečo dobré a výnimočné. V posled-
ných týždňoch som stretol Vladimíra 
Krčméryho, ktorý pomáha v Afrike. 
Kňaz Vladimír Maslák buduje komuni-
tu Dobrý pastier, dáva silu aj mne. Tretí 
Vladimír – Šucha sa vypracoval na vy-
soký post riaditeľa výskumného centra 
v Bruseli a rozhodol sa vrátiť a pomôcť 
našej krajine.

Vzdychači vzdychajú a pozerajú v 
televízii hádky a politikov. Iní si púšťa-
jú nahrávky mafiánov a nemôžu spať. 
Okrádajú sa o čas a dobrú náladu. Kaž-
dý z nás môže opravovať svet – nie na-
dávaním pri pive, ale činmi. Predstavte 
si, že by bol pomer slepých a hluchých 

ľudí k tým, čo normálne vidia a počujú 
3 : 1. Bol by to veľmi smutný svet. Mnohí 
nevnímajú všetko to pekné a dobré, čo 
sa okolo nich deje. Tak, ako pomáhajú 
vidiaci nevidiacim, aj my by sme mali 
pomôcť ostatným vidieť veci, ktoré pote-
šia a  povzbudia. Tak ako to robí každý 
týždeň Mirko Saniga, keď nám posiela 
krásne fotografie z prírody. 

Ľudia moji! Nebuďte takí zachmúrení 
a smutní. Namiesto politických diskusii 
si púšťajte niečo poučné. Na internete 
klikajte na pekné veci o vyhýbajte sa vul-
gárnym politikom, sudcom a mafiánom. 
Namiesto rozhovorov medzi zločincami 
si pustite radšej dobrú hudbu alebo au-
dio knihu. V nedeľu ráno mnohí stolu-
jeme s Ježišom. Nekazme si ju politikou. 
Verím, že vo februári porazíme kazisve-
tov, ktorí nám pošpinili krajinu zloči-
nom, tiež v pomere 3 : 
1. Vyberme sa radšej 
do lesa. Jeseň priná-
ša nové farby, vône 
a štebotajúce vtáči-
ky. Pekných a dob-
rých vecí je na svete 
viac, ako toho 
škaredého a 
zlého.

Tri ku jednej

» Ján Košturiak

03
-0

01
71

 O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
S

lo
bo

da
 a

 S
ol

id
ar

ita
 (S

aS
) s

.r.
o.

, P
rie

m
ys

el
ná

 8
, 8

21
09

 B
ra

tis
la

va
, I

Č
O

42
13

93
33

  V
yd

áv
at

eľ
: R

E
G

IO
N

P
R

E
S

S
,  

s.
r.o

. Š
tu

de
nt

sk
á 

2,
 9

17
 0

1 
Tr

na
va

, I
Č

O
: 3

62
52

41
7

My v strane Sloboda a Solidarita sme si už nie-
čo preskákali, sme poučení z minulosti a vieme, 
že zmena príde vtedy, keď dokážeme prekročiť 
svoj tieň. Tento týždeň sme ho spoločne dokázali 
prekročiť priamo v Liberálnom dome. Zástupco-
via demokratickej opozície prijali moje pozvanie 
a absolvovali sme historicky prvé pracovné ro-
kovanie lídrov opozičných strán v tejto zostave.   
Ani jedna pripravená stolička nezostala prázdna 
a pre mňa je to znak v tom pokračovať.

Slovensko je zamotané v chápadlách. Našou 
úlohou je vymaniť našu krajinu z mafi e, korup-
cie a rozkrádania. Odťať chobotnici chápadlá.              
A samozrejme, spolupracovať a diskutovať. Pre-
tože keby sme mali na všetko rovnaký názor, ale-
bo by nás spájali kšeft y, sme pekne všetci v jed-
nej strane a tíško šúchame nohami. Navyše by to 
bola ideálna príležitosť, aby vznikla ďalšia nová 
strana. Nemusíme sa na všetkom jednohlasne 
zhodnúť, aby sme vedeli spolu vychádzať.

Dôležité je, že máme spoločný cieľ – vymeniť 
túto korupčnú vládu a priniesť zmenu. Koalície 
sa tvoria až po voľbách, pretože roz-
hodnete vy, milí voliči. My však 
chceme byť pripravení, aby sme 
potom nemuseli strácať čas.     
Veríme, že po voľbách pretaví-
me našu spoluprácu do funkčnej 
vlády.

Máme nádej, komunikácie 
demokratickej opozície začala

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

NaSMERovanie krajiny na tŕnistú cestu plnú 
výmoľov prinieslo Slovensku roztrieštenú spo-
ločnosť, rozkrádanie, korupciu, nefungujúce 
zdravotníctvo a školstvo, nevymožiteľnosť prá-
va, vzostup extrémizmu, nedostavané diaľnice, 
„našich ľudí „, a v neposlednom rade už aj vraž-
du. V poslednom období človek dennodenne 
zdesene prijíma nové a čoraz horšie informácie 
o svinstvách, ktoré postupne vyplávajú na po-
vrch. 

Som otcom troch dcér a prajem si, aby žili v slo-
bodnej, slušnej a tolerantnej spoločnosti. V spo-
ločnosti, kde sa nepodvádza, nekradne, nekla-
me a nevraždí. V tomto duchu ich vychovávam                                                                        
a chcem pomôcť takúto spoločnosť vybudovať. 
Už sa nedokážem mlčky pozerať na to všetko, 
čo sa tu deje. Rozhodol som sa prevziať svoj diel 
zodpovednosti. Diel zodpovednosti za seba, za 
svoju rodinu. Za Košice, nádherné mesto, v kto-
rom som sa narodil a v ktorom žijem a za Slo-
vensko, krajinu, ktorú treba priviesť na správnu 
cestu. 

Preto budem kandidovať v nastá-
vajúcich parlamentných voľbách 
za stranu Sloboda a Solidarita. 
Strany, ktorá má najlepší recept na 
to, ako zmeniť Slovensko, pre-
tože tým najlepším receptom 
je - ZDRAVÝ ROZUM.

Už sa nedokážem mlčky 
pozerať, čo sa tu deje

Peter Čech

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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Hľadáme vodičov 
skupiny C, E, D
Získajte prácu v stabilnej spoločnosti 

€ 057  do žu motalp s  mesačne.
Príplatky za nočné zmeny, za prácu cez víkend, 
za prácu nadčas, za štátny sviatok

Viac na www.kosit.sk, 0903 822 822 alebo na vodici@kosit.sk Róbert Vaško
vodič zimnej údržby
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OPERÁTOR VÝROBY
Plat od 520 € - 600 €

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o
Užhorodská 6080/35A, Michalovce 071 01

ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

Žiadosť do zamestnania, životopis a súhlas na spracovanie
osobných údajov zasielajte na :  praca@yazaki-europe.com 

alebo adresu firmy.

PRÁCA  NA  HLAVNÝ

PRACOVNÝ  POMER

PRÍJEM ZAMESTNANCOV PRE NOVÝ PROJEKT DO ROKU 2029 : IHNEĎ

ŠIČKA DO ODEVNEJ VÝROBY
prevádzka Bystré (VT)

Trvalý pracovný pomer, 1 smenná prevádzka.
Mzda od 720 eur + výkonnostné prémie

0907 995 602

WWW.STOMEX.SK

PRACOVNÁ PONUKA
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Keď píšem tento 
článok, ešte ne-
viem, či Pellegrini 
naberie odvahu a 
stiahne konečne 
Glváča z funkcie 
podpredsedu par-
lamentu. Cez týž-

deň som postupne zverejnil viac ako 900 
Glváčových správ, ktoré si písal so stroj-
com vrážd Jána a Martiny - s mafiánom 
Mariánom Kočnerom.

Z nich vyplynulo, že Glváč, ako vy-
sokopostavený Smerák. podpredseda 
parlamentu, minister obrany, pravá ruka 
Pellegriniho a Fica - sa tajne opakovane 
stretával s mafiánom, dohadoval s ním 
kšefty, výhody, vynášal mu informácie 
zo spisov, dával mu právne rady, vyba-
voval stretnutia s vysokopostavenými 
úradníkmi ... a všetko tak, aby z toho mal 
mafián Kočner veľký prospech a osoh.

Napríklad 15. mája večer (v nedeľu) 
zorganizoval na žiadosť mafiána Kočnera 
smerák Glváč stretnutie u „Feďa“ - zrejme 
u prezidenta finančnej správy Františka 
Imréczeho. Na stretnutie prišiel aj Dušan 
Pátek, vtedajší šéf daňového úradu Bra-
tislava. Po ich „porade“ a dohodnutí, čo 
bude úloha Dušana Páteka, ho hneď na 
druhý deň vymenoval prezident finanč-
nej správy za svojho 1. viceprezidenta.

Kto je Dušan Pátek? Čuduj sa svete, 
človek, ktorý „zakryl“ podvody Ladisla-
va Bašternáka, kedy okrádal štát (čiže 
všetkých nás) o desiatky miliónov eur. 

Pátek vtedy poslal na kontrolu svoje 
kontrolórky, ktoré za to, že Bašternákove 
podvody odobrili, následne povýšil za 
šéfky oddelení. Inak povedané - najprv 
kamarát Fica a Pellegriniho - Bašternák 
podvedie štát o desiatky miliónov ... ich 
kamarát Pátek to potom zakryje na da-
ňovom úrade ... a následne na žiadosť 
mafiána Kočnera a za asistencie Glváča 
zo špinavca Páteka za odmenu urobia vi-
ceprezidenta Finančnej správy.

Samozrejme v správach je aj kopa 
dôkazov o iných Glváčových stretnutiach 
s mafiánom Kočnerom - o ktorých pred-
tým tvrdil, že sa nikdy neudiali. V správa 
je napríklad informácia, že Glváč vedel 
(a zrejme aj mafiánovi to umožnil) o tom, 
že Kočner si dosadil aj zástupcu riaditeľa 
SIS !!!

Kam sme to až klesli? Dá sa ešte 
viac? Mafiánovi a objednávateľovi vrážd 
aktívne pomáhali najmocnejší ľudia zo 
Smeru, aby postupne ovládol políciu, 
prokuratúru, súdy, mi-
nisterstvo spravodli-
vosti či SIS. Smeráci 
tým mafii umožnili 
si vytvoriť štát v štáte 
a ako sa len najviac 
dá, sa spreneverili zá-
ujmu svojich voličov. 
Verím, že 29. februára 
spoločne mafii krk 
vykrútime.

Smerák Glváč slúžil mafii

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
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NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
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KY    29.120 Kysucko=CA+KM
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KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

máme stále dostatok ponúk
r r r k Č rv kríž

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
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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5Kontakt: UEZ s.r.o., Tolstého 6, 066 01 Humenné 
E-mail: hakosova@uez.sk          Tel.: 057/756 1714

Žiadosti zasielajte poštou alebo e-mailom:

UEZ s.r.o. Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou nábytku 
hľadá šikovných ľudí na pozíciu:

Stolár
Náplň práce:
- obsluha CNC stroja
- montáž a balenie nábytku
Platové podmienky:
- od 850,- Eur (brutto)
Zamestnanecké benefity:
- odmeny v závislosti od výkonu a hospodárskych 
   výsledkov firmy
- príspevok na stravu
- možnosť nákupu nábytku za zvýhodnené ceny
Vzdelanie:
- stredoškolské s maturitou
- stredoškolské bez maturity
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- manuálna zručnosť, dôslednosť a precíznosť
- spoľahlivosť a flexibilita
- zodpovedný prístup
Vodičský preukaz: B
Počet rokov praxe: 1
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0915 829 339
panykova@arios-hr.sk

0907 740 842
sebakova@arios-hr.sk

Pozícia Operátor šitia v Košiciach

Hľadáme 
nových
kolegov !!!

 nevyžaduje sa prax s priemyselným šitím, zaučíme vás
 práca v sede, v 3 zmennej prevádzke, víkendy voľné!
 vhodné pre ženy a aj mužov
 potrebujete len manuálnu zručnosť, pozornosť a ochotu naučiť sa niečo nové

Čo ponúkame?
 základnú mzda brutto 520,-€ / mesačne

   +160,-€ bonusy
 stravné lístky v hodnote 3,90 €

DOPRAVA zabezpečená ZADARMO
z rôznych smerov!!!!

Nie 
jedná sa o..., ale ide o....

Slovenčina naša Nie 
akonáhle, ale len čo.

Slovenčina naša
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